
Budget/verksamhetsplan 2022 
Trafiknämnden

www.goteborg.se

Foto: Rebecca Havedal, Isabelle Andersson



Innehållsförteckning 
1 Inledning ................................................................................ 2 

2 Förutsättningar ...................................................................... 3 

2.1 Styrning och ledning ............................................................ 3 

2.2 Personal .............................................................................. 5 

2.3 Ekonomi .............................................................................. 7 

2.4 Omvärldsanalys ................................................................... 9 

3 Riskhantering ...................................................................... 11 

4 Grunduppdraget .................................................................. 12 

4.1 Planera för att utveckla stadens infrastruktur ..................... 15 

4.2 Bygga stadens infrastruktur ............................................... 15 

4.3 Upprätthålla och förbättra funktionen i stadens infrastruktur
 .......................................................................................... 16 

4.4 Tillhandahålla trygga och attraktiva offentliga rum ............. 17 

4.5 Tillhandahålla rese- och transportmöjligheter ..................... 18 

5 Kommunfullmäktiges mål och uppdrag till trafiknämnden
 .............................................................................................. 20 

5.1 Kommunfullmäktiges riktade övergripande verksamhetsmål
 .......................................................................................... 20 

5.1.1 Göteborg är en stad med hållbar mobilitet och god 
framkomlighet ................................................................ 20 

5.1.2 Göteborg byggs attraktivt, tätt och varierat ..................... 20 

5.2 Kommunfullmäktiges mål för trafiknämnden ...................... 21 

5.2.1 Göteborg ska vara en stad där framkomligheten och 
mobiliteten är god ........................................................... 21 

5.3 Kommunfullmäktiges organisationsmål för 
kommunkoncernen ............................................................ 21 

5.3.1 Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara 
finanser .......................................................................... 21 

5.3.2 Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda 
arbetsvillkor .................................................................... 22 

5.4 Kommunfullmäktiges uppdrag till trafiknämnden ................ 22 

6 Resursfördelning................................................................. 25 

6.1 Driftbudget ......................................................................... 25 

6.2 Investeringsbudget ............................................................ 29 

 

  



 

Budget/ verksamhetsplan 2022 för trafiknämnden 2 (43) 
  
  

1 Inledning 
Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och 
är tänkt att styra stadens utveckling. Göteborgarnas behov ska vara vägledande. 
Budgeten lyfter fram de mål och uppdrag som är särskilt prioriterade. Övrigt ska 
utföras enligt grunduppdrag, gällande lagstiftning och övriga styrdokument. 
Lagstiftning och ekonomiska ramar står över mål, riktlinjer, planer, program och 
policys, som ska ses som stödjande dokument. 

Struktur för budgetarbetet 
Inför verksamhetsåret 2020 förändrades stadens process för budget och 
verksamhetsplanering. Tidpunkten för beslut om budget i kommunfullmäktige 
flyttades från juni till november vilket innebär att processen för förvaltningen att ta 
fram ett förslag till budget/ verksamhetsplan är tidsmässigt kort. Med utgångspunkt 
från fullmäktiges budget utarbetar förvaltningen ett förslag till trafiknämndens 
budget/ verksamhetsplan för 2022 som ska beslutas om i december 2021. Det finns 
en möjlighet att vid behov besluta om en reviderad budget/ verksamhetsplan för 
2022 vid trafiknämndens möte i februari 2022. Även processen att ta fram en 
samlad riskbild och intern kontrollplan för trafiknämndens verksamhet, är 
förändrad vilket innebär att den samlade riskbilden och den interna kontrollplanen 
kommer upp som eget ärende på trafiknämnden i februari 2022. 

 
Förutsättningar 
Budgethandlingen inleds med ett avsnitt om förutsättningarna för trafikkontorets 
verksamhet inför kommande år. Denna del utgör grunden för budgetarbetet och är 
till stora delar en sammanfattning av den nulägesanalys som förvaltningen har 
genomfört som en inledande del i planeringen av trafikkontorets verksamhet. 

Grunduppdrag 
Efterföljande del utgår från trafiknämndens grunduppdrag så som det beskrivs i 
trafiknämndens reglemente. 

Politiska mål och uppdrag 
Kommunfullmäktiges budget lyfter fram ett antal mål, indikatorer och uppdrag för 
verksamheten 2022 som förvaltningen kommer att förhålla sig till och inarbeta i 
verksamhetsplanen. 

Resursfördelning 
Avslutningsvis lämnar förvaltningen förslag till resursfördelning i driftbudget samt 
investeringsplan utifrån den ram som beslutats i kommunfullmäktiges budget. 
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2 Förutsättningar  

2.1 Styrning och ledning 
Trafiknämndens uppdrag 
Trafiknämndens uppdrag finns sammanfattande uttryckt i reglementet; 
Det kommunala ändamålet § 1 
"Nämnden ska tillgodose invånares, besökares och näringslivets transport- och 
mobilitetsbehov, förvalta och utveckla stadens trafikinfrastrukturanläggningar och 
allmän plats som en del av stadens utveckling, förbättra trafiksäkerheten och 
minska trafikens miljöstörningar." 

Trafikkontoret arbetar, tillsammans med övriga delar av staden, för att Göteborg 
ska kunna fortsätta växa och utvecklas till en attraktiv, grön och nära storstad. Vår 
uppgift är att erbjuda en effektiv, säker och hållbar mobilitet och goda stadsmiljöer 
så att Göteborg är attraktivt att bo, färdas, vistas och verka i. Vi tillhandahåller 
också en effektiv och kvalitativ trafikresurs för stadens samhällsbetalda 
persontransporter. 

Trafikkontoret har ett helhetsansvar för hållbar mobilitet i staden och ska 
genomföra de beslut som trafiknämnden fattar, förbereda nämndens ärenden och ge 
förslag på åtgärder och strategier. Vårt arbete sker i samarbete med övriga delar av 
staden för hela Göteborgs bästa, samt med regionala, nationella och internationella 
parter. 

Göteborg växer och kommer att vara under stark utveckling under många år 
framöver. Inte minst gäller detta inom stadsutvecklings-, infrastruktur- och 
mobilitetsområdet. Det ställer stora krav på trafikkontoret och Göteborg Stads 
förvaltningar och bolag att utveckla arbetssätt, öka leveranserna och arbete med 
ständiga förbättringar - både inom respektive förvaltning men också mellan 
förvaltningar/ bolag - tillsammans. 

Målbild för trafikkontorets organisation 
Vi erbjuder en hållbar mobilitet, en stadsmiljö där människor vill vistas och en 
stad där det är attraktivt att verka. Vi har fokus på det värde vi skapar för de vi är 
till för. Vi gör det genom dialog och samverkan för en god leverans av en grön och 
nära storstad.  

Vi utvecklar, planerar, bygger och förvaltar stadens gator, gång- och cykelbanor, 
torg och offentliga rum för bästa rörlighet på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt 
hållbart sätt. 

Trafikkontoret ska uppfattas som ett modernt och öppet trafikkontor, redo för de 
utmaningar som förutses - i dialog med kunder och intressenter och tillsammans 
med våra samarbetspartners. 

Våra förhållningssätt grundar sig på stadens förhållningssätt: 

• Vi vet vårt uppdrag och vilka vi är till för 
• Vi bryr oss 
• Vi arbetar tillsammans 
• Vi tänker nytt 
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Trafikkontorets organisation 

 

 
Gemensam samordning och prioritering för måluppfyllelse till staden 
De fyra nämnderna byggnads-, fastighets-, trafik- samt park- och naturnämnden har 
enligt reglementen olika ansvarsområden men förenas i den övergripande 
målsättningen att utveckla och förvalta en attraktiv och hållbar stad öppen för 
världen. 

För ökad effektivitet och framdrift mot måluppfyllelse utifrån ett helhetsperspektiv 
i staden, genomför de fyra förvaltningarna ett förvaltningsövergripande gemensamt 
planerings- och prioriteringsarbete för kommande år. 

Det handlar om att fördela och samordna arbetet, att belysa möjligheten till 
genomförande i stadsutvecklingsuppdraget i balans med förvaltning av den 
befintliga staden, att bedöma och hantera komplexa målkonflikter och 
prioriteringar, att effektivisera gemensamma processer och att samverka kring mål 
och uppdrag. 

Prioriteringen utgår från tillgängliga resurser för planeringsskedet, men beaktar 
även genomförandeperspektivet samt politiska mål och uppdrag. En utgångspunkt 
är att prioritera pågående arbeten, inte minst avseende stora 
stadsutvecklingsprojekt. En förutsättning för genomförande i alla skeden är att 
berörda förvaltningar behöver vara överens om att avsätta resurser innan projekt 
påbörjas. 

Förutsättningar och resursbalans utifrån helhet  
Stadens ambitioner för stadsutveckling och den ökande investeringsvolymen är inte 
i balans med det samlade kommunbidrag som nämnderna har för sin 
driftverksamhet. Den stadsutvecklingstakt vi har med de volymer de ger påverkar 
såväl den del av verksamheten som arbetar med planering av stadsutveckling som 
verksamhet med förvaltning och driftverksamhet samt myndighetsutövning. Det 
ställs ökade krav på drift och förvaltning både av tillkommande ytor och för att 
säkerställa en attraktiv stad under den ständigt pågående ”byggtiden”. Det behövs 
prioriteringar och resursbalans mellan investeringsuppdrag och hållbar 
drift/förvaltning av den befintliga staden. Det är även viktigt att sträva efter en 
balans i våra olika planeringsskeden för att säkra leveranserna i framtiden. 
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Ny organisation stadsutveckling 
Från 1 januari 2023 skall stadens organisation inom stadsutveckling formas i nya 
förvaltningar och nämnder. För att möjliggöra detta krävs att ett omfattande 
förändrings- och utvecklingsarbete genomförs under 2022. Arbetet kommer att 
kräva prioriteringar och resurser, med målsättningen att externa leveranser 
påverkas i så liten utsträckning som möjligt. I kommunfullmäktiges budget för 
2022 anslås inga särskilda satsningar för genomförandet i berörda nämnders 
budgetar. 

Förvaltningarna ser en ekonomisk risk för merkostnader, samt att det kan bli 
aktuellt med betydande omprioriteringar för att klara genomförandet. 

2.2 Personal 
Personalnyckeltal 2017 2018 2019 2020 2021* 

Antal anställda (tillsvidare) 276 416 430 455 486 

Tidsbegränsad anställning 25 12 32 19 8 

Timavlönade 21 26 24 8 19 

Andel kvinnor (%) 59 60 60 62 60 

Andel män (%) 41 40 40 38 40 

Medelålder (år) 46 45 45 46 45,5 

Personalomsättning (%) 11 9 9 7,6 - 

Sjukfrånvaro totalt (%) 4,2 5,8 5,1 4,4 - 

Frisknärvaro (%, rullande 12 månader) ** 49,8 53,1 57,8 55,3 69 

*Avser ack tom oktober 
**Frisknärvaro mäter hur stor andel av de anställda som har max 4 sjukdagar 
under ett år.  

Bemanning och kompetensförsörjning  
Kompetensförsörjning är sedan lång tid ett prioriterat område för att tillgodose 
kompetens- och resursbehov i förvaltningens kraftiga expansion under stark och 
långvarig högkonjunktur. En viktig framgångsfaktor, och det övergripande målet 
med kompetensförsörjningen, är att förvaltningen kan bemanna organisationen 
med den kompetens som krävs för att nå verksamhetens mål och uppdrag. Genom 
ett strukturerat och strategiskt kompetensförsörjningsarbete kan förvaltningen i god 
tid identifiera och tillgodose verksamhetens behov av rätt kompetens utifrån 
framtida utmaningar. Det innebär såväl möjligheten att rekrytera, men även att 
kompetensutveckla redan anställda medarbetare. 

Förvaltningens verksamhet befinner sig i en konkurrensutsatt bransch och 
marknad, och det finns utmaningar i att hitta rätt kompetens att rekrytera inom 
vissa yrkeskategorier. Det är därför viktigt att förvaltningen fortsätter att arbeta 
långsiktigt och engagera sig i utbildningar som bidrar till att öka tillgången på 
efterfrågade kompetenser. 

Attraktiv arbetsgivare 
En viktig del i kompetensförsörjningen av organisationen är att vara en attraktiv 
arbetsgivare med goda förutsättningar för verksamheten att kunna rekrytera, 
utveckla och behålla redan anställda medarbetare, men även att attrahera nya 
medarbetare. 
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Som ett led i detta fortsätter förvaltningen arbetet med att utveckla ledarskap, 
medarbetarskap, arbetssätt och arbetsmiljö. I starten av 2022 slutförs projektet 
”Framtida lokaler” och en samlokalisering av verksamheten är då genomförd. Det 
innebär att förvaltningens samlade verksamhet flyttar in i ombyggda och 
nyrenoverade lokaler i Traktören. Målet är lokaler som underlättar och främjar 
olika typer av samarbeten, erbjuder en god arbetsmiljö och bidrar till att skapa 
förbättrade förutsättningar för leveranser och utveckling av arbetssätt utifrån 
verksamhetens och medarbetarnas behov. Nya arbetsformer skapas, och med 
erfarenheter och lärdomar ifrån tiden under pandemin kommer organisationen att 
arbeta med att etablera flexibelt arbetssätt. 

För att rusta och stödja chefer och medarbetare i det förändringsarbete som väntar 
2022, med anledning av ny organisation för stadsutveckling (NOS), kommer 
samtliga chefer i inledningen av året att genomgå utbildning i 
förändringsledarskap. Ett tryggt och kompetent ledarskap bidrar positivt till 
förutsättningarna att vara en attraktiv arbetsgivare, och att genomföra 
förändringsarbetet på bästa sätt för medarbetare och verksamhet. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete och samverkan 
I arbetet med att skapa en attraktiv arbetsplats är ett väl fungerande systematiskt 
arbetsmiljöarbete av stor vikt. Ett ständigt pågående arbete för att kunna erbjuda 
"ett hållbart arbetsliv". Trafikkontoret strävar efter en personalpolitik som bygger 
på engagemang, förtroende, tillit och delaktighet samt ett bra samverkansklimat 
såväl internt inom organisationen som över förvaltningsgränser. 

Förvaltningen kommer att utveckla verktyg för att kunna ge medarbetare, som i sin 
profession möter hot och utsatthet, relevant stöd. 

Trafiknämndens arbetsmiljömål 2022 
Medarbetarenkätens resultat följs upp och är en naturlig del i trafikkontorets 
systematiska arbetsmiljöarbete. Trafiknämndens arbetsmiljömål sätter fokus på 
arbetsmiljöarbetet. 
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2.3 Ekonomi 
Relationen uppdrag och tillgängliga resurser 
Trafikkontoret har fått ett kraftigt ökat kommunbidrag för att finansiera ökade 
kapitalkostnader, en växande verksamhet och samtidigt erhållit flera omfattande 
tilläggsuppdrag. I takt med att fler stora stadsutvecklingsprojekt går in i 
produktionsskede ökar även riskerna. 

Stadens ambitioner för stadsutveckling och den ökande investeringsvolymen 
bedöms för 2022 stå i relation till det kommunbidrag som trafikkontoret har för sin 
driftverksamhet. Utblicken för trafikkontorets verksamhet i stadens budget för 
kommande år är dock inte tillräcklig för att säkerställa drift och underhåll av 
befintliga och tillkommande anläggningar samt den långsiktiga investeringsplanen. 

Stadens ekonomimodell styr hur olika medel får användas. Den innebär att kontoret 
delvis behöver använda kommunbidraget för att finansiera de resurser som krävs 
för att möta ambitionerna inom investering och exploatering. Kommunbidraget 
ökar inför 2022 och ökningen används i första hand till att kompensera för ökade 
kapitalkostnader, visst underhåll samt tillkommande uppdrag. Resursbehovet för att 
upprätthålla och utveckla funktionen i den befintliga staden, planera och bygga den 
framtida staden samt bo, vistas och verka i den befintliga staden är fortsatt mycket 
stort. 

Volymökningen i investeringar påverkar driftresurser för planering och projekt och 
ställer även stora krav på samordning, kommunikation och uppföljning. Fler stora 
projekt kommer att övergå från genomförandestudie och projektering till 
produktion vilket ställer andra krav på organisationen och ökar risker. Riskerna 
ökar för förgävesprojektering, dvs kostnader för projekt och förstudier som inte kan 
fullföljas och därutöver tillkommer risk för oväntade saneringskostnader vilka är 
svårbedömda i storlek och tidpunkt. 

Investeringsvolymen ställer stora krav på övrig driftverksamhet och 
myndighetsutövning. Det saknas en faktor för att kompensera kontoret för ökade 
driftskostnader som följer av att stadens ytor ökar. Samtidigt måste organisationen 
möta den ökade mängd med tillstånd som blir en direkt följd av fler byggprojekt. 
Det handlar bland annat om hantering av fler starttillstånd för att få utföra arbeten i 
gaturummet och på allmän plats samt handläggning av fler tillstånd för tunga och 
breda transporter. Det krävs också ett ökat fokus på framkomlighet och 
samordning. 

Underhållsbehovet i stadens anläggningar är mycket stort och ett fortsatt eftersatt 
underhåll leder till såväl högre driftskostnader som ökade underhållskostnader över 
tid. I årets budget sker en fortsatt prioritering av underhåll. 

Utblick 2023-2024 i kommunfullmäktiges budget 
Den utblick för kommunbidrag 2023 och 2024 som finns i kommunfullmäktiges 
budgetbeslut är inte realistisk att beakta för trafikkontorets verksamhet då 
kostnaderna stiger mycket kraftigt framåt som en följd av redan beslutade och 
pågående projekt. Detta har även framförts i verksamhetsnomineringen inför 2022. 
Det som avses är kraftigt stigande kapitalkostnader som en konsekvens av 
pågående byggnationer, kostnader i projekt som en konsekvens av förändrade 
redovisningsregler avseende exempelvis rivnings- och saneringskostnader samt 
övriga kostnader för utredningar och projekt. En styrning mot utblicken skulle 
redan 2022 innebära en dramatisk inbromsning av verksamheten vilket skulle 
medföra stora konsekvenser i servicenivå för stadens invånare och att 



 

Budget/ verksamhetsplan 2022 för trafiknämnden 8 (43) 
  
  

investeringsbudgeten för planperioden inte är möjlig att genomföra. 

Covid-19 
Resor med färdtjänst minskade mycket under 2020-2021 på grund av Covid-19 då 
många resenärer tillhör en riskgrupp. Under 2022 förväntas resandet öka till cirka 
510.000 resor jämfört med cirka 420.000 resor 2021 och cirka 700.000 resor 
normalåret 2019.  Demografiskt finns ett ökat resandebehov som kommer att öka i 
takt med att samhället normaliseras efter pandemin vilket ökar trafikkostnaderna. 

I budgeten antas att samhället återgår till mer normala förutsättningar efter 
pandemin och att aktivitetsnivån i staden ökar. Det innebär att kostnader för 
evenemang, resor med mera ökar samtidigt som intäkterna för upplåtelser och 
parkering blir mer normaliserade jämfört med 2020-2021. 

Investeringsförutsättningar 
Enligt beslut i kommunfullmäktige uppgår trafiknämndens investeringsutrymme 
för planperioden 2021-2025, version 2022 till 8 256 miljoner kronor netto. 
Investeringsramen är angiven som netto, dvs investeringsutgifter med avdrag för 
budgeterade investeringsinkomster. Trafiknämnden fattar beslut om fördelning av 
investeringsram per år. Den totala volymen i investeringsbudgeten för planperioden 
motsvarar den nettovolym som förvaltningen rapporterat genom 
investeringsnomineringen. Investeringsplanen omfattar pågående och planerade 
åtgärder inom respektive investeringsområde. Erfarenhet från tidigare år visar att 
alla åtgärder inte blir genomförda, eller inte kan påbörjas i den takt som planerats, 
vilket gör att investeringsvolymen inte når planerad nivå. För att hantera detta görs 
ett avdrag med 20 procent av den samlade investeringsvolymen. Sedan 
förvaltningen sammanställde underlaget för investeringsnomineringen har 
investeringsplanen uppdaterats, vilket visar på ett minskat behov av 
investeringsvolym för planperioden 2021-2025. För att inte binda upp mer 
investeringsvolym än vad som bedöms rimligt att förbruka finns avvikelsen mellan 
tilldelad investeringsram och aktuell investeringsplanering upptagen i 
investeringsplanen som en särskild post. Avvikelsen uppgår till 1 456 miljoner 
kronor netto. 

Finansiering av trafiknämndens verksamhet 
Trafiknämndens verksamhet finansieras med kommunbidrag till cirka 50 procent 
och till cirka 50 procent genom intäkter. Huvuddelen av intäkterna är förknippade 
med krav på motprestation, det vill säga att någon form av verksamhet skall 
levereras. Detta gäller till exempel drift och underhåll av spårvägsbanan till 
Västtrafik, färdtjänst samt intäkter från EU-bidrag. I den andra delen finns intäkter 
som inte har någon koppling till motsvarande verksamhetskostnader utan som kan 
betraktas som del av kommunbidraget. Ett exempel på detta är intäkter från 
parkeringsverksamheten (boendeparkering, avgiftsparkering samt 
felparkeringsavgifter) och markupplåtelser. 

I takt med att fler och större projekt är under uppförande och färdigställs krävs 
kompensation för ökade kapital- och driftskostnader. 

Kommunbidrag  
Trafiknämndens kommunbidrag för 2021 var 1 059 mnkr före justeringar för 
stimulansåtgärder med anledning av pandemin. Kommunbidraget för 2022 uppgår 
till 1 332 mnkr, vilket är 273 mnkr högre än för 2021. 
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2.4 Omvärldsanalys 
Vi är i en tid med hög grad av osäkerhet, där tidigare identifierade omvärldstrender 
har förstärkts i spåret av Covid-19. 

Pandemins påverkan på digitala arbetssätt och hållbara resor 
Digitaliseringen, globalisering och människors behov av balans i arbetslivet har 
länge varit drivkrafter för distansarbete. Det har i vissa branscher trängts tillbaka av 
policies, rädsla för ineffektivitet och brist på digital utrustning. Den IT-
infrastruktur som redan var på plats har gjort det möjligt för många att arbeta och 
studera på distans, och blev plötsligt livlinan för kontorsarbetet under pandemin. 
Anställda och chefer har fått nya rutiner och perspektiv på distansarbete. Företag 
tänker nu om avseende lokaler, minimerar ytan för arbete och erbjuder istället 
större sociala ytor. Tillsammans med permitteringar, en nedstängd turism- och 
besöksnäring samt ökad arbetslöshet, har detta inneburit kraftigt förändrade 
resmönster under året. Undersökningar visar nu att majoriteten av de som har 
möjlighet även fortsättningsvis önskar arbeta på distans två till tre dagar i veckan. 

Urbaniseringen är fortfarande en kraftfull trend i hela världen. Som en röd tråd 
genom städers strategier för att möta utmaningar med täta stadsmiljöer, finns ett 
ökat fokus på fotgängaren. Att utveckla en gångvänlig stad i mänsklig skala 
används som åtgärd för att uppnå social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 
Under pandemin har minskad trängsel i stadsrummet och kollektivtrafiken fått stort 
fokus och många städer har gjort temporära åtgärder för att ge fotgängare och 
cyklister mer yta i stadsrummet. 

Pandemin har snabbat på handelns strukturomvandling 
E-handel har, globalt sett, en stor påverkan på handelns strukturomvandling. Under 
pandemin har e-handeln ökat lavinartat på den fysiska handelns bekostnad, 
eftersom digitala initiativ snabbt växte upp som det enda alternativet i en fysisk 
distansering. Betalningstjänster blev ett måste för alla när handeln i vissa lägen inte 
vill hantera kontanter, och e-handeln har nått fler kundsegment. Ökad E-handel ger 
dels fler varutransporter till bostadsområden som inte är planerade för den typen av 
leveranser, och dels många returtransporter som genererar ökat trafikarbete. E-
handel som företeelse innebär också ett vikande kundunderlag till delar av 
traditionell innerstadshandel. 

Digitalisering förstärks med Artificiell Intelligens (AI) 
En omfattande digitalisering av transportsystemet är under snabb utveckling. 
Digitaliserade tjänster, såsom kartor, vägdata, uppkopplad infrastruktur och fordon 
kan leda till bättre styrning och planering och är en förutsättning för självstyrande 
system. Redan år 2020 fanns geofencing i kommersiella fordon, alltså en digital 
representation av trafikregler som är knuten till en geografisk yta och som 
automatiskt styr fordonens drivlina. Testerna kring självkörande fordonsteknik blir 
allt fler och mer avancerade. Data har blivit en ”köp- och sälj vara” och en 
förutsättning för nya mobilitetstjänster. 

Intressenter är mer krävande i och med digitaliseringens möjligheter, vilket ställer 
höga krav på förvaltningens informationshantering. Medborgare och privata 
aktörer vill vara mer delaktiga i besluts- och beredningsprocesser. Samtidigt 
digitaliseras allt fler myndighetstjänster och beslutsprocesser. Artificiell Intelligens 
(AI) gör en snabb framfart och används idag inom exempelvis juridik, 
upphandling, ekonomihantering. Stora företag samlar in data som sedan processas 
av AI för att skapa skräddarsytt innehåll till potentiella kunder eller för att 
förhindra infrastrukturskador innan de skett endast baserat på uträkningen att de 
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troligen kommer att ske inom snar tid. Europa och Sverige ligger efter Nord 
Amerika och Asien i utvecklingen och Göteborg är inget undantag. 

Den ökande uppkopplingen och digitaliseringen innebär ökade möjligheter för 
intrång, manipulation och incidenter. Allt fler lyfter att 
informationssäkerhetsarbetet måste synliggöras i större utsträckning, få högre 
strategisk vikt och vävas in i verksamheters befintliga lednings- och 
ekonomistyrningssystem. 

Ökat klimatfokus i politik och näringsliv  
Extrema nederbörds- och väderrelaterade händelser ökar och de spås att fortsätta 
öka globalt. I FNs klimatpanels, IPCC:s, rapport som publicerades under året 
beskrivs hur stora och komplexa klimatförändringar sker, och allt mer pekar på att 
utsläpp av växthusgaser ligger bakom förändringen. Regnen spås att bli kraftigare i 
framtiden och många anläggningar och fastigheter riskerar att bli påverkade. Redan 
idag finns stora problem med översvämningar som innebär stora ekonomiska 
konsekvenser för kommuner och enskilda. Det senaste århundradet har det globala 
medelvattenståndet stigit i en ökande takt och höjningen går nu mer än dubbelt så 
snabbt som den gjorde under 1900-talet. Enligt hydrologiska modeller förväntas 
uppvärmningen av haven leda till en ökning av havsnivåer i Göteborg med cirka 70 
cm över högsta nivåerna idag. Det skulle med dagens utformning av staden få 
förödande konsekvenser. Hur stora förändringarna blir beror delvis på 
möjligheterna att sänka utsläpp av växthusgaser. 

Näringslivet redovisar i större utsträckning klimatbudgetar och investerar i grön 
teknik men det krävs politiska beslut för att genomföra omställningen. EU lanserar 
sin nya tillväxtstrategi, den gröna given, med ambition att sänka nettoutsläpp av 
växthusgaser till år 2050. Alla EU:s 27 medlemsländer har under året åtagit sig att 
göra EU till den första klimatneutrala regionen senast 2050 och att senast 2030 
minska sina utsläpp med minst 55 procent jämfört med 1990. 

Ekonomisk stimulans ökar utbudet av elektrifierade fordon 
Elektrifieringen av fordonsindustrin fick en rejäl knuff under våren 2020, då de 
svenska fordonstillverkarna ställde om teknikutveckling och kompetens i samband 
med nedstängningarna som föranleddes av pandemin. Regeringen har infört 
premier för miljölastbilar och eldrivna arbetsmaskiner och i budgeten öronmärks 
stora summor för teknikutveckling och omställning av transportsystemet. Tyskland 
lanserade ett massivt statligt stöd till elfordon och bränsleceller och EU:s gröna giv 
driver ytterligare på utvecklingen. Teknik- och batteriutvecklingen går snabbt 
framåt och stadens aktörer börjar upphandla tunga, elektrifierade nyttofordon. En 
osäkerhet i utvecklingen är den komponentbrist och de försenade leveranserna som 
uppstått under pandemin. 
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3 Riskhantering 
Den samlade riskbilden för trafikkontoret för 2022 beskriver de största 
övergripande risker som trafikkontoret strategiskt kan överblicka för kommande år. 

Under 2021 har trafikkontoret utvecklat och infört 5 huvudprocesser för 
trafikkontorets verksamhet. De ersätter de tidigare 3 huvuduppdragen. 
Riskbedömning har genomförts för de 5 huvudprocesserna. Risker som under 2021 
var fördelade på 3 huvuduppdragen och inte kommer stängas för 2021, förs över 
till relevant huvudprocess och arbetet med att åtgärda dem fortsätter under 2022. 
De risker som kvarstår har omarbetats tillsammans med ansvarig för aktuell 
huvudprocess, för att bättre kunna möta grundorsak till risk, samt att åtgärd för att 
minska risk ska bli tydlig och genomförbar. Förvaltningen arbetar kontinuerligt 
med att reducera riskerna där det är möjligt. Utöver huvudprocessrisker finns 
stödprocess- och ledningsprocessrisker som ingår i samlad riskbild. 

Trafikkontoret har under 2021 infört en riskhanteringsprocess för att stödja 
verksamheten till att riskbedöma och hantera risk. 

Samlad riskbild och intern kontrollplan presenteras för nämnden i februari 2022 i 
enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll. 
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4 Grunduppdraget 

 

 

Trafiknämndens uppdrag är att erbjuda en hållbar mobilitet och stadsmiljö.  

 
Hållbar mobilitet och stadsmiljö  
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. I den växande 
staden behöver mobilitet och tillgänglighet stärkas och staden byggas om för att 
möta de nya mobilitetsbehoven. Även den befintliga stadens infrastruktur och 
mobilitetserbjudande behöver förändras för att nå ett mer hållbart transportsystem. 

Göteborg ska vara en stad där människor vill bo, arbeta, handla, studera och mötas. 
En stad där de som vistas känner sig trygga och säkra. En stad för liv och rörelse 
som möjliggör användandet av staden till små och stora evenemang. Trafikkontoret 
skapar och förvaltar hållbara och attraktiva stadsmiljöer som bidrar till ett rikt 
stadsliv. Trafikkontoret har en viktig roll i framtidens stadsutveckling och den 
omdaning av stadsrummet och förtätning av staden som beskrivs i såväl 
trafikstrategi som utbyggnadsstrategi och grönstrategi. 

Verksamhetsnära mål för trafiknämnden: 

Målområde Verksamhetsnära mål 

Göteborg 2035 - Trafikstrategi 
för en nära storstad 

Minst 35 procent av resorna i Göteborg sker till fots 
eller med cykel år 2035. 

Minst 55 procent av de motoriserade resorna sker 
med kollektivtrafik år 2035. 

Senast år 2035 anser minst 85 procent av 
göteborgarna att gång är det mest attraktiva sättet 
att röra sig i innerstaden och i andra stadsmiljöer. 
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Målområde Verksamhetsnära mål 

Senast år 2035 anser minst 85 procent av 
göteborgarna att gaturummet i innerstaden och i 
andra stadsmiljöer är attraktiva att vistas i. 

Cykelprogram för en nära 
storstad 

År 2025 har antalet cykelresor tredubblats 
(utgångsår 2011). 

År 2025 tycker tre av fyra göteborgare att Göteborg 
är en cykelvänlig stad. 

Gångvänligt Göteborg 

Målet är att 85 procent ska uppleva att gång är ett 
attraktivt sätt att röra sig i staden till 2035. 
Attraktiviteten ska också vara högre än för andra 
trafikslag. 

Målbilden är att andelen barn som går eller cyklar till 
skolan ska öka från dagens cirka 60 procent till 70 
procent 2035. 

Serviceresor 

Målet är att resor, som personer med 
färdtjänsttillstånd gör, till 40 procent ska ske med 
flexlinjen år 2025 (mot dagens 21 procent) 

Trafiksäkerhet Minska antalet omkomna och allvarligt skadade 

Miljö- och klimatprogram för 
Göteborgs Stad 2021-2030 

Klimatpåverkan från transporter ska minska med 90 
procent jämfört med 2010 

Vägtrafikarbetet ska minska med 25 procent jämfört 
med 2020 

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. Nämnden ska utföra sitt 
uppdrag med en helhetssyn i nära samarbete med statliga, regionala och 
kommunala aktörer samt övriga intressenter. 

Ekologisk hållbarhet 
Den ekologiska dimensionen syftar till att bygga ett hållbart samhälle, där miljö- 
och klimatfrågor hanteras i stadsutvecklingen. Som en av de samhällsbyggande 
förvaltningarna har trafikkontoret stor påverkan på hela miljö- och klimatområdet 
genom deltagande i planeringen och i ansvar för byggandet och drift av 
infrastruktur. 
Arbetet konkretiseras bland annat i miljö- och klimatprogrammets strategi - Vi 
driver på hållbara transporter - och i målområde klimatet. Målsättningen är att 
minska det motoriserade vägtrafikarbetet med 25 procent och minska utsläppen 
från trafiken med 90 procent. Trafikkontoret har stora möjligheter att påverka 
genom sitt ansvar inom infrastruktur och planering men behöver också arbeta 
tillsammans med andra förvaltningar för att hitta ekologiska lösningar vid 
målkonflikter. Konkreta insatser som kontoret gör är att välja mellan material och 
drivmedel som ger minst klimatpåverkan, att fortsätta arbeta för en hållbar 
mobilitet och för elektrifiering av transportsektorn. Andra viktiga frågor att arbeta 
med i samhällsplaneringen är ekossystemtjänster, dagvatten, luftkvalitet och buller. 

Indikator 

Utsläpp av växthusgaser per invånare och år inom Göteborgs geografiska område 
(inkluderar både utsläpp från den handlande och icke handlande sektorn), Ton 
koldioxiekvivalenter per invånare och år 
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Social hållbarhet 
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 trafikkontorets uppdrag ligger 
att tillhandahålla transportsystem och stadsrum som fungerar bra för alla som bor, 
vistas och verkar i Göteborg. Kontoret 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. 

Ekonomisk hållbarhet 
För trafikkontorets verksamhet innebär ekonomisk hållbarhet att använda, vårda 
och underhålla resurser och anläggningar för att skapa långsiktigt hållbara värden 
för invånare, besökare och verksamma. Det långsiktiga underhållet är åtgärder som 
säkerställer att stadens anläggningar kommer att fungera med bibehållen funktion. 
För att säkerställa en god ekonomisk hushållning, och för att undvika 
kapitalförstöring, krävs att ekonomiska resurser avsätts kontinuerligt för planerat 
underhåll istället för akuta reparationer och underhåll. I en stad med intensiv 
stadsutveckling ökar volymen ytor/anläggningar som ska skötas, vilket medför 
högre kostnad för verksamheten långsiktigt. För en ekonomisk hållbarhet behöver 
detta beaktas i de ekonomiska ramarna för att kunna möta behovet och därmed det 
ökade ackumulerade underhållsbehovet. 

Den intensiva stadsutvecklingstakten som Göteborg har påverkar också 
näringslivet. En fungerande infrastruktur med god tillgänglighet är avgörande för 
såväl godstransporter som för arbetsmarknadsregionen. För att stärka 
framkomlighet och tillgänglighet för godstrafiken pågår ett strategisk arbete för att 
säkra näringslivets transporter. I planeringsarbetet beaktas möjligheter för hur fler 
transporter kan flyttas över från väg till järnväg. Trafikkontoret arbetar tillsammans 
med övriga staden för att genomföra aktiviteterna i det näringslivsstrategiska 
programmet för att stärka näringslivet och möjliggöra en hög och hållbar tillväxt. 
Samverkan med näringslivet pågår för att med hjälpa av innovation nyttja 
elektrifieringens möjligheter till hållbart resande. 

Samplanering mellan förvaltningar och bolag i staden är en viktig faktor för 
ekonomisk hållbarhet. Historiskt har olika aktörer planerat egna projekt vilket lett 
till suboptimering och ineffektivitet i form av exempelvis framkomlighetsproblem 
och minskat förtroende för stadens förmåga. Utvecklingen går mot en högre grad 
av samplanering av åtgärder för ekonomisk hållbarhet bland annat genom att utföra 
åtgärder i rätt ordning. 

Indikator 

Svenskt Näringslivs mätning om Lokalt företagsklimat, sammanfattande omdöme. 
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4.1 Planera för att utveckla stadens infrastruktur 
I Göteborgs stadsutvecklings tidigaste skeden bedrivs planeringsarbetet i 
samverkan såväl internt i staden som med externa samarbetsparter och intressenter. 
Planeringsarbetet influeras av omvärlden, internationella samarbeten och 
innovativa idéer. En långsiktig planering innebär att ta fram, eller delta i andras, 
övergripande strategiska planer, stadens exploatering, utredningar och 
åtgärdsvalsstudier, vilket är starten för att utveckla stadens infrastruktur. I de 
övergripande åtgärds- och verksamhetsplaneringsprocesserna ingår portföljledning 
av trafikkontorets investeringsportfölj samt forsknings- och innovationsportfölj. 

Den ekologiska hållbarheten är grundläggande för planeringen av stadens framtida 
infrastruktur där hänsyn tas till resurshushållning. Genom innovationssamordning 
kan den hållbara mobiliteten öka för att få bättre klimat, luftkvalitet och 
bullersituationer. 

För att styra och stödja kontorets verksamheter genomförs trafikanalyser rörande 
trafik, resandebehov, upplevelser och utformning av stadsmiljöer. Genom 
remisshantering av bygglov och samordning av detaljplaner utformas 
genomförbara trafik- och utformningsförslag, för att vara tekniskt och ekonomiskt 
möjliga samt kvalitetssäkrade utifrån styrande dokument och uppdrag. 

Indikator 

Pågående detaljplaner (inklusive kontaktpersonplaner) per år, antal (st) 

Pågående större stadsutvecklingsprogram, antal (st) 

Nytecknade mobilitetsavtal bygglov och detaljplaner per år, antal (st) 

Startade detaljplaner per år, antal (st) 

Hanterade bygglovsremisser per år, antal (st) 

Upplevelse trafikmiljö (boende, besökare), totalt, nöjd kund index 

Prioriterade aktiviteter 2022 

• Utredningar kopplade till Målbild Koll2035 (Spår i Allén, Metrobuss, 
Citybuss, Linjenätsutredning, Gropegårdslänk, Svingeln, Ullevigatan, 
busskörfält Torslanda) 

• Förstudier för Gång- och cykelbro över E6 och cykelväg Backaplan-Kärra 
• Genomförande av cirka 35 nya projekt inom Startplan 2022  
• Uppdatering av trafikstrategin  
• Uppföljning av mobilitetsavtal 
• Synliggöra och samordna investeringsplaner 
• Delta i framtagande av ny strategisk utbyggnadsplanering i staden 
• Utveckla utredningsarbetet med att identifiera och bereda 

investeringsåtgärder 
• Mäta och följa upp minskningen av det motoriserade vägtrafikarbetet 
• Bygga och sprida kunskap om transportsystemets logik 

4.2 Bygga stadens infrastruktur 
Trafikkontoret har, tillsammans med andra samhällsbyggande förvaltningar, ansvar 
för att planera, projektera och bygga ut den framtida staden. I arbetet ingår att 
genomföra investerings- och reinvesteringsprojekt. Genomförandet av projekten 
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kan skilja sig åt utifrån projektets komplexitet. Uppdrag tillämpas när arbetet inte 
är för komplext, även om investeringsvolymen för genomförandet kan vara 
omfattande. När genomförandet av investerings- och exploateringsprojekt sker som 
Projekt eller Program utförs arbetet vanligen i tre steg; genomförandestudie, 
projektering och byggnation. Genomförandestudien skapar en bra plattform för 
fortsatt projektering och byggnation och utgör ett viktigt underlag för det fortsatta 
beslutsfattandet när det gäller projektets tid, kostnad och innehåll. 

Indikator 

Pågående åtgärder inom skede Genomförandestudie, antal (st) 

Pågående åtgärder inom skede Projektering, antal (st) 

Pågående åtgärder inom skede Produktion, antal (st) 

Pågående åtgärder inom Uppdrag (skede projektering och produktion), antal (st) 

Investeringsåtgärder, volym (mnkr) 

Exploateringsåtgärder, volym (mnkr) 

Prioriterade aktiviteter 2022 

• GC-bana Rävebergsvägen delen Hästhagen - Norrleden 
• GC-bana Rävebergsvägen delen Rannebergsvägen - Kummingatan 
• Cirkulation vid Skattegårdsvägen 
• Kollektivtrafikstråk Redbergsvägen samt byta spårkomplex vid 

Redbergsplatsen 
• Dämmebron 
• Upphandling och genomförande av reinvesteringar i beläggning 
• Leveranser i projekt inom Sverigeförhandlingen och Koll2035 
• Leveranser i projekt inom Älvstaden 
• Högvattenskyddsprogrammet. 

4.3 Upprätthålla och förbättra funktionen i 
stadens infrastruktur 
Trafikkontoret ansvarar för att förvalta och utveckla stadens offentliga rum och 
anläggningar med en god hushållning av tillgängliga resurser. Arbetet ska bedrivas 
på ett sätt som främjar att Göteborg är en stad som är attraktiv att leva och bo i. 

Staden äger och förvaltar bland annat vägar, vattenvägar, broar och torg, offentliga 
rum och anläggningar, som kräver kontinuerligt underhåll, drift och reinvestering. 
Trafikkontoret ansvarar för att bevara funktionen i den befintliga staden, vilket 
fordrar god strategisk planering, resurstilldelning och uppföljning. Arbetet 
påverkas av den expansiva byggtakt som äger rum i staden. Detta visar sig inte 
minst genom många nya anläggningar. För att kunna driva detta arbete på ett 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt krävs långsiktiga strategier inom 
trafikkontorets olika verksamhetsområden. Vidare krävs långsiktig planering och 
affärsmässighet genom att exempelvis följa upp avtal och leveranser samt utveckla 
kommunikation med kontorets kunder vad gäller förväntningar på leverans av drift 
och underhåll. En viktig förutsättning för ett effektivt resursutnyttjande är att denna 
typ av insatser ingår i ett tidigt skede i planering av infrastruktur i staden och att 
utförandet görs ur ett långsiktigt perspektiv. Vid många av de arbeten som utförs 
inom ramen för uppdraget krävs en utökad samverkan mellan förvaltningar och 
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bolag i staden. En viktig del i processen är att tillhandahålla en offentlig och 
rättssäker myndighetsutövning. 

Indikator 

Energiförbrukning belysning (mWh/år) 

Energikostnad belysning, mWh (kr/år) 

Ljuspunkter, antal (st) 

Prioriterade aktiviteter 2022: 

• Samordnad renhållning mellan trafikkontoret, fastighetskontoret och park- 
och naturförvaltningen 

• Ökat underhåll för cykelvägar (10 mnkr) 
• Genomförande av dammluckor, muddring och inspektion av 

Gullbergskulverten. Uppstart genomförandestudier (GFS) 
• Reinvestering och upprustning av belysning samt fortsatt 

energieffektivisering av anläggningen 
• Fortsatt utveckling av vinterväghållningen genom att upphandla nya 

anpassade kontrakt, digitalisera delar av verksamheten och öka 
kontraktsuppföljningen 

• Upphandling och genomförande av reinvesteringar i beläggning 
• Reinvesteringar i spåranläggningen för en driftsäker anläggning 
• Ökat planerat underhåll byggnadsverk för längre livslängd och att 

upprätthålla funktionen 
• Dämmebron, utbyte överbyggnad 
• Flytbrygga samt dyktalb Operahörnet 
• Reinvestering bro vid Kungsten över Söderleden 
• Uppstart Brännö-Rödsten, ny flytbrygga, upprustning kaj samt ytor. 

4.4 Tillhandahålla trygga och attraktiva offentliga 
rum 
Trafikkontoret ansvarar för att de som bor, vistas och verkar i Göteborg kan göra 
det i trygga och attraktiva offentliga rum, idag och i framtiden. Det gör 
förvaltningen genom att omhänderta stadsmiljöns och stadslivets värden vid 
investering, reinvestering och i drift och underhåll. Trafikkontoret har en central 
roll i att nå stadens mål - Skapa hållbara och jämlika livsmiljöer - inom Göteborgs 
Stads program för en jämlik stad 2018-2026 genom att tillhandahålla och 
upprätthålla goda närmiljöer. Trafikkontorets arbete ska bidra till en attraktiv 
livsmiljö med god luftkvalitet, minskad påverkan av buller och tillgång till bra 
utemiljöer för lek och utevistelse i hela staden. 

Trafikkontoret samarbetar med lokala aktörer för att ta tillvara deras kunskap och 
engagemang. Genom att tillhandahålla infrastruktur i form av exempelvis 
belysning och trafiksignaler bidrar kontoret till en högre upplevd trygghet och 
trafiksäkerhet. Göteborg är i en intensiv utbyggnadsfas och trafikkontoret ansvarar 
för att ta tillvara och utveckla stadsrummet och stadslivet så att det är attraktivt 
även under byggtiden, bland annat genom temporära åtgärder och genom att 
möjliggöra att staden kan fortsätta att vara en evenemangsstad. 
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Indikator 

Sommargågator och andra temporära platsskapande åtgärder, antal (st) 

Antal trygghetsforum och forum för platssamverkan som trafikkontoret deltar i, antal (st) 

Jag känner mig trygg kvällstid/efter butikernas stängning, NKI, besökare 

Andelen som upplever det tryggt att gå i sitt närområde på kvällen, andel (%) 

Andelen som upplever det tryggt att gå i sitt närområde  på dagen, andel (%) 

Andelen som upplever sitt närområde som en attraktiv miljö att vistas i, andel (%) 

Prioriterade aktiviteter 2022 

• Utökad renhållning i utsatta områden (2,5 mnkr) 
• Klottersanering - nytt stadengemensamt arbetssätt för hantering inom 24 h 
• Riktlinjer för trafikutformning och gestaltning av tillgängliga gaturum och 

gatutyper 
• Etablera trygghetskameror 
• Använda platssamverkan och stadens Trygg i-arbete som arbetsform för att 

fånga behov av åtgärder 
• Samverkan med och finansiering av Citysamverkan 
• Hantera evenemang i staden  
• Etablera fler sommargågator 
• Trygghetsskapande åtgärder kopplat till renhållning, belysning och GC 

tunnlar på utpekade platser inom staden 

4.5 Tillhandahålla rese- och transportmöjligheter 
Trafikkontoret ansvarar för att skapa god framkomlighet och tillgänglighet och 
medverka till att barriärer överbyggs och att staden binds samman. Arbetet ska 
bidra till hållbara transporter för personer och gods. Trafikkontoret ansvarar för att 
bidra till tillgänglig och självständig mobilitet för resenärer med särskilda behov 
genom att erbjuda olika typer av serviceresor. 

I Miljö- och klimatprogram för Göteborgs Stad 2021-2030 definieras 
trafiknämndens samordningsansvar att driva på utvecklingen av hållbara 
transporter vilket innebär att transporter i form av cykel, gång och kollektivtrafik 
ska prioriteras i såväl planering av infrastruktur som vid tillfälliga trafiklösningar. 

Förvaltningens arbete ska också bidra till att målområdet - Skapa hållbara och 
jämlika livsmiljöer - i Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026 
uppnås. Trafikkontoret är delaktigt i arbetet att skapa goda livsmiljöer i människors 
närområde men också i arbetet med att skapa förutsättningar för att stadens 
invånare ska ha en jämlik tillgång till hela stadens resurser i form av arbetsplatser, 
service och kultur. Det innebär att kontoret ska möjliggöra hållbara 
transportmöjligheter inom staden. 

Förvaltningen tillhandahåller och skapar förutsättningar för mobilitetstjänster som 
Styr & Ställ och cykelparkeringsgarage och främjar god framkomlighet genom 
lättillgänglig och korrekt trafikinformation samt effektiv trafikledning i samarbete 
med Trafik Göteborg. 
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Indikator 

Utförda serviceresor, totalt antal (tusental) 

Färdtjänstresor, snittkostnad per resa (kr) 

Försenade serviceresor, andel (procent) 

Resor med Styr & Ställ, antal (st) 

Tillfälliga lokala trafikföreskrifter, antal (st) 

Boendeparkeringskunder, antal (st) 

Boendeparkeringsplatser, antal (st) 

Prioriterade aktiviteter 2022 

• Implementering av trafikavtal för serviceresor från februari 2022 med stor 
satsning på elfordon. 

• Återgång till normalläge i serviceresetrafiken med fokus på att säkerställa 
att resenärer får sin resa i avtalad tid. 

• Upphandling av flexlinjetrafik med avtalsstart 2023 som ger ökad 
flexibilitet. 

• Upphandling av nytt resehanteringssystem för serviceresor. 
• Omhänderta Miljö- och klimatprogram för Göteborgs Stad 2021-2030 i 

trafikkontorets arbete. 
• Hantera uppdrag relaterat till elsparkcyklar. 
• Ta fram strategi för mobilitetstjänster, inklusive tjänsteutveckling 



 

Budget/ verksamhetsplan 2022 för trafiknämnden 20 (43) 
  
  

5 Kommunfullmäktiges mål och 
uppdrag till trafiknämnden 

5.1 Kommunfullmäktiges riktade övergripande 
verksamhetsmål 

5.1.1 Göteborg är en stad med hållbar mobilitet och god 
framkomlighet 
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. I den växande 
staden behöver mobilitet och tillgänglighet stärkas och staden byggas om för att 
möta de nya mobilitetsbehoven. Även den befintliga stadens infrastruktur och 
mobilitetserbjudande behöver förändras för att nå ett mer hållbart transportsystem. 

Indikator 

Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i centrala staden. 

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

Färdmedelsfördelning för alla resor i Göteborg, andel (%). Cykel 

Färdmedelsfördelning för alla resor i Göteborg, andel (%). Kollektivt 

Färdmedelsfördelning för alla resor i Göteborg, andel (%). Bil 

SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med möjligheterna att på ett enkelt sätt använda 
kollektivtrafiken för dina vardagliga resor, t.ex. till arbete, skola eller annan sysselsättning 

5.1.2 Göteborg byggs attraktivt, tätt och varierat 
Göteborg ska vara en stad där människor vill bo, arbeta, handla, studera och mötas. 
En stad där de som vistas känner sig trygga och säkra. En stad för liv och rörelse 
som möjliggör användandet av staden till små och stora evenemang. Trafikkontoret 
skapar och förvaltar hållbara och attraktiva stadsmiljöer som bidrar till ett rikt 
stadsliv. Trafikkontoret har en viktig roll i framtidens stadsutveckling och den 
omdaning av stadsrummet och förtätning av staden som beskrivs i såväl 
trafikstrategi som utbyggnadsstrategi och grönstrategi. 

Indikator 

Nettoinflyttning till kommunen. 

SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med boende och boendemiljö, närhet till 
livsmedelsaffärer 

SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med boende och boendemiljö, närhet till skola 
och barnomsorg 

SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med boende och boendemiljö, närhet till hälso- 
och sjukvård 
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Indikator 

SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med boende och boendemiljö, att det finns 
parkeringsmöjligheter 

  

5.2 Kommunfullmäktiges mål för trafiknämnden 

5.2.1 Göteborg ska vara en stad där framkomligheten och 
mobiliteten är god 
Att tillhandahålla en stad med god framkomlighet och mobilitet ligger inom 
trafikkontorets grunduppdrag, där de fem huvudprocesserna beskriver arbetets 
olika steg. För att nå kommunfullmäktiges mål har fyra strategiska områden 
definierats: 

Strategi: 

• Kunskapsspridning om planering i stadsutvecklingsprocessen  
• Infrastruktur för yteffektiva transportslag   
• Påverkan under byggnationstiden 
• Servicenivåer för vinterväghållning  

5.3 Kommunfullmäktiges organisationsmål för 
kommunkoncernen 

5.3.1 Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara 
finanser 
Strategi 
För att uppnå detta mål har trafikkontoret identifierat tre delstrategier för att 
påverka utvecklingen i rätt riktning; 
• Trafikkontoret ska genom regelbundna uppföljningar och prognoser med tydligt 
ekonomiskt ansvar inom verksamheten tillse en god ekonomistyrning. 

• Trafikkontoret ska ha en långsiktig investeringsplanering som tillgodoser stadens 
mål inom stadsutveckling. Vid genomförande av projekt ska projektmodellen 
XLPM tillämpas med en god projektuppföljning samt portföljstyrning för att 
säkerställa att projekt levereras enligt beslutad tid, kostnad och innehåll. 

• Trafikkontoret ska genom goda underhållsplaner säkerställa att stadens 
anläggningar underhålles på ett långsiktigt sätt och att nödvändiga reinvesteringar 
genomförs. 

Indikator 

Staden ska ha god ekonomisk hushållning i verksamheterna. 
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5.3.2 Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda 
arbetsvillkor 
Strategi 
För att uppnå detta mål har trafikkontoret identifierat tre delstrategier för att 
påverka utvecklingen i rätt riktning; 
• Trafikkontoret ska vara en hälsofrämjande arbetsplats och erbjuda ett hållbart 
arbetsliv. Vi ska arbeta för att undvika hög arbetsbelastning som kan leda till 
ohälsa hos våra medarbetare, i syfte att bibehålla en låg total sjukfrånvaro. 
• Trafikkontoret ska fortsatt utveckla och förbättra förvaltningens systematiska 
arbetsmiljöarbete (SAM) i samverkan med fackliga representanter genom en 
arbetsmiljögrupp, som utskott till förvaltningens samverkansgrupp, för gemensam 
beredning av frågor främst inom ramen för årshjulet för SAM. 
• Trafikkontoret ska vara en inkluderande arbetsplats fri från diskriminering och 
trakasserier. Under 2022 ska vi implementera gemensamma spelregler och 
trivselregler för arbete och förhållningssätt i samband med samlokalisering och 
utvecklade lokaler. 

Indikator 

Medarbetarengagemang (HME) - totalindex 

Sjukfrånvaro, (%). 

  

5.4 Kommunfullmäktiges uppdrag till 
trafiknämnden 

Trafiknämnden får i uppdrag att; Kommentar 

Skapa ett nytt stadengemensamt 
arbetssätt för att dygnet runt ha beredskap 
att motta och skyndsamt utreda synpunkter 
gällande klotter i syfte att klotter, som 
rapporterats av allmänheten, saneras inom 
24 timmar från det att synpunkten lämnats 
till staden. 

Initialt behov av att utreda förutsättningar 
och möjligheter för stadengemensamt 
arbetssätt. Ta fram förfrågningsunderlag 
för resurs att kartlägga nuläge och 
identifiera behov och framgångsfaktorer för 
en effektiv hantering och ett bra utförande. 

Starta en genomförandestudie avseende 
ett första metrobusstråk. 

Att starta en större genomförandestudie för 
ett metrobusstråk är svårt då ingen 
delsträcka är tillräckligt planeringsmogen. 
Dock föreslår förvaltningen en utredning av 
möjligheter för metrobussangöring vid 
Brunnsbomotet under 2022. 

Tillsammans med berörda nämnder och 
bolag fortsätta arbeta för att elektrifieringen 
av kollektivtrafiken ska öka. 

Västtrafik har genom upphandling av 
trafikering styrt busstrafik att bli alltmer 
elektrifierad. Trafikkontoret har möjliggjort 
laddning på hållplatser för denna trafik. 
Samarbetet med Västtrafik kommer att 
fortsätta under 2022. 

Utreda möjligheten att införa gratis 
parkering på Heden mellan klockan 18-21. 

Trafikkontoret kommer att genomföra en 
utredning inom ramen för Parkering 
Göteborg. 

Utvärdera färdtjänsten för att säkerställa att 
den är ändamålsenlig och tillgänglig för 

Trafikkontoret kommer att genomföra en 
utredning. 
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målgruppen på ett bra, effektivt och 
finansiellt hållbart sätt. 

Intensifiera dialogen med Trafikverket om 
vilka framtida åtgärder som krävs för att 
förbättra göteborgarnas hälsa och skapa 
goda och hållbara trafikflöden på 
motorlederna. 

Dialog sker inom fasta arbetsgrupper för 
samverkan mellan trafikkontoret och 
Trafikverket. 

Utreda möjligheten till införande av nya 
tekniska lösningar och bättre 
resursutnyttjande av våra gemensamma 
ytor i samhället genom exempelvis mer 
flexibla tider för parkering vid skolor, 
dynamsik prissättning, fler 
pendelparkeringar och underlätta för 
etablering av logistikcentrum. 

Trafikkontoret kommer att genomföra en 
utredning. 

Påbörja arbetet med att uppdatera 
trafikstrategin. 

Undersökande arbete inför framtagande av 
projektdirektiv och projektplan pågår. 

Ta fram en karta över det befintliga 
cykelvägnätet där det tydligt går att se på 
vilka sträckor som cykelprogrammets 
standarder uppfylls eller ej. Kartan ska 
löpande uppdateras och innehålla 
information om planerade projekt och 
prioriteringsordning. 

En karta kommer att tas fram tillsammans 
med en plan för hur den ska uppdateras. 

Tillsammans med andra relevanta 
nämnder och externa parter ta fram en 
godsplan för att säkra näringslivets 
transporter. 

Arbetet med att ta fram en godsplan har 
påbörjats genom framtagande av en 
förstudie. Arbetet kommer att fortsätta med 
målsättningen att färdigställa en godsplan 
till första halvåret 2023. 

Verka för att etapp 4 färdigställs med 
dubbelspår på hamnbanan. 

Uppdraget inkluderas efter etapp 3 i 
ordinarie revidering av nationell 
investeringsplan för infrastruktur för 
kommunikationer. 

I arbetet med kommande 
elektrifieringsplanen särskilt beakta 
laddmöjligheter på boendeparkeringar. 

Trafikkontoret kommer att beakta 
laddmöjligheter på boendeparkeringar i 
kommande elektrifieringsplan. 

Genomföra åtgärder för att minska buller 
och stök med anledning av oönskade 
fordonsträffar på centrala platser i 
Göteborg i syfte att öka tryggheten. 

Trafikkontoret avser utgå från de centrala 
lägesbilder som tas fram utifrån vilka en 
inventering av möjliga åtgärder kan tas 
fram. 

Tillsammans med miljö- och 
klimatnämnden föreslå konkreta åtgärder 
för minskade luftföroreningar och buller. 

Hanteras i andra uppdrag, t ex miljözon 3-
uppdraget, genom arbetet med miljö och 
klimatprogrammet samt i de olika 
uppdragen som rör reglering av trafik 

Tillsammansmed byggnadsnämnden, i ett 
nybyggnadsområde utanför Göteborgs 
befintliga stadskärna pröva att anpassa 
vissa lokalgator enbart för elfordon, 
bränslecellsfordon och gasfordon Euro VI 
för att minska buller, luftföroreningar och 
klimatpåverkan. 

Ingår i planeringsarbetet fördjupad 
översiktsplan Kärra Skogome. 

Införa ett pilotområde för ökad 
verkställighet av cykelprogrammet. 

Trafikkontoret kommer inledningsvis att 
definiera vilket område och vilka typer av 
insatser som är möjliga och lämpliga. 
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Genomföra fler ombildningar av lämpliga 
gator till sommargågator. 

Trafikkontoret kommer att fortsätta arbetet 
med sommargågator i staden och titta på 
möjligheter till andra typer av 
säsongsgator. Uppdraget i 
kommunfullmäktiges budget innebär en 
uppskalning av arbetet och i 
genomförandet planerar vi för en varaktigt 
ökad volym. 

Nämnder och styrelser ges i uppdrag att 
tillgängliggöra lokaler till valnämnden för att 
säkerställa vallokaler 

Trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret 
samordnar frågan om att tillgängliggöra 
lokaler i Traktören. Kontakt tas med 
valnämnden för att bidra till att säkerställa 
vallokaler utifrån det behov som finns för 
2022.  

Nämnder och styrelser får i uppdrag att 
genomföra ett långsiktigt strategiskt 
effektiviseringsarbete för att frigöra 
resurser inom staden. 

Genom KF-beslut 211125 om ny 
organisation för stadsutveckling (NOS) 
kommer ett omfattande och långsiktigt 
utvecklingsarbete att genomföras i samtliga 
berörda förvaltningar. Syftet är bland annat 
att förbättra förutsättningarna för ökad 
framdrift och effektivitet inom 
stadsutvecklingsprocessen i staden. 
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6 Resursfördelning 

6.1 Driftbudget 
Driftbudgeten innehåller stora ambitioner för att hantera den växande staden och en 
normalisering efter pandemin. 

I budgeten satsas särskilt på ökat underhåll, ökad rekryteringstakt för att kunna 
konsultväxla, hantera grunduppdrag och den höga investeringstakten samt 
genomföra uppdrag avseende bland annat mobilitetsfrämjande åtgärder som 
pilotområde för cykel. 

Budgeten innebär en stor utmaning för förvaltningen att öka bemanningen för att 
klara tillväxten och leverera löpande tjänster parallellt med att förbereda för och 
bygga en ny organisation. 

Budgeten visar ett överskott om 43 mnkr vilket förvaltningen önskar återredovisa. 

Överskottet avser väsentliga förändringar jämfört med investeringsnomineringen 
avseende projekt Hisingsbron. I samband med driftsättning av Hisingsbron och en 
förnyad analys av ingående komponenter under 2021 redovisades att 
avskrivningstiden är längre än ursprunglig prognos vilket sänker 
kapitalkostnaderna med 28 mnkr jämfört med investeringsnomineringen. 
Tidigareläggningen av rivningen av Göta Älvbron innebär att rivningskostnader 
om cirka 15 mnkr utförs 2021 istället för 2022 jämfört med behovet i 
investeringsnomineringen. 

Budgeten utgår från en normalisering av samhället efter pandemin. 

Vid en ökad smittspridning med ökade restriktioner påverkas sannolikt resandet 
med färdtjänst, kostnader för resor och evenemang mm vilket sänker kostnader 
samtidigt som förnyade stimulansåtgärder kan bli aktuella. 

Antalet färdtjänstresor bedöms 2022 öka till cirka 510.000 jämfört med cirka 
420.000 i prognos 2021. Normalåret 2019 var antalet resor cirka 700.000. 

Parkeringsintäkter och parkeringskostnader förväntas öka i takt med en ökad 
aktivitet i staden men nettoeffekten är begränsad jämfört med innevarande års 
prognos. 

Riskerna i verksamheten är stora som en följd av den stora projektvolymen och de 
komplexa projekt som pågår. Dessa risker är svårbedömda och består bland annat 
av kostnader för rivning, sanering, förgävesprojektering samt advokatkostnader och 
utfall av eventuella tvister. 

I förslaget ingår en satsning på ökat underhåll av stadens anläggningar utöver det 
riktade uppdraget om ökade kostnader för underhåll avseende cykel. 

Planerings- och utredningskostnader är ökade jämfört med årets prognos men i 
linje med årets budget. 

Lokalkostnaderna totalt inklusive hyra och leasing av ny utrustning är i princip 
oförändrade. Detta trots ombyggnationen av det nya kontoret till en samlokaliserad 
verksamhet då hyrda lokaler har lämnats på Högsbogatan, Högvakten samt 
Sahlgrenska huset. 
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Nedan framgår specificerat förslag till budget fördelad på intäkts- och kostnadsslag 
med kommentarer för varje område. 

Mer detaljerat budgetförslag framgår av bilaga. 

Budget 2022 

Uppdragsverksamhet 
Budget 

2022 
Budget 

2021 
Prognos 

helår 2021 
Utfall 
2020 

Intäkter 707 047 689 152 648 061 613 173 

Kostnader -707 047 -689 152 -648 061 -613 173 

Resultat uppdragsverksamhet 0 0 0 0 

     

Intäkter exklusive 
vidarefakturering 

Budget 
2022 

Budget 
2021 

Prognos 
helår 2021 

Utfall 
2020 

Upplåtelser 90 400 85 400 68 704 70 173 

Parkering 326 200 323 700 316 500 298 531 

Frakttrafik 3 450 3 450 3 450 7 901 

Serviceresor 104 126 98 004 88 255 98 327 

Övriga intäkter 62 254 53 622 52 267 64 024 

Summa intäkter 586 430 564 176 529 176 538 956 

     

Kostnader exklusive 
vidarefakturering 

Budget 
2022 

Budget 
2021 

Prognos 
helår 2021 

Utfall 
2020 

Driftskostnader i staden -239 608 -249 524 -232 744 -211 651 

Underhållskostnader i staden -144 367 -106 638 -115 346 -103 422 

Parkering -84 150 -84 150 -76 550 -71 018 

Frakttrafik -17 300 -17 300 -16 500 -15 487 

Serviceresor -326 590 -327 993 -306 737 -324 416 

Planering & utredning -66 553 -67 349 -48 946 -51 475 

Trafik & Mobilitet -67 976 -50 568 -49 033 -39 643 

Övriga kostnader -188 861 -130 025 -183 395 -117 559 

Personalkostnader -330 396 -308 132 -295 314 -275 573 

Summa kostnader -1 465 801 -1 340 516 -1 321 308 -1 200 768 

     

Verksamhetens resultat -879 371 -776 340 -792 131 -661 812 

Kapitalkostnader -410 499 -285 500 -270 059 -212 323 

Resultat efter finansnetto -1 289 870 -1 061 840 -1 062 190 -874 134 

Kommunbidrag 1 332 870 1 061 840 1 082 190 857 900 

Resultat efter kommunbidrag 43 000 0 20 000 -16 234 
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Kommentarer till resultaträkningen 

Uppdragsverksamhet 
Intäkter och kostnader för uppdragsverksamheten uppgår till cirka 707 mnkr och är 
inte resultatpåverkande då samtliga kostnader vidarefaktureras. De avser 
spårbanans drift- underhåll- och kapitalkostnader om totalt cirka 449 mnkr vilket 
bekostas av Västtrafik, åtgärder för ledningsägare 205 mnkr och Trafik Göteborg 
cirka 28 mnkr samt övriga poster cirka 25 mnkr. 

Underhållskostnaderna för spårbanan budgeteras till ca 150 mnkr vilket är en 
ökning med ca 43 mnkr jämfört med årets prognos och väsentlig jämfört med 
innevarande års budget. Ökningen, som kommer att vara svår att nå, är en följd av 
tidsförskjutningar samt att under 2021 var underhållsaktiviteten låg i byggområden 
runt Hisingsbron och Korsvägen. 

Driftskostnaderna för spårbanan är i princip oförändrade liksom kapitalkostnaderna 
då inga större nyanläggningar tagits i bruk. 

Mer information om posterna i uppdragsverksamheten finns i budgetbilagan. 

Intäkter exklusive uppdragsverksamhet 

Upplåtelser 
Intäkter avseende upplåtelser uppgår till 90 mnkr vilket förutsätter en 
normalisering efter pandemin och innebär en ökning om 5 mnkr jämfört med 
budget. Prognosen för 2021 liksom utfallet för 2020 är väsentligt lägre på grund av 
de politiskt beslutade stimulansåtgärderna till näringsidkare under pandemin. 

Parkeringsintäkter 
Parkeringsintäkterna bedöms öka något som en konsekvens av normalisering efter 
pandemin och uppgår till cirka 326 mnkr jämfört med prognosen om cirka 316 
mnkr. 

Serviceresor 
Intäkterna för Serviceresor ökar med cirka 16 mnkr jämfört med prognosen till 
cirka 104 mnkr då resandet bedöms öka när pandemieffekten avtar. Mest ökar 
uppdragsresor till skolor och daglig verksamhet men även färdtjänstresandet ökar. 

Övriga intäkter 
Övriga intäkter avser bland annat Styr & Ställ 10 mnkr, ersättningar om cirka 18 
mnkr från Trafikverket avseende arbete med Västlänken i Staden och övriga 
projekt samt intäkter för tillstånd mm. 

Kostnader exklusive uppdragsverksamhet 

Driftskostnader 
Driftskostnaderna uppgår till cirka 252 mnkr vilket är en ökning om cirka 20 mnkr 
jämfört med årets prognos. Ökningen beror på stora indexökningar samt att 
Hisingsbron tagits i drift. Kostnaderna för vinterväghållning och 
barmarksrenhållning uppgår till totalt cirka 128 mnkr. En stor del av kostnaderna är 
fasta men ändå finns en osäkerhet då vädret avgör hur omfattande åtgärder som 
kommer att krävas. 

Underhållskostnader 
Underhållsåtgärder prioriteras och ökningen är cirka 29 mnkr jämfört med årets 
prognos och cirka 38 mnkr jämfört med innevarande års budget. Uppdraget om 
ökat underhåll avseende cykel ingår i ökningen med 10 mnkr. 
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Parkeringskostnader 
Kostnader för parkeringsövervakning och betalsystem förväntas öka till en mer 
normal nivå. Kostnadsökningen samvarierar med ökningen av parkeringsintäkterna 
och nettot är i princip oförändrat. Utfallet för parkeringsintäkter och kostnader är 
beroende av hur aktivitetsnivån utvecklas efter pandemin. 

Frakttrafik 
Kostnadsutvecklingen följer indexökningar. 

Serviceresor 
Kostnaderna ökar med cirka 20 mnkr jämfört med prognosen till cirka 326 mnkr 
och kostnadsökningen är jämnt fördelad mellan kostnader för färdtjänst respektive 
uppdragsresor. Resandevolymen är svårbedömd med hänsyn till 
pandemiutvecklingen och kostnaderna kan öka mer om resandet ökar mer än 
förväntat alternativt bli lägre om nya restriktioner införs. 

Planering och utredning 
Budgeten innebär en kraftig satsning inom planering och utredning för att öka 
framdriften i tidiga och pågående projekt. För att nå det krävs även att rekryteringar 
kan genomföras för att kunna hålla en hög beställningstakt av uppdragen samt att 
en god samplanering sker mellan berörda förvaltningar. 

Trafik och mobilitet 
Kostnaderna ökar med cirka 19 mnkr jämfört med årets prognos genom en satsning 
på ökad framkomlighet och det politiska uppdraget om pilotområde för cykel. Stor 
osäkerhet finns om möjligheten till framdrift enligt budget med hänsyn till att det 
är svårrekryterade kompetenser och viss osäkerhet om tillgång till konsulter inom 
området samt hur mycket som hinner genomföras under 2022. 

Övriga kostnader 
Kostnaderna avser främst IT, lokalkostnader, trafikkontorets andel av Trafik 
Göteborgs kostnader, rivnings- och saneringskostnader samt övriga kostnader. 
Kostnaderna ökar med cirka 5 mnkr jämfört med prognos och cirka 58 mnkr 
jämfört med budget 2021. 

Rivnings- och saneringskostnader avseende nedmonteringen av Göta Älvbron är en 
mycket stor del av de övriga kostnaderna. För 2022 bedöms kostnaden till cirka 33 
mnkr och i årets prognos uppgår kostnaden till cirka 54 mnkr. Rivningen 
tidigarelades under 2021 då det är till fördel för projektet och den fortsatta 
stadsutvecklingen i området. Inför 2022 bedöms rivnings- och saneringskostnader 
om ytterligare cirka 10 mnkr tillkomma i andra projekt. 

IT-kostnader ökar jämfört med prognosen och avser främst licenskostnader, ökade 
leasingkostnader för ny utrustning samt visst behov av att stärka upp inom IT inför 
kommande stora organisationsförändring. 

Lokalkostnaderna för det nya kontoret är i princip oförändrade jämfört med 
tidigare då lokalhyrorna sänks genom färre kontor samtidigt som leasingkostnader 
för ny IT-utrustning och inredning till nya kontoret tillkommer. 

Personalkostnader 
Personalkostnaderna ökar kraftigt jämfört med budget och mycket kraftigt jämfört 
med innevarande års prognos. I budgeten finns utrymme för en stark 
rekryteringstakt för att fortsätta konsultväxla och rekrytera för att klara de 
omfattande politiska uppdragen samt en fortsatt hög stadsutvecklingstakt. 
Personalkostnadsbudgeten är osäker då den förutsätter att rekryteringar sker i 
önskad takt samt att personalomsättningen inte ökar som en konsekvens av Ny 
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organisation för stadsutveckling. 

Kapitalkostnader 
Kapitalkostnaderna budgeteras till cirka 410 mnkr vilket är en ökning med 140 
mnkr jämfört med 2021. Den stora ökningen är en konsekvens av att Hisingsbron 
samt nedsänkningen av E45 är aktiverade och i drift samt en fortsatt hög takt i 
reinvesteringar i befintlig infrastruktur. Reinvestering i befintligt vägnät har en 
relativt kort livslängd och därmed höga avskrivningskostnader. Trots den stora 
kapitalkostnadsökningen är budgeten cirka 28 mnkr lägre än det behov som 
redovisades i den långsiktiga investeringsnomineringen. Orsaken är att  efter en 
fördjupad genomgång av brons ingående komponenter i samband med driftsättning 
konstaterades att avskrivningstiden för Hisingsbron är längre än tidigare 
bedömningar. Hisingsbrons kapitalkostnader för 2022 uppgår till 68 mnkr. 

Budgeterat resultat uppgår till 43 mnkr vilket förvaltningen önskar återredovisa. 

För mer detaljerad resultatredovisning samt grafer hänvisas till bilagan med 
detaljerad budget. 

6.2 Investeringsbudget 
  

(mnkr) 
Prognos 

2021 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Budget 

2024 
Budget 

2025 

Totalt 
plan-

perioden 
2021-
2025 

Inkomst 450,0 250,0 600,0 500,0 796,0 2 596,0 

Utgift -1 400,0 -1 400,0 -2 100,0 -1 950,0 -4 002,0 -10 852,0 

Varav reinvestering -386,0 -450,0 -455,0 -536,0 -1 184,0 -3 011,0 

Varav nyinvestering -1 014,0 -950,0 -1 645,0 -1 414,0 -2 818,0 -7 841,0 

Netto -950,0 -1 150,0 -1 500,0 -1 450,0 -3 206,0 -8 256,0 

De investeringar som trafiknämnden gör ska bidra till att det blir enklare, säkrare 
och mer tillförlitligt att transportera sig i Göteborg med tyngdpunkt på gång, cykel 
och kollektivt resande men även transporter och resande med andra färdmedel. 
Kontoret ska anpassa stadens trafik till framtidens behov genom att förenkla för 
göteborgaren att hitta nya, hållbara resvanor. Det sker en stor stadsomvandling och 
den kommande tiden präglas av en stor byggverksamhet inom staden både när det 
gäller investering och exploatering. 

Investeringsplanen utgår ifrån kommunfullmäktiges budgetbeslut för planperioden 
2021–2025. Där tilldelas trafiknämnden en investeringsram på sammantaget 8 256 
miljoner kronor netto för åren 2021–2025. Ramen är presenterad netto, det vill säga 
investeringsutgifter med avdrag för investeringsinkomster samt uppdelad mellan 
reinvestering och nyinvestering. Utifrån en fördelning av planperiodens 
investeringsmedel per år föreslås en investeringsbudget för år 2022 som uppgår till 
1 150 miljoner kronor netto. 

I bilaga presenteras de åtgärder som förvaltningen planerar genomföra inom 
respektive investeringsområde under planperioden. Det framgår i vilket skede som 
åtgärderna utförs per år samt investeringsvolym per investeringsområde och år. 
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Underlaget bygger på aktuella prognoser från pågående projekt samt planerade 
åtgärder för åren inom planperioden. Eftersom utfall 2021 kommer ingå i den totala 
budgetvolymen för planperioden görs en justering mellan prognostiserad volym 
och verkligt utfall i samband med bokslut 2021. Eventuell differens justeras mot 
budget 2022. 

Investeringsvolymens påverkan på driftsbudgeten 
Investeringsplan för år 2021-2025 innebär en ökad investeringsvolym som omfattar 
allt fler stora namngivna projekt. En ökad investeringsvolym är positiv eftersom vi 
kan skapa en större nytta för boende, besökare och verksamma, men stora 
investeringar påverkar även behovet av driftmedel då förvaltningens kostnader för 
utredningar samt kapitalkostnader (avskrivningar och ränta) ökar. Förändrade 
redovisningsprinciper innebär också att förvaltningen inte kan bokföra alla 
projektkostnader inom investeringsramen. Vissa kostnader, så som sanering, 
rivning och kommunikation bokförs som driftskostnad och belastar 
kommunbidraget det år som kostnaden uppstår. På samma sätt belastas 
driftsbudgeten med kostnader i samband med framtagande av detaljplaner. En ökad 
investeringsvolym innebär på sikt ett ökat antal anläggningar som nämnden 
ansvarar för. För att ta hand om befintliga och nya anläggningar krävs att det finns 
medel för tillkommande kostnader gällande drift och underhåll, även om det i vissa 
fall blir en positiv effekt på underhållskostnaden när gamla resurskrävande 
anläggningar ersätts med nya. 

Budgetregleringspost – ett schablonmässigt avdrag  
Denna post har till syfte att hantera ännu ej identifierade senareläggningar som 
oundvikligen kommer att uppstå inom trafikkontorets omfattande investeringsplan. 
Målsättningen är att åtgärderna ska ha den framdrift som planen redovisar. 
Samtidigt vet kontoret att hinder kommer uppstå i några av projekten vad gäller 
exempelvis nödvändiga myndighetstillstånd, samordning med trafikavstängningar, 
stadengemensam prioritering mellan exploaterings- och investeringsprojekt, 
krockar i utförande, konkurrens om resurser inom såväl projektering som 
utförande. Det går dock inte att veta vilka åtgärder som drabbas. Med möjlighet att 
flytta medel mellan åren inom planperioden och genom ett schablonmässigt avdrag 
med cirka 20 procent av den totala investeringsvolymen kan en mer realistisk 
investeringsvolym budgeteras för planperioden. 

Budgetregleringspost – periodiserad budget  
Investeringsnomineringen som sammanställdes i början av år 2021 bildar underlag 
för investeringsbudgeten. Sedan dess har förvaltningens investeringsplanering 
uppdaterats utifrån aktuella prognoser från pågående och planerade åtgärder, vilket 
visar på att investeringsvolymen för planperioden inte längre uppnår den tilldelade 
ramen. Tidsförskjutningar har gjort att kostnader har flyttats utanför planperioden. 
Den samlade avvikelsen för planperioden uppgår till 1 456 miljoner kronor netto 
och finns upptagen i investeringsplanen som en rad med benämningen 
budgetregleringspost periodiserad budget. Genom att tydliggöra vilket utrymme 
som förvaltningens planerade investeringar inte hinner arbeta upp, behöver staden 
inte låsa upp mer investeringsvolym än vad som beräknas kunna förbrukas. 

Indexkompensation - pengars värde minskar över tid 
Eftersom tilldelningen av investeringsram är i löpande pris anges även nämndens 
investeringsplan i löpande pris. Löpande pris innebär att åtgärderna beräknas till 
aktuellt värde det år då kostnaden uppstår. För kommande år görs en uppräkning 
med 2,0 procent per år. Undantag är kostnader inom namngivna åtgärder 
Sverigeförhandlingen, där görs en ökning på 3,0 procent för kommande år. 
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Enprocentsregeln - konstnärlig utformning 
I trafiknämndens investeringsplan avsätts en särskild enprocentspost för konst 
inom ett antal utpekade projekt. Arbetet sker tillsammans med kulturförvaltningen. 

Urvalskriterier 
Med en omfattande investeringsverksamhet krävs prioritering för att uppnå 
önskvärd nytta. Med uppdrag att erbjuda hållbar mobilitet och stadsmiljö, bildar 
målbilden tillsammans med de tre hållbarhetsperspektiven förvaltningens 
urvalskriterier för arbetet med att sammanställa investeringsplanen. Förvaltningen 
använder sig av nedanstående urvalskriterier, och arbetar för närvarande för att 
utveckla ett verktyg för att värdera åtgärder. 

• 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. 

• Hållbar stadsmiljö – 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. 

Trafiknämndens investeringar 
Trafiknämndens investeringar betraktas som en del av nämndens grunduppdrag. 
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. Investeringarna delas in i olika 
investeringsområden som sorteras under rubrikerna Hållbar mobilitet och 
stadsmiljö, Reinvestering/Upprustning och Namngivna projekt. 

Hållbar mobilitet och stadsmiljö 
Här omfattas investeringar som är strukturerade med utgångspunkten för hur 
medborgare och näringsliv transporterar sig. Åtgärderna är vanligtvis utpekade 
projekt men kan även vara i form av potter som består av mindre åtgärder som 
identifieras under perioden. 

Nedan beskrivs de ingående investeringsområdena inom hållbar mobilitet och 
stadsmiljö. 

 
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. 

Investeringsvolymen för Resor till fots år 2022 uppgår till 17,6 miljoner kronor. 
Det finns inga investeringsinkomster upptagna i underlaget. 
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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. 

Under den förra planperioden togs ett större antal genomförandestudier för 
cykelbanor fram. Utförande av dessa pågår under innevarande planperiod. Inom 
investeringsområdet ingår åtgärder i Ramavtal 7 storstad Göteborg 
(Sverigeförhandlingen). Utförande av aktuella pendlingscykelbanor planeras under 
perioden 2020–2027. Trafikkontoret har för flera cykelbanor beviljats 
medfinansiering inom ramen för stadsmiljöavtalet. 

Investeringsvolymen för Resor med cykel år 2022 uppgår till 174,0 miljoner 
kronor. En budgeterad inkomst på 24,5 miljoner kronor innebär ett 
investeringsnetto på 149,5 miljoner kronor. 

 
Resor med kollektivtrafik omfattar åtgärder som syftar till att öka tillgängligheten 
till hållplatser, framkomligheten för kollektivtrafik (buss och vattenburen 
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. I investeringsplanen planeras inom 
investeringsområdet åtgärder såsom förlängning av spårvagnshållplatser enligt 
Målbild Koll2035, elektrifieringsåtgärder för busstrafiken, samt upprustning av 
Donsö och Brännö Rödstens färjelägen. Flertalet åtgärder som berör 
skärgårdstrafiken samt spårinvesteringar är beroende av att finansieringsavtal 
tecknas med Västtrafik. 

Investeringsvolymen för Resor med kollektivtrafik år 2022 uppgår till 133,2 
miljoner kronor. En budgeterad inkomst på 29,3 miljoner kronor innebär ett 
investeringsnetto på 103,9 miljoner kronor. 

 
Resor med bil innefattar främst åtgärder som syftar till att begränsa de negativa 
effekterna av biltrafiken. Exempel på åtgärder inom investeringsområdet är 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder där osäkra korsningar görs om till 
cirkulationsplatser. Det finns också ett antal löpande åtgärder som byggs ut under 
året så som trafiksäkerhetshöjande åtgärder och vägvisning för bil. Inom 
investeringsområdet finns även åtgärder för att hantera bullerproblematik kopplad 
till biltrafik, bland annat planeras det för att projektera och bygga bullerplank längs 
Asplyckegatan, längs Näsetvägen samt längs Torgny Segerstedtsgatan. Under 2022 
kommer det att vara fortsatt arbete med genomförandestudie för åtgärden Askims 
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Stationsväg. 

Investeringsvolymen för Resor med bil år 2022 uppgår till 62,5 miljoner kronor. 
Det finns inga investeringsinkomster upptagna i underlaget. 

 
Näringslivets transporter omfattar ett antal åtgärder som är kopplade till 
frakttrafik i skärgården och transporter i staden. Inom ramen för 
investeringsområdet återfinns exempelvis åtgärder kopplat till Donsö och 
Brännö/Rödstens lastkajer, Sörredsvägens anslutning till hamnen söderut, samt 
trimningsåtgärder längs Sörredsvägen. 

Investeringsvolymen för Näringslivets transporter år 2022 uppgår till 27,7 miljoner 
kronor. Det finns inga investeringsinkomster upptagna i underlaget. 

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. 

Investeringsvolymen för KomFram Göteborg år 2022 uppgår till 4,2 miljoner 
kronor. Det finns inga investeringsinkomster upptagna i underlaget. 

Hållbara Stadsmiljöer innefattar åtgärder med fokus på att gator, torg och ytor 
mellan husen är attraktiva 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. Genomförandestudier pågår för 
Gågata längs Tredje Långgatan, Stadsmiljöåtgärder Harry Hjörnes plats samt 
Stadsmiljöåtgärder Hammarkullestationen. 

Investeringsvolymen för Hållbara Stadsmiljöer år 2022 uppgår till 38,9 miljoner 
kronor. Det finns inga investeringsinkomster upptagna i underlaget. 

Reinvestering/upprustning 
Åtgärder som handlar om att återställa slitna anläggningar till ursprungligt skick 
återfinns inom Reinvestering/upprustning. Nedan beskrivs de ingående 
investeringsområdena inom Reinvestering/upprustning. 

Reinvestering/upprustning av spårväg innefattar insatser som byten av 
spårkomplex och tunganordningar. I investeringsområdet inryms även att förstärka 
överbyggnader i spårbanan så att spårbanan klarar av den högre belastningen 
bussarna medför när de samutnyttjar spårbanans kollektivtrafikstråk. Västtrafik 
finansierar åtgärderna i investeringsområdet genom räntor och avskrivningar i 
banavgiften. 

Investeringsvolymen för Reinvestering/upprustning av spårväg år 2022 uppgår till 
89,7 miljoner kronor. Det finns inga investeringsinkomster upptagna i underlaget. 

Reinvestering/upprustning av byggnadsverk omfattar åtgärder som görs för att 
ta hand om stadens byggnadsverk som består av bland annat broar, bullerskärmar, 
flytbryggor och stödmurar. En omfattande åtgärd i investeringsområdet är 
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upprustning av Gullbergskulverten. 

Upprustningen av kanalmurar har tidigare år funnits med som en planerad åtgärd 
inom Reinvestering Byggnadsverk. Med anledning av åtgärdens omfattning och 
stora påverkan på centrala delar av staden under lång tid föreslås att åtgärden inför 
budget 2022 flyttas till Namngivna projekt. 

Investeringsvolymen för Reinvestering/upprustning av byggnadsverk år 2022 
uppgår till 91,6 miljoner kronor. Det finns inga investeringsinkomster upptagna i 
underlaget. 

Reinvestering/upprustning 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. 

Investeringsvolymen för Reinvestering/upprustning av belysning samt 
energieffektivisering år 2022 uppgår till 100,0 miljoner kronor. Det finns inga 
investeringsinkomster upptagna i underlaget. 

Reinvestering/upprustning av gator och vägar är åtgärder kopplade till 
upprustning av gatuanläggningar och underhållsbeläggningsarbeten. Åtgärderna 
handlar framförallt om beläggningsarbeten men också om upprustning av 
gatuanläggningar som till exempel brunnar, trappor, räcken, skyddsanordningar 
och hastighetsdämpande anordningar. 

Investeringsvolymen för Reinvestering/upprustning av Gator och vägar år 2022 
uppgår till 285,4 miljoner kronor. Det finns inga investeringsinkomster upptagna i 
underlaget. 

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 åtgärd inom området namngivna projekt har 
en tilldelad budgetram. Generellt gäller för namngivna projekt att de genomförs i 
tre steg, genomförandestudie, projektering och byggnation. För namngivna projekt 
görs en klassificeringsbedömning där A innebär mycket låg komplexitet, där 
arbetet lämpligen bedrivs i uppdragsform, och E innebär mycket hög komplexitet, 
där arbetet lämpligen bedrivs i programform. Komplexitetsbedömningen för 
namngivna projekt framgår i bifogad investeringsplan. 

Åtgärderna inom investeringsområdet Namngivna projekt sorteras under fem 
rubriker: Trafiknämnden, Koll2035, Sverigeförhandlingen, KomFram Göteborg 
samt Västsvenska paketet. Diagrammet nedan visar hur den budgeterade 
investeringsvolymen är fördelad mellan de olika områdena. 
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Namngivna projekt - Trafiknämnden  

Skeppsbron etapp 2  
Skeppsbron ingår i Södra Älvstranden, som är ett av sju delområden i Älvstaden. 
Efter 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. Förberedande 
projektering har pågått i mindre skala i avvaktan på genomförandebeslut och den 
stora projekteringen planeras att starta efter årsskiftet. 

Gång och cykelbro över Göta älv 
Åtgärden är en gång- och cykelbro över Göta Älv som förbinder expanderande 
delar av Hisingen med centrala staden på fastlandssidan. Kommunfullmäktige 
fattade under 2021 inriktningsbeslut som innebär en utpekad placering mellan 
placerad mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj och en maximal projektram 
om 900 miljoner kronor i 2020 års prisnivå. Trafikkontoret har ansökt om 
medfinansiering till åtgärden från Västsvenska paketet. 

Avenyn - upprustning 
Avenyn är Göteborgs parad-, nöjes och kulturgata som manifesteras i sitt avslut i 
Götaplatsens kulturinstitutioner. Under 2016 utförde trafikkontoret arbeten längs 
del av Avenyn. Ett gestaltningsprogram finns framtaget vilket ska värderas och 
användas som underlag för fortsatt underhåll och upprustning av Götaplatsen och 
Avenyn. 

Under 2021 har en förstudie tagits fram vad avser Avenyn och under 2022 planeras 
en genomförandestudie för Götaplatsen att startas upp. Ett första samverkansavtal 
har tecknats med avseende planerings- och designfas. Avsikten är att ett andra 
samverkansavtal ska tecknas inför starten av upprustning och ny gestaltning. För 
stadens del är detta ett stadsutvecklingsprojekt med projektledning från 
stadsbyggnads- och trafikkontoret. Flera av stadens förvaltningar medverkar aktivt 
i arbete. 

En projekttävling planeras att genomföras under 2022, och resultatet av tävlingen 
ska sedan ligga till grunden för en upphandling av genomförandet. Den första 
etappen av omvandlingen bedöms under 2024. 

Hjalmar Brantingstråket  
Åtgärden innehåller de delområden från trafik- och utformningsförslag som är rent 
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trafikala investeringar för kollektivtrafik, cykel och bil som följer av stadens beslut 
att omdana gatan till ett stadsmässigt stråk och som inte finns omhändertagna i 
exploateringen för Backaplan, Frihamnen eller inom Sverigeförhandlingen. 
Planerad uppstart av genomförandestudie är under senare delen av planperioden. 

Stadsutveckling Station Haga  
Åtgärden omfattar spår inklusive hållplatslägen för spårvagn och buss, 
underjordiskt cykelgarage, Arkitektbron över vallgraven, samt allmän plats i 
anslutning till Västlänkens station Haga samt norr om Rosenlundsbron. 
Kommunfullmäktige fattade investeringsbeslut för åtgärden 2019. Projektering och 
byggnation av spår utförs av Trafikverkets projekt Västlänken liksom 
projekteringen av underjordiskt cykelgarage. Projektering av allmän plats pågår. 
Förslag om gestaltning av Arkitektbron har redovisats för Arkitektutskottet i staden 
och togs emot väl. 

Slakthusmotet - kommunala delar 
Slakthusmotet – kommunala delar syftar till att säkerställa tillgängligheten till 
Gamlestaden och åtgärden genomförs i samband med att det nya motet byggs. 
Slakthusmotet är en del av Västsvenska paketet och syftar bland annat att minska 
genomfartstrafiken i Gamlestaden i samband med den ombyggnad och 
stadsutveckling som kommer att ske i området samt för att förbättra för 
näringslivets transporter i Marieholmsområdet. Motet kommer att byggas av 
Trafikverket och är för närvarande i utredningsskede. 

Torslanda tvärförbindelse 
Åtgärden avser en tvärförbindelse för bil- och kollektivtrafik samt omfattar även en 
gång- och cykelväg. Tvärförbindelsen har en tydligt avlastande effekt på trafiken 
mellan Torslanda torg och Öckeröleden. Detta ger ökad framkomlighet, 
tillgänglighet och trafiksäkerhet för fotgängare, cyklister, kollektivtrafikresenärer 
och bilister längs Kongahällavägen, samt ger bättre möjligheter att utveckla 
området kring Torslanda torg vidare. En ny förbindelse bidrar till en ökad robusthet 
i trafiksystemet och möjliggör utbyggnad av fler bostäder. 

Under 2019 påbörjades genomförandestudien som beräknas färdigställas under 
2022. Stadsbyggnadskontoret arbetar parallellt med att ta fram detaljplan för 
tvärförbindelsen. Tidplanen för detaljplanen är att gå ut på samråd under 2022. Det 
är många komplexa frågor och samverkan sker med berörda parter. Dialog pågår 
med Trafikverket för att hitta gemensamma lösningar vid Syrhålamotet. 

Upprustning kanalmurar  
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. Trafikkontoret arbetar för närvarande med att ta 
fram underlag för att besvara de fördjupningsuppdrag kommunfullmäktige gav 
trafiknämnden i uppdrag att samordna i och med återremitteringen av 
inriktningsbeslutet. Upprustningen av kanalmurar har tidigare år funnits med som 
en planerad åtgärd inom Reinvestering Byggnadsverk. Med anledning av åtgärdens 
omfattning och stora påverkan på centrala delar av staden under lång tid föreslås att 
åtgärden bli ett namngivet projekt. 

Namngivna projekt - Koll2035  

Angöring busstrafik  
Åtgärden omfattar framtida angöringsmöjligheter för bland annat regionalbussar 
till centrala Göteborg och har till syfte att möjliggöra effektiva transporter in och ut 
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från centrum och därmed bidra till effektivare kollektivtrafik och levande 
stadsmiljöer. Åtgärden är en del av Målbild Koll 2035 och del av åtgärdsvalsstudie 
kring Metrobuss. Mer precisa åtgärder som kan bli aktuella kommer att studeras 
vidare under 2022. 

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 
Målbild Koll2035 och just nu så pågår arbete med förstudier för att se över bland 
annat kostnad, innehåll samt tidplan för möjlig utbyggnad. Trafikkontoret har 
ansökt om medfinansiering till åtgärden från Västsvenska paketet. 

Citybusstråk  
Citybusstråk är en del av Målbild Koll. Arbetet med planering av kommande 
citybussåtgärder genomförs i samarbete mellan Göteborgs Stad, Västra 
Götalandsregionen samt Västtrafik. Utredningen har som mål att föreslå 
utbyggnadsordning för stråken samt eventuellt andra investeringar för att nå 
målsättningarna för citybuss inom Målbild Koll 2035. 

Namngivna projekt - Sverigeförhandlingen  

Citybuss – Backastråket  
Åtgärden omfattar ny bussförbindelse mellan Brunnsbo och Backa. 
Kommunfullmäktige beslutade under 2021 om genomförandebeslut för åtgärden. 
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. 

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. Etapp 1 är Lindholmen till 
Ivarsbergsmotet och etapp 2 Ivarsbergsmotet till Vårväderstorget. Projektet är en 
del av Sverigeförhandlingen. Genomförandestudie för etapp 1 pågår och förväntas 
gå upp för beslut i trafiknämnden under vintern 2021–2022. Projektet är en del av 
Sverigeförhandlingen. 

Spårvägs- och citybusstråk Norra Älvstranden, centrala delen 
Åtgärden innefattar en ny spårväg och citybussträckning från Brunnsbo till 
Linnéplatsen via Lindholmen inklusive en ny förbindelse under Göta älv. 
Sträckningen byggs i tre etapper; Frihamnen – Lindholmen (med planerad 
trafikstart 2025), Brunnsbo – Hjalmar Brantingsplatsen (med planerad trafikstart 
2029) samt Linnéplatsen – Lindholmen via Stigbergstorget (med planerad 
trafikstart 2035). Kommunfullmäktige har under 2021 fattat genomförandebeslut 
för etapp Frihamnen – Lindholmen samt Brunnsbo – Hjalmar Brantingsplatsen. 
Projektet är en del av Sverigeförhandlingen. 

Namngivna projekt - KomFram Göteborg  

Engelbrektslänken - En ny spårvägslänk  
Åtgärden avser ny spårvägslänk samt cykelbana utmed Engelbrektsgatan från 
Södra vägen till Skånegatan. Kommunfullmäktige fattade i juni 2020 
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genomförandebeslut för projektet. Inom åtgärden finns en gemensam styrgrupp 
mellan Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen. En genomförandestudie är 
framtagen och godkänd av trafiknämnden. Byggnadsnämnden tog i juni beslut om 
att låta granska detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och 
Skånegatan inom stadsdelarna Heden och Lorensberg. Trafiknämnden tillstyrkte i 
augusti förslaget utifrån trafikkontorets yttrande. Inom detaljplanearbetet föreslås 
ett avsteg från den tematiska översiktsplanen för skyfall rörande hur mycket vatten 
som tillåts stående på gatan. Projekteringen är påbörjad och kommer fortsätta under 
2022. Åtgärden har fått beviljad medfinansiering inom ramen för Stadsmiljöavtalet. 

Svingeln  
Projektet har en tidsförskjutning från förra planperioden som avser planteringar. 

Ringö Depå  
Inom projekt Ringö depå har samtal hållits mellan trafikkontoret och 
fastighetskontoret gällande ägandeskap och ansvar för mark där infartsspåren till 
depån ligger. Förvaltningarna har samsyn i frågan och trafikkontoret har dialog 
med Regionen/Västfastigheter för att stifta överenskommelse gällande upplägg. 

Namngivna projekt - Västsvenska paketet  

Bangårdsförbindelsen  
Projektet innebär en ny gatuförbindelse med bro över bangården öster om 
Centralstationen i Göteborg. Förbindelsen ska vara en koppling mellan 
stadsdelarna Stampen och Gullbergsvass för kollektivtrafik, gång, cykel och 
biltrafik samt frigöra Drottningtorget – Nils Ericsonsplatsen från genomgående 
trafik. Bangårdsförbindelsen är en del i arbetet att få till en stark regionkärna i 
Göteborg, genom att bidra till en sammanhållen stadskärna. Förbindelsen ska 
utformas och placeras för att klara av morgondagens kollektivtrafik och bidra till 
att skapa ett tillgängligt, attraktivt och tryggt område kring Göteborgs 
Centralstation. En viktig uppgift är att knyta samman berörda stadsdelar genom att 
minska bangårdens barriäreffekt. Det exakta läget och utformningen av 
Bangårdsförbindelsen bestäms i det kommande förstudiearbetet som planeras att 
pågå till och med år 2023. 

Gamlestaden etapp 2  
Gamlestaden Etapp 2 omfattar 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. Etappen omfattar förändringar för 
framförallt biltrafiken. Viadukten rivs och ersätts av nya huvud- och lokalgator, för 
att hantera genomfartstrafiken och skapa förutsättningar för ett offentligt rum med 
höga kvalitéer. 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  
Den nya Hisingsbron ersätter Göta älvbron, för vilken rivningen har påbörjats och 
kommer att fortsätta under 2022. 

Hisingsbron har 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 väg- gång- och cykeltrafik var våren 2021 och 
trafikpåsläpp för spårtrafik genomfördes i augusti 2021. 
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Initiala åtgärder kollektivtrafik & cykel 
Det återstår endast ett projekt, Övre Husargatan/ Sprängkullsgatan. Återstående 
ledningsarbeten på gatan ska utföras av förvaltning Kretslopp och vatten. Åtgärden 
har blivit senarelagd och beräknas utföras under år 2022. Åtgärden finansieras 
genom Västsvenska Paketet. 

Knutpunkt Korsvägen  
Åtgärden avser att skapa, dels en levande och effektiv kollektivtrafikknutpunkt i 
Korsvägen, där resandet med region- och pendeltåg, spårvagnar, bussar, bilar och 
cyklar samverkar på ett funktionellt sätt, dels en förnyad gatustruktur i anslutning 
till denna knutpunkt, som en del i områdets stadsförnyelse. Kommunfullmäktige 
fattade 2019 ett investeringsbeslut för åtgärden. Projekteringen pågår. 
Trafikverkets arbete på platsen med Västlänken pågår för fullt. 

Kvilleleden  
Projektet omfattar planering, projektering samt utbyggnad av detaljplanen Gator i 
Backaplan samt intilliggande områden omfattande den kommunala infrastrukturen 
som behöver modifieras med anledning av att Marieholmsförbindelsen öppnat för 
trafik. Projektet är även en förutsättning för ny pendeltågsstation i Brunnsbo samt 
möjliggör framtida spårväg mot Brunnsbo. Skedena genomförandestudie och viss 
projektering pågår för närvarande i projektet. Projektet har en av 
kommunfullmäktige beslutad investeringsbudget, och delfinansieras av 
Västsvenska Paketet. På grund av ökade kostnader inom det gemensamma 
projektet kring Kvilleleden med Trafikverket pågår ett omtag kring projektet, vilket 
försenar färdigställandet. Åtgärden beräknas vara färdigställd kring år 2027. 

Nedsänkning av E45 Götaleden  
Åtgärden innebär en överdäckad nedsänkning av Götaleden på sträckan 
Stadstjänaregatan – Torsgatan och överdäckningsförberedd nedsänkning på 
sträckan Torsgatan – Falutorget. I övrigt omfattar projektet erforderliga 
ombyggnader av stadens gatunät i anslutning till Götaleden. Inom staden delas 
detta projekt upp ekonomiskt mellan fastighetsnämnden och trafiknämnden i en 
exploaterings- och en investeringsdel. Därutöver sker en avräkning mot en central 
avsättning som kommunstyrelsen tidigare gjort för projektet motsvarande den del 
av projektet som avser statlig infrastruktur. Åtgärden är i princip färdigställd, 
endast slutreglering återstår. 

Fördelning av budget mellan investeringsområden  
I diagrammen nedan illustreras fördelningen av investeringsbudgeten mellan de 
olika investeringsområdena för planperioden 2021-2025 
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Investeringsområden inom Hållbar mobilitet och stadsmiljöer innehåller flest 
projekt räknat till antal, men då flera projekt är av mindre karaktär uppgår den 
samlade investeringsvolymen för investeringsområdet till 16,5 procent av 
trafiknämndens totala investeringsomslutning under perioden 2021-2025. 

Störst volym återfinns inom Namngivna projekt där den samlade 
investeringsvolymen uppgår till 59,3 procent av total fördelning. Budgeterad 
volym för åtgärder inom investeringsområde Reinvestering/upprustning uppgår till 
24,2 procent av total fördelning, vilket är en minskning mot föregående års 
beräkning och förklaras av att upprustning av kanalmurarna har flyttats från 
Reinvestering till Namngivna projekt. 

  

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 volymen för planperioden 2021-2025 för hur åtgärder 
inom Hållbar mobilitet och Stadsmiljö samt Namngivna projekt fördelas mellan de 
olika trafikslagen. 
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Jämställdhetsberäkning  
I samband med framtagande av investeringsplanen för 2021–2025 beräknas 
trafiknämndens investeringar utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Syftet med 
beräkningen var att visa hur mycket av trafiknämndens investeringar som fördelar 
sig på kvinnor respektive män. Metoden går ut på att använda de 
Resvaneundersökningar (RVU) som görs inom ramen för Västsvenska paketet. 
Undersökningen beskriver könsuppdelade färdmedelsandelar för vardags (del)resor 
för boende i Göteborg 2014 inom gång, cykel, kollektivtrafik respektive bil. En ny 
RVU genomfördes under 2018, men på grund av låg svarsfrekvens har den tidigare 
RVU:n från 2014 används även vid årets jämställdhetsberäkning. För att beräkna 
jämställdheten inom Hållbar mobilitet och stadsmiljö har RVU-talen och den totala 
tilldelningen använts för respektive investeringsområde. Undantaget är 
Näringslivets transporter där åtgärderna riktar sig mot en specifik näring. Där 
räknar förvaltningen nyttan som könsneutral 50/50. Detta gäller även för 
investeringsområdet KomFram. När det gäller Reinvestering/upprustning så är 
åtgärderna kopplade till att återställa en anläggning till ursprungligt skick och där 
finns inga RVU-tal att tillgå och därför beräknas nyttan som könsneutral och delas 
50/50. Namngivna projekt har ofta effekter på flera färdmedel och därför görs en 
procentuell bedömning av respektive Namngivet projekts nytta i relation till de 
olika investeringsområdena inom Hållbar mobilitet och stadsmiljö. Denna procent 
används sedan tillsammans med RVU-talen. 

Beräkningen visar att fördelningen av nyttan är något större för kvinnor än för män, 
fördelningen är 55,0 procent för kvinnor och 45,0 procent för män. 
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Exploateringsinvesteringar 2021-2025  
Exploateringsinvesteringar är en följd av den utbyggnad som sker i bostads- och 
verksamhetsområden och förutsätter en investeringsvilja hos enskilda exploatörer. 
Det ingår i fastighetskontorets uppdrag att ansvara för stadens totala 
exploateringsekonomi. Trafikkontoret utför efter beställning från fastighetskontoret 
gatuanläggningar på allmän platsmark. Även om trafikkontoret inte längre har 
budgetansvar för den skattefinansierade exploateringsbudgeten så är den 
tillsammans med den exploatörsfinansierade exploateringsprojekten en stor del av 
investeringsverksamheten som bedrivs på kontoret. Trafikkontoret har 
kostnadsansvar för kapitalkostnader för gatuanläggningarna på allmän platsmark 
samt ansvarar för drift och underhåll av dessa. Detta är kostnader som belastar 
trafiknämndens driftsbudget. 

Enligt framtagen rutin får trafikkontoret beställning från fastighetskontoret 
avseende all utbyggnad av gatuanläggningar på allmän platsmark. Det gäller även 
projekt som Älvstranden Utveckling AB hanterar. Endast ett fåtal projekt som 
startades upp innan rutinen antogs hanteras direkt mellan trafikkontoret och 
Älvstranden Utvecklings AB. 
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I tabellen nedan återfinns information från fastighetskontoret om budgeterade 
exploateringsprojekt på allmän platsmark gata, uppdelade på exploatörs-
finansierade och skattefinansierade åtgärder. 

(mnkr) 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Budget 

2024 
Budget  

2025 

Totalt 
plan-

perioden 
2021-
2025 

Exploaterings-
finansierad 
gatuanläggning på 
allmän platsmark -390,0 -590,0 -630,0 -600,0 -570,0 -2 780,0 

Skattefinansierad 
gatuanläggning på 
allmän platsmark -80,0 -210,0 -170,0 -100,0 -70,0 -630,0 

Totalt -470,0 -800,0 -800,0 -700,0 -640,0 -3 410,0 

  



Uppdragsverksamhet

Budget 

2022

Budget 

2021

Prognos 

helår 2021

   Utfall 

2020        

Intäkter 707 047 689 152 648 061 613 173

    Drift bana 169 971 158 105 171 743 150 269

    Underhåll bana 150 439 133 013 107 810 137 175

    Ledningsägare 205 000 225 000 205 000 163 975

    Kapitalkostnader 128 803 133 475 128 303 126 228

    Trafikgöteborg 27 818 28 309 25 908 22 423

    Övriga intäkter 25 016 11 250 9 297 13 102

Kostnader -707 047 -689 152 -648 061 -613 174

    Drift bana -169 971 -158 105 -171 743 -150 269

    Underhåll bana -150 439 -133 013 107 810 -137 175

    Ledningsägare -205 000 -225 000 -205 000 -163 975

    Kapitalkostnader -128 803 -133 475 -128 303 -126 228

    Trafikgöteborg -27 818 -28 309 -25 908 -22 423

    Övriga kostnader -25 016 -11 250 -9 297 -13 103

Resultat uppdragsverksamhet 0 0 0 0

Budget

2022



Intäkter exkl vidarefakturering

Budget 

2022

Budget 

2021

Prognos 

helår 2021

   Utfall 

2020        

Upplåtelser 90 400 85 400 68 704 70 173

   Offentligplats 65 000 60 000 43 000 42 866

    Ledningsupplåtelse 25 400 25 400 25 504 26 032

    Övrig upplåtelse 0 0 200 1 275

Parkering 326 200 323 700 316 500 298 531

   Avgifter & felparkering 242 000 242 000 232 000 218 558

   Boendeparkering & dispenser 81 700 81 700 84 500 76 578

   Fordonsflytt 2 500 0 0 3 395

Frakttrafik 3 450 3 450 3 450 7 901

Serviceresor 104 126 98 004 88 255 98 327

   Kommunal färdtjänst 27 038 32 790 23 294 19 284

   Uppdragsresor 73 437 62 010 61 867 69 356

   Övriga intäkter 3 651 3 204 3 094 9 687

Övriga intäkter 62 254 53 622 52 267 64 024

   Avdrag kapitalintäkt endast snurra för att få rätt värde76 649 84 084 75 760

Summa intäkter 586 430 564 176 529 176 538 956

Kontroll 663 079



Budget 

2022

Budget 

2021

Prognos 

helår 2021

   Utfall 

2020        

Driftskostnader i staden -239 608 -249 524 -232 744 -211 651

   Barmarkrenhållning -54 696 -46 196 -54 806 -45 255

   Vinterväghållning -73 310 -70 310 -71 060 -53 326

   Gatubelysning -31 187 -31 113 -27 500 -30 566

   Byggnadsverk -26 946 -29 400 -17 424 -19 999

   Trafikskador handläggning -17 500 -16 000 -17 750 -18 446

   Övriga driftskostnader -35 969 -56 505 -44 204 -44 059

Underhållskostnader i staden -144 367 -106 638 -115 346 -103 422

   Gatubelysning -60 150 -59 190 -61 950 -55 353

   Byggnadsverk -28 550 -13 100 -18 698 -9 647

   Övriga underhållskostnader -55 667 -34 348 -34 698 -38 422

Parkering -84 150 -84 150 -76 550 -71 018

   Parkeringsövervakning -48 550 -48 550 -43 550 -40 780

   Betalsystemparkering -30 000 -30 000 -27 500 -25 526

   Fordonsflytt -5 600 -5 600 -5 500 -4 712

Frakttrafik -17 300 -17 300 -16 500 -15 487

Serviceresor -326 590 -327 993 -306 737 -324 416

   Kommunal färdtjänst -247 423 -260 435 -238 992 -243 741

   Uppdragsresor -62 500 -54 133 -53 991 -60 472

   Övriga kostnader -16 667 -13 425 -13 754 -20 202

Planering & utredning -66 553 -67 349 -48 946 -51 475

Trafik & Mobilitet -67 976 -50 568 -49 033 -39 643

   Styr & ställ -14 000 -10 800 -11 560 -5 560

   Cykeluppdrag -15 000

   Trafikreglering -15 690 -16 300 -15 291 -14 444

   ITS -12 750 -7 600 -7 146 -6 850

   Trafikinformation -10 536 -15 868 -15 036 -12 790

Övriga kostnader -188 861 -130 025 -183 395 -117 559

   IT kostnader -54 239 -46 193 -45 439 -38 119

   Lokalkostnader mm -18 338 -22 923 -22 969 -14 165

   Trafik Göteborg TK kostnad -9 000 -9 594 -8 494 -6 797

   Investering produktion -43 076 -10 450 -61 996 -2 085

   Övrigt -64 207 -40 864 -44 497 -56 392
   Justering verksamhetens kostnader räknesnurra-1 162 -1162 -3257 -9 475

Personalkostnader -330 396 -308 132 -295 314 -275 573

Summa kostnader -1 465 801 -1 340 516 -1 321 308 -1 200 768
-1 466 963 1 340 516

Verksamhetens resultat -879 371 -776 340 -792 131 -661 812

Kostnader exkl vidarefakturering



Kapitalkostnader -410 499 -285 500 -270 059 -212 323

   Avskrivningar -413 060 -314 648 -293 402 -204 732

   Exploateringsbidrag 76 649 84 084 75 760 41 741

   Finansiella intäkter 0 13 16

   Finansiella kostnader -72 926 -53 774 -49 173 -39 871

   Övrig finansiellkostnad -1 162 -1 162 -3 257 -9 475

Resultat efter finansnetto -1 289 870 -1 061 840 -1 062 190 -874 134

Kommunbidrag 1 332 870 1 061 840 1 082 190 857 900

Resultat efter kommunbidrag 43 000 0 20 000 -16 234
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TN Extern TN Extern TN Extern TN Extern TN Extern

RESOR TILL FOTS

 Summa Resor till fots 83,1 0,7 8,9 0,7 8,2 0,7 17,6 17,6 17,6 17,6 18,3 18,3 20,7 20,7

RESOR MED CYKEL

Summa Resor med cykel 674,9 76,5 83,0 5,2 77,8 5,2 174,0 24,5 149,5 24,5 223,8 17,4 206,4 17,4 94,7 25,6 69,1 25,6 99,4 3,8 95,6 3,8

RESOR MED KOLLEKTIVTRAFIK 

Summa Resor med kollektivtrafik 516,6 100,7 77,4 21,5 55,9 21,5 133,2 29,3 103,9 29,3 119,0 29,1 89,9 29,1 91,4 9,8 81,6 9,8 95,6 11,0 84,6 11,0

RESOR MED BIL

Summa Resor med bil 238,2 7,5 28,3 7,5 20,8 7,5 62,5 62,5 32,8 32,8 35,6 35,6 79,0 79,0

NÄRINGSLIVETS TRANSPORTER

 Summa Näringslivets transporter 200,9 4,6 4,6 27,7 27,7 87,9 87,9 52,8 52,8 27,9 27,9

KOMFRAM GÖTEBORG

Summa KomFram Göteborg 23,4 1,9 6,1 1,9 4,3 1,9 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4

HÅLLBARA STADSMILJÖER

Summa Hållbara stadsmiljöer 142,4 3,8 3,8 38,9 38,9 44,2 44,2 40,0 40,0 15,5 15,5

SPÅRVÄGSBANAN

 Summa Spårvägsbanan 338,6 8,5 47,0 8,5 38,5 8,5 89,7 89,7 39,4 39,4 86,3 86,3 76,2 76,2

BYGGNADSVERK

Summa Byggnadsverk 500,4 54,2 54,2 91,6 91,6 146,5 146,5 136,6 136,6 71,5 71,5

BELYSNING OCH ENERGIEFFEKTIVISERING

Summa Belysning och energieffektivisering 504,5 91,3 91,3 100,0 100,0 105,3 105,3 107,4 107,4 100,5 100,5

GATOR OCH VÄGAR 

Summa Gator och Vägar 1 414,5 1,2 208,6 1,2 207,4 1,2 285,4 285,4 300,2 300,2 307,1 307,1 313,2 313,2

SUMMA TN-INVESTERINGAR 4 637,5 197,0 613,2 46,5 566,8 46,5 1 024,8 53,8 971,0 53,8 1 121,0 46,5 1 074,5 46,5 974,6 35,4 939,2 35,4 903,9 14,8 889,1 14,8

NAMNGIVNA PROJEKT

Summa Namngivna projekt 6 753,7 2 562,0 841,8 418,0 423,8 418,0 767,6 249,8 517,8 249,8 1 620,5 683,4 937,1 683,4 1 539,3 611,4 927,9 611,4 1 984,5 599,4 1 385,1 599,4

KONSTNÄRLIG UTSMYCKNING (1%)

Summa Konstnärlig utsmyckning (1%) 44,8 0,4 0,4 10,6 10,6 10,9 10,9 11,3 11,3 11,6 11,6

BUDGETREGLERINGSPOST

Summa budgetregleringspost  (-20%) -2 336,0 -459,0 -55,4 -14,5 -40,9 -14,5 -403,0 -53,6 -349,4 -53,6 -652,4 -129,9 -522,5 -129,9 -575,2 -146,8 -428,4 -146,8 -650,0 -114,2 -535,8 -114,2
 

SUMMA TRAFIKNÄMNDEN 9 100,0 2 300,0 1 400,0 450,0 950,0 450,0 1 400,0 250,0 1 150,0 250,0 2 100,0 600,0 1 500,0 600,0 1 950,0 500,0 1 450,0 500,0 2 250,0 500,0 1 750,0 500,0

Netto 6 800,0 Netto 950,0 Netto 1 150,0 Netto 1 500,0 Netto 1 450,0 Netto 1 750,0

Summa budgetregleringspost periodiserad budget 1 752,0 296,0 1 752,0 296,0 1 456,0 296,0

SUMMA TRAFIKNÄMNDEN 10 852,0 2 596,0 1 400,0 450,0 950,0 450,0 1 400,0 250,0 1 150,0 250,0 2 100,0 600,0 1 500,0 600,0 1 950,0 500,0 1 450,0 500,0 4 002,0 796,0 3 206,0 796,0

Netto 8 256,0 Netto 950,0 Netto 1 150,0 Netto 1 500,0 Netto 1 450,0 Netto 3 206,0

SKATTEFINANSIERAD EXPLOATERING

SUMMA SKATTEFINANSIERAD EXLOATERING 630,0 630,0 80,0 80,0 80,0 210,0 210,0 210,0 170,0 170,0 170,0 100,0 100,0 100,0 70,0 70,0 70,0

EXPLOATÖRSFINANSIERAD EXPLOATERING

SUMMA EXPLOATÖRSFINANSIERAD EXLOATERING 2 780,0 2 780,0 390,0 390,0 390,0 590,0 590,0 590,0 630,0 630,0 630,0 600,0 600,0 600,0 570,0 570,0 570,0

SUMMA INVESTERINGAR OCH 
EXPLOATERINGAR

14 262,0 6 006,0 1 870,0 920,0 950,0 920,0 2 200,0 1 050,0 1 150,0 1 050,0 2 900,0 1 400,0 1 500,0 1 400,0 2 650,0 1 200,0 1 450,0 1 200,0 4 642,0 1 436,0 3 206,0 1 436,0

Netto 8 256,0 Netto 950,0 Netto 1 150,0 Netto 1 500,0 Netto 1 450,0 Netto 3 206,0

Löpande prisnivå

REINVESTERING/UPPRUSTNING 

TRAFIKNÄMNDENS
INVESTERINGSPLAN 2021-2025

VERSION 2022
InkomstTotalt Totalt

Budget 2022

Finansiering

Inkomst

HÅLLBAR MOBILITET OCH STADSMILJÖ

Budget 2023

Inkomst
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Totalt Inkomst

Budget 2024

Totalt

Finansiering

Summa budget
2021-2025 Budget 2025

Totalt

Finansiering

Totalt Inkomst

Finansiering Finansiering

Budget 2021

Inkomst
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HÅLLBAR MOBILITET OCH STADSMILJÖ

RESOR TILL FOTS
Ospecificerade investeringsmedel Resor till fots x
Trafiksäkerhet och framkomlighet
Trafiksäkerhetsåtgärder x
Utbyggnad gångbanor samt barns säkra skolvägar x
Gångbana längs Nellickevägen x Proj Prod
Kompletterande belysning x
Trafiksäkerhets- och kvalitetshöjande åtg på gator med busstrafik x
Säkerhetsskapande åtgärder centrala staden x
Eluttagsskåp x Prod
Framkomlighet för gående utmed Övre Husargatan x Prod
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Tillgänglighetsåtgärder x

RESOR MED CYKEL
Ospecificerade investeringsmedel Resor med cykel x
Pendelcykelbanor
Övergripande medel pendelcykelbanor x
Delsjövägen, pendlingscykelbana x Prod
Björlandavägen, Toleredsgatan-Swedenborgsplatsen x Prod Prod
E 20, Olskroken-Munkebäck x Prod
Torpavallsgatan/Billerudsgatan ** x Prod
Mölndalsvägen, St Sigfrids gata-kommungränsen** x Proj Prod Prod
Gamlestadsvägen, Slakthusgatan - Hjällbo x Proj Proj/prod Prod Prod
Dag Hammarskjöldsleden, Järnbrottsmotet-Radiomotet x Proj Prod Prod
Kungsladugårdsgatan, Högsbogatan - Ståthållaregatan** x Proj Prod
Finlandsvägen fas 2 x Proj Proj/Prod Prod
Övergripande cykelvägnät
Övergripande medel cykelbanor x
Engelbrektsgatan, Aschebergsgatan-Arkivgatan ** x Prod
Engelbrektsgatan,  Arkivgatan-Kungsports avenyn x Proj/prod Prod
Engelbrektsgatan,  Kungsportsavenyn-Södra Vägen x Proj Proj/prod Prod
Sten Sturegatan, Nya Allén-Berzeliigatan ** x Prod Prod
Kärralundsgatan, Ulfsparregatan-Delsjövägen x Prod
Rantorget delen Ullevimotet - Willinsbron x Proj/Prod Prod
Fjällgatan delen Djurgårdsplatsen - Repslagaregatan x Proj Prod Prod
Björlandavägen, St;Olofsgatan - Hisingsleden x Proj Prod Prod
E20/Fräntorp x Prod
Agnesbergsvägen,Sandspåret - Göta älv** x Prod Prod
Förstamajgatan** x Prod Prod
Alfred Gärdes Väg x GFS Proj/prod Prod
Saknade korta länkar
Saknade korta länkar x
Rävebergsvägen, Hästhagen-Norrleden** x GFS Proj/prod
Rävebergsvägen, Rannebergsvägen-Kummingatan** x GFS Proj/prod
Femvägsskälet/Grimmeredsvägen x GFS Proj/prod Prod
Halvorsäng-Biskopsgårdens industriområde x Proj/Prod
Hjällbovägen (vid Blixtgatan) x GFS Proj/prod Prod
Gång- och cykelväg i anslutning till detaljplaner
Pott för gång- och cykelvägar i anslutning till detaljplaner x
Trafiksäkerhet & Framkomlighet
Cykelpaket x
Cykelvägvisning och orienterbarhet x
Framkomlighet x
Trafiksignaler x
Cykelparkering
Cykelparkering x
Säker cykelparkering på Drottningtorget x Proj/Prod Prod
Cykelparkering - Centralenområdet x GFS Proj
Belysning
Belysning på cykelvägnät x
Cykelbroar
Ågrändsbron x Proj Proj/prod Prod Prod
Gång- och cykelbro över E6/E20 mellan Svingeln och skansen Lejonet x GFS
Gång- och cykelbro över E6 Kallebäck-Grafiska vägen x GFS GFS/Proj Proj/Prod
Sverigeförhandlingen 
Norra älvstarnden, Älvsborgsbron - Hisingsbron x GFS GFS/Proj Prod Prod
Nya Allén x GFS Proj
Sahlgrenska-Mölndal x GFS GFS Proj/Prod Prod
Övre Husargatan - Sprängkullsgatan x GFS Proj Prod
Backaplan - Bräckemotet x Proj Prod Prod
Annedalsmotet - Götaplatsen x Proj Prod Prod Prod
Stigberget - Saltholmen x Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod
Backaplan - Kärra x GFS Proj Proj/Prod Proj/Prod

Löpande

Löpande

Löpande

Löpande

Löpande

Löpande

Löpande

Löpande

Löpande

Löpande
Löpande

Löpande
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VERSION 2022

Bidrar till
gröna 
obliga-
tioner 2021 2022 2024 20252023

Löpande
Löpande

Löpande
Löpande
Löpande

Löpande
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TN-INVESTERINGAR 2021-2025
VERSION 2022

Bidrar till
gröna 
obliga-
tioner 2021 2022 2024 20252023

RESOR MED KOLLEKTIVTRAFIK 
Ospecificerade investeringsmedel Resor med kollektivtrafik  
Förbättrad framkomlighet
Pott för förbättrad framkomlighet
Framkomlighet Övre Husargatan bussgata Prod
Citybuss Sahlgrenska – Mölndal GFS GFS Proj Prod
Electricity
Hjällbo ny vändslinga*
Busskörfält Torslanda GFS GFS Proj Prod
Hållplats vid Per Dubbsgatan GFS Proj
Kallebäck Prod
Tillgänglighetsanpassning
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser 
Anslutande gångvägar 
Pendelparkeringar
Pendeparkeringar egen regi
Pendelparkeringar Västsvenska Paketet Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod
Pendelparkering Nymånegatan Prod
Buller 
Torgny Segerstedtsgatan, delen Göta Älvsgatan- Tallstigen 2 gräs Prod
Hjalmar Brantingsgatan, Wieselgrenspl.-Gropegårdsg gräs i spår Proj/Prod Proj/Prod
Bullervall Björlandavägen, Sankt Olofsgatan-Swedenborgsplatsen Prod Prod
Bulleråtgärder pott
Bullerskydd i anslutning till förskolor
Vibrationsåtgärder 
Gräs i spår/vallar
Vattenburen kollektivtrafik *
Vattenburen kollektivtrafik (dykdalber)
Saltholmen flytbrygga GFS
Donsö hamn och flytbrygga GFS Proj/Prod Prod
Pumpgatans flytbrygga Prod
Brännö Rödsten flytbrygga Proj Proj Proj/Prod Prod
Hållplatser
Målbild Koll2035 - Anpassning av spårvagnshållpl 
för högre fordonskapacitet 

Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod

Bytespunkt Brunnsbo Proj Proj Proj Prod Prod 
Cykelparkeringar vid hållplats  
Kabel som återstår vid Svingel Proj/Prod
Säker cykelparkering vid hållplats (VP) Proj/Prod Proj/Prod
Sörredsvägen Hållplats Prod
Laddstationer vid hållplats
Gångtunnel Korsvägen Proj/Prod Proj/Prod
Hållplatser vid Sörredsvägen Proj/Prod
Spårbana *
Ny signal och växelstryning Proj/Prod Proj/Prod
Kollisionsskyldd Prod Prod
Strömmatning till spårväg Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod
Strömmatning till spårväg Ombyggnad L-stationer Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod
Åtgärder för bättre framkomlighet i signalsäkerhetsanläggningar Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod
Automatiskt förval av växelanmälan Proj/Prod Proj/Prod

RESOR MED BIL
Ospecificerade investeringsmedel Resor med bil 
Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhet/framkomlighet
Cirkulation Skattegårdsvägen/Önneredsvägen Proj Prod Prod
Cirkulation Nymånegatan Prod Prod
Cirkulation Kärramotet Prod
Cirkulation Björlandavägen/Wieselgrensgatan Prod
Korsning Assar Gabrielssons väg Proj Prod
Cirkulation Domarringatan/Kongahällavägen GFS Proj
Uppkopplade trafiksignaler
Vägvisning för bil
Askims stationsväg GFS GFS/Proj Proj Prod
Dubbelriktning Berzeliigatan, Södra vägen-Sten Sturegatan GFS/Proj Prod
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Finlandsvägen/Lillhagsvägen fas1 Prod
Finlandsvägen Fas 2 GFS Proj/Prod Prod
Importgatan GFS Proj/Prod Prod
Buller & Vibrationer
Näsetvägen GFS GFS/Proj Prod
Pott bullervallar/skärmar
Förskola Djurgårdsgatan 29 Prod
Torgny Segerstedtsgatan mur och skärm, Västra Palmgrensgatan Prod Prod
Torgny Segerstedtsgatan bulleråtgärder norra delen etapp 1B Proj/Prod

Löpande

Löpande

Löpande

Löpande

Löpande
Löpande
Löpande

Löpande

Löpande

Löpande

Löpande

Löpande

Löpande

Löpande

Löpande
Löpande

Löpande

Löpande
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TN-INVESTERINGAR 2021-2025
VERSION 2022

Bidrar till
gröna 
obliga-
tioner 2021 2022 2024 20252023

NÄRINGSLIVETS TRANSPORTER
Ospecificerade investeringsmedel Näringslivets transporter
Lastkajer
Pott lastkajer
Brännö Rödsten lastkaj Proj/prod Prod Prod Prod
Donsö lastkaj GFS Proj/Prod Prod
Vrångö lastkaj Prod
Terminaler
Fiskebäcksterminalen Prod
Anslutningar
Sörredsvägen trimningsåtgärder Proj/Prod Prod Prod
Sörredsvägens anslutning till hamnen söderut GFS Proj/Prod Prod Prod

KOMFRAM GÖTEBORG 
Ospecificerade investeringsmedel KomFram Gbg Löpande
KomFram Göteborg
KomFram Göteborg
Trafiksamordning
Ny bytespunkt Liseberg * Prod
Trafikåtgärder vid Örgrytemotet (TRV) Prod

HÅLLBARA STADSMILJÖER
Ospecificerade investeringsmedel Hållbara stadsmiljöer 
Hållbara Stadsmiljöer
Stadsmiljöåtgärder 
Stadsmiljöåtgärder Harry Hjörnes plats GFS/Proj Prod Prod
Pott för stadsmiljöåtgärder mindre åtgärder
Sittplatser i gångstaden (möblering)
Gågata Tredje Långgatan GFS/Proj Prod Prod
Stadsmiljöåtgärder Hammarkullestationen GFS Proj Prod Prod
Gångstråk Östra Larmg delen Södra Hamng-Drottningg GFS/Proj
Kvarnberget Proj/prod Prod Prod
Pustervikslänken GFS Proj Prod

REINVESTERING/UPPRUSTNING 

SPÅRVÄGSBANAN 
Ospecificerade investeringsmedel Spårvägsbanan 
Åtgärder som krävs för att upprätthålla standard på banan*
Änggården SISÄ-anläggning Prod Prod
Strömmatning till spårväg * Prod
Kollektivtrafik buss - spårväg
Kollektivtrafikstråk Östra Hamngatan, Brunnsparken-Lilla Bommen Proj Prod
Kollektivtrafikstråk hpl Korsvägen-hpl Liseberg, inkl hållplatsupprustning Proj Prod
Kollektivtrafikstråk hpl Korsvägen-hpl Getebergsäng, inkl hållplatsupprustning Proj Prod
Kollektivtrafikstråk Linnégatan, Olivedalsgatan - hpl Linnéplatsen Prod
Kollektivtrafikstråk Södra Hamngatan Brunnsparken Lilla Torget Proj
Kollektivtrafikstråk Redbergsvägen, Bauersgatan - Danska vägen, inkl hållplatsupprustning Olskroktorget Proj Prod
Byte av spårkomplex 
Byte av spårkomplex Rebergsplatsen Proj Prod
Byte av spårkomplex Stigbergstorget Prod
Byte av spårkomplex Brunnsparken Proj Prod
Byte av spårkomplex Stampgatan-Alströmergatan Proj Prod
Byte av spårkomplex Svingeln Proj Prod
Planerat underhåll spårvägsbanan
Planerat underhåll spårvägsbanan

Löpande

Löpande

Löpande

Löpande

Löpande

Löpande

Löpande

Löpande

Löpande

Löpande
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TN-INVESTERINGAR 2021-2025
VERSION 2022

Bidrar till
gröna 
obliga-
tioner 2021 2022 2024 20252023

BYGGNADSVERK 
Ospecificerade investeringsmedel Byggnadsverk
Garantibesiktningar
Reinvestering inre vattenvägar
Kanalmurar utmed Åvägen från Ullevibron till Valhallabron(1480-6000-15&16) Proj Proj Prod Prod
Kanalmur mellan Underåsbron Ö och Sofierogatan Proj Prod
Renovering av flytbrygga Klippan* Proj Prod
Renovering av flytbrygga Eriksberg* Proj
Sannegården spontkaj västra kajen (1480-9004-4) GFS Proj Prod
Dockpromenaden Stapelbädden (1480-9007-1) Prod Prod
Reinvestering Broar och tunnlar
Höjning av broar till rådande norm Prod Prod
Flatåsmotet (1480-1099-1, 1480-1101-1) Prod
Frölundatunneln (1480-3044-1)* Prod
Dämmebron (1480-1014-1) Prod Prod
Gullbergs Strandgata (1480-1053-1) Proj Prod Prod Prod
Ringömotet (1480-1614-1) Proj Prod Prod Prod
Olskroken GC-bro (1480-2083-1) Proj Prod
Delsjöbäcken (1480-1026-1) Proj
Upprustning av gångbroar vid Landala torg Prod
Sagogången (1480-2607-1) Prod
Kungsportsbron GFS
Upprustning av broar i Önneredd Prod
Paket upprustning av broar
Upprustning Kungstensmotet, bro över västerleden Prod
Upprustning av bro över Dag hammarskjöldsleden Prod
Paket Munkebäck underhåll
Munkebäcksmotet Östra bron (1480-1104-1) Proj prod
Munkebäcksmotet Västra bron (1480-1105-1) Proj prod
Paket Frölunda O och S underhåll
Södra Särövägen, Lindåsskolan (1480-2125-1) Proj Prod
Billdals Lövskogsvägen, Billdals Aspväg (1480-2131-1) Proj Prod
Paket Angered 1 underhåll
Kanelgatan (1480-2354-1) Proj Prod
Kryddvägen (1480-2355-1) Proj Prod
Västerslänt (1480-2327-1) Proj Prod
Paket Liseberg  underhåll
Underåsbron (1480-1035-1) Proj Prod
Vallhallabron (1480-1042-1) Proj Prod
Paket Tingstad underhåll
Partihandelsgatan Gullbergsmotet (1480-1057-1) Proj Prod
Marieholmsgatan (1480-1011-1) Proj Prod
Paket tunnel öster
Spårvägstunnel 52 (1480-3065-1) Proj Prod
Spårvägstunnel 51 (1480-3073-1)* Proj Prod
Paket Angered 2 underhåll
Rannebergsvägen (1480-2348-1) Proj Prod
Eriksbo (1480-2307-1) Proj Prod
Fjällviolen (1480-2345-1) Proj Prod
Bäckebolsmotet (1480-1606-1) Proj Prod
Grusåsvägen (1480-2369-1) Proj Prod
GC väg Grusåsvägen (1480-2370-1) Proj Prod
Paket Sisjön underhåll
Knapegårdsvägen (1480-2161-1) Proj Prod
Björnmossevägen, Sisjön (1480-2163-1) Proj Prod
Askims Domareväg V Sisjövägen (1480-2159-1) Proj Prod
Marholmsvägen Stora ån (1480-1146-1) Proj Prod
Paket Angered 3 underhåll
Lärjeholm (1480-1306-1) Proj
Titteridammsvägen, Lärkharvsgatan (1480-2364-1) Proj
Titteridammsvägen (1480-2365-1) Proj
Bredfjällsgatan (1480-2301-1) Proj
Galaxgatan (1480-1326-1) Proj
Paket Chalmerstunneln
Chalmerstunneln (1480-3075-1)* Proj
Chalmerstunneln (1480-3075-2)* Proj
Paket Frölunda C/ Högsbo underhåll
Flatåsmotet Tunnlandsgatan (1480-1102-1) Proj
Vändslinga Näverlursgatan (1480-3044-1)* Proj
Paket Frölunda 2022
Näsets badväg (1480-2150-1) Proj Prod
Knapegårdsvägen, Gamla Särövägen (1480-2123-1) Proj Prod
Radiovägen (1480-2053-1) Proj Prod
Västes gata (1480-2112-1) Proj Prod

Löpande
Löpande
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Bidrar till
gröna 
obliga-
tioner 2021 2022 2024 20252023

Konstbyggnader, övriga konstruktioner 
Upprustning av Gullbergskulverten Proj Prod Prod Prod
Utbyte av hiss på spårvagnshållplats Hammarkullen Prod
Stödmur Hagens prästväg (1480-4473-1) Proj Prod
Järntorget byggnad Prod
Paket Backa underhåll
Kärravägen (1480-10035-1,2,3,4,5) Proj Prod
Transportgatan (1480-2648-1) Proj Prod
Planerat underhåll Byggnadsverk
Pott - Planerat underhåll byggnadsverk Prod Prod
Planerat underhåll Färjetrafik 
Höjning del av kaj Köpstadsöbryggan * Proj Proj Prod
Reinvestering dykdalb Styrsö Bratten * Prod
Reinvestering dykdalb Saltholmen * Prod

BELYSNING OCH ENERGIEFFEKTIVISERING
Ospecificerade investeringsmedel Belysning och Energieffektivisering 
Upprustning av belysning
Kablifiering av luftledning Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod 
Färdigställande av projekt i gränsland Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod 
Belysning gångstråk och gångtunnlar Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod 
Ersätta järnbandskabel Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod 
Knutpunkt för kollektivtrafiken Prod 
Upprustning av trafiksignaler
Styrapparatbyten/ljusdiodlyktor trafiksignaler x Proj/Prod 
Energieffektivisering av belysning
Energieffektivisering av belysning x Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod 

GATOR OCH VÄGAR 
Ospecificerade investeringsmedel Gator och Vägar 
Reinvestering i gator och vägar
Underhållsbeläggning Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod 
Reinvesteringar i gatuanläggningar Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod 
Underhållsbeläggning cykelvägar Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod 
Vägtrummor Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod 

Löpande prisnivå, indexreglering på projekt 2,0 % per år
*   Ingår helt eller delvis i uppdraget att bedriva kollektivtrafik. Kapitaltjänstkostnaden bekostas av Västra Götalandsregionen.

** Ingår i Stadsmiljöavtalet.

Löpande

Löpande
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TN-NAMNGIVNA PROJEKT 

Namngivna projekt - Trafiknämnden

Skeppsbron etapp 2 Proj/prod Proj/Prod Proj/Prod Proj/Prod Prod 990,0 132,6 Ja 6,3 3,2 3,1 3,2 95,4 47,7 47,7 47,7 193,5 81,7 111,8 81,7 344,0 344,0 350,8 350,8

Gång och cykelbro över Göta älv C GFS GFS GFS GFS Proj 52,0 0,5 0,5 6,5 6,5 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Avenyn upprustning GFS GFS/Prod Proj/prod Prod 117,0 11,5 11,5 15,5 15,5 15,0 15,0 75,0 75,0

Hjalmar Brantingstråket GFS GFS 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Stadsutveckling Station Haga C Proj/Prod Proj/Prod Prod Prod Prod 571,3 24,5 Ja 17,3 17,3 48,4 13,5 34,9 13,5 67,4 10,0 57,4 10,0 185,2 1,0 184,2 1,0 253,0 253,0

Slakthusmotet - kommunala delar GFS GFS 7,0 2,0 2,0 5,0 5,0

Torslanda Tvärförbindelse C GFS Proj Prod Prod 196,3 5,3 5,3 11,1 11,1 122,0 122,0 57,9 57,9

Upprustning kanalmurar GFS Proj Prod Prod 258,3 3,0 3,0 3,9 3,9 48,7 48,7 202,7 202,7

Namngivna projekt - Koll2035

Angöring busstrafik (namnbyte från Metrobuss) GFS GFS GFS GFS 21,0 0,5 0,5 0,5 0,5 10,0 10,0 10,0 10,0

Spårväg Alléstråket; Haga–Nordstan E GFS GFS GFS Prod 137,0 1,0 1,0 25,0 25,0 25,0 25,0 86,0 86,0

Citybusstråk GFS GFS GFS/Prod Prod 77,0 1,0 1,0 16,0 16,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Namngivna projekt - Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen - Citybuss Backastråket C Proj Proj/Prod Proj/Prod Prod 371,9 257,1 Ja 23,8 20,2 3,6 20,2 28,8 21,8 7,0 21,8 95,3 79,7 15,6 79,7 37,0 84,0 -47,0 84,0 187,0 51,4 135,6 51,4

Sverigeförhandlingen - Citybuss Norra Älvstranden (västra och 
nordvästra delen)

Proj GFS GFS GFS/Proj GFS/Proj 251,0 126,2 2,5 1,8 0,7 1,8 12,0 11,0 1,0 11,0 43,0 35,2 7,8 35,2 82,5 45,2 37,3 45,2 111,0 33,0 78,0 33,0

Sverigeförhandlingen - Spårväg och citybuss Norra Älvstranden 
(centrala delen)

E GFS/Proj GFS/Proj
GFS/Proj/

Prod
GFS/Proj/

Prod
GFS/Proj/

Prod
873,4 633,8 Delvis 17,2 7,6 9,6 7,6 85,2 56,6 28,6 56,6 179,1 150,9 28,2 150,9 338,7 229,1 109,6 229,1 253,2 189,6 63,60 189,6

Namngivna projekt - KomFram Göteborg

Engelbrektslänken - En ny spårvägslänk ** D proj proj Prod Prod 270,0 143,5 Ja 7,7 3,6 4,1 3,6 8,7 4,1 4,6 4,1 206,3 108,5 97,8 108,5 47,3 27,3 20,0 27,3

Svingeln prod 0,1 0,1 0,1

Ringö Depå * prod 11,0 11,0 11,0

Namngivna projekt - Västsvenska paketet

Bangårdsförbindelsen E GFS GFS GFS 110,0 70,0 20,0 20,0 20,0 30,0 20,0 10,0 20,0 60,0 30,0 30,0 30,0

Gamlestaden etapp 2 D GFS GFS 10,4 10,4 3,9 3,9 3,9 6,5 6,5 6,5

Hisingsbron (exkl nedsänkning av E45 Gullbergsvass) Prod Prod Prod 1 374,0 306,0 Ja 668,2 306,0 362,2 306,0 345,5 345,5 360,3 360,3

Initiala åtgärder kollektivtrafik och cykel Prod 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

Knutpunkt Korsvägen D Proj Proj Proj/Prod Prod Prod 570,9 566,9 Ja 8,9 8,9 8,9 23,4 23,4 23,4 137,1 137,1 137,1 151,5 147,5 4,0 147,5 250,0 250,0 250,0

Kvilleleden Prod Prod Prod Prod Prod 387,3 193,8 Ja 12,7 6,4 6,3 6,4 48,7 24,4 24,3 24,4 120,6 60,3 60,3 60,3 114,5 57,3 57,2 57,3 90,8 45,4 45,4 45,4

Nedsänkning av E45 Gullbergsvass Prod Prod 80,5 90,9 Ja 56,4 56,4 56,4 24,1 34,5 -10,4 34,5

SUMMA TN-NAMNGIVNA PROJEKT 6 753,7 2 562,0 841,8 418,0 423,8 418,0 767,6 249,8 517,8 249,8 1 620,5 683,4 937,1 683,4 1 539,3 611,4 927,9 611,4 1 984,5 599,4 1 385,1 599,4

Löpande prisnivå, indexreglering på projekt 2,0% per år
* Ingår helt eller delvis i uppdraget att bedriva kollektivtrafik, vilken helt eller delvis finansieras av Västra Götalandsregionen. Summa Spårvägsbanan
** Ingår i Stadsmiljöavtalet
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Summa budget 
2021-2025 Budget 2023 Budget 2025

Totalt Inkomst

Budget 2022

Finansiering

Totalt Inkomst

Finansiering

2024 Inkomst

Genomförande-
beslut KF

Komp-
lexitet
 (A-E)

2025 Totalt

FinansieringFinansiering

Budget 2024
Skede

GFS, Proj, Prod

Totalt Inkomst

Finansiering

Totalt Inkomst Totalt Inkomst2022 2023

Budget 2021
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SKATTEFINANSIERAD EXPLOATERING

Almedals fabriker, Krokslätt, dp - II166
Amhult C etapp 2 - II474
Backavägen och Norra Deltavägen, Backa, 
bostäder, lokaler, grönytor och service vid, dp 3 - IB1166
Brottkärrsmotet, närcentrum - IB189
Carlandersplatsen H - II159
Distansgatan/Marconigatan
Div kompletteringar i redan utbyggda bostadsomr H - IB514
Eklandagatan
Eklandagatan/Bergsprängaregatan, Krokslätt, bostad - IB1060
Fixfabriken - IB1057
Fjällbo Park, Utby, bostäder, dp - IB326
Fredrikdalsgatan, söder om, Krokslätt, bost m.m H5200 - IB298
Gamla Låssbyvägen bostäder, IB429
Gamlestadens fabriker H - IB214
Gamlestads Torg H - IB213
Gibraltarvallen H - II244
Gunnilse Centrum H - IB376
Gunnestorpsvägen, Tuve, bostäder, dp, H jubel - IB1072
Gånggriftsgatan, Torslanda, förskola, dp - IB1016
Gåsagången - IB1095 
Hagens prästväg, förskola, dp - IB1082
Hammarkulletorget - IB1086
Karlavagnsplatsen - IB1011
Kvibergs ängar - IB302
Köpenhamnsgatan, bostäder, förskola, småhus, dp - IB1131
Lisebergs utvidgning söder ut, etapp1 II145
Lisebergs utvidgning söder ut, etapp2 II1033
Litteraturgatan, Backa, bostäder, dp, H - IB1006
Lysevägen - IB1062
Norr om Uggledal, bostäder - IB134
Norra Masthugget, väster om Järnvågsgatan - IB186
Olof Asklunds gata - IB1069
Per Dubbsgatan, Änggården, vård, forskning dp - II1007
Prästgårdsängen, bostäder o verksamhet - IB227
Pumpg et 2. Lundbyvassen, verks, skola dp H5100, IB1104
Rambergsvallen, IB453
Rävebergsvägen, Angered, skola och verksamheter dp - IB276
Selma Lagerlöfs Torg, bostäder, handel m.m H - IB495
Skra Bro, bostäder, handel mm H - IB489
Smörslottsgatan, Robertshöjdsgatan - IB1073
Stomme, Backaplan DP H- IB1138
Stuxbergsgatan, förskola vid, dp - IB1126
Traneredsvägen, Rud, verksamheter, dp, H - II1006
Volvo Lundby verksamheter - II1017

SKATTEFINANSIERAD EXPLOATERING 2021-2025
VERSION 2022
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EXPLOATÖRSFINANSIERAD EXPLOATERING

Adventsvägen, Kortedala, bostäder, dp, jubel - IB1029
Almedals fabriker, Krokslätt, dp - II166
Almquistgatan, Lundby, skola vid, dp, H - IB1142
Amhult C etapp 2 H - II474
Andra långgatan, Masthugget, utökning av lokalyta vid, dp - II1041
Avenyen, centrum, tillbyggnad, dp - II109
Backaplan centrumbegyggelse o knutpunkt, dp H 5400 - II1018
Backavägen och Norra Deltavägen, Backa, 
bostäder, lokaler, grönytor och service vid, dp 3 - IB1166

Backadalens villaområde, bostäder - IB418

Backaplan, centrumbebyggelse och knutpunkt, dp 2 - II1018
Beväringsgatan, förskola H - IB331
Bielkegatan, förskola H - IB216
Biskopsgatan, Ludby, förskola, dp, H - IB1052
Biskopsgården, bostäder mellan södra o norra H - IB450
Biskopsgårdens industriområde - II463
Bredfjällsgatan, Angered, förskola vid, dp, H - IB1148
Briljantgatan, Tynnered, bostäder, dp, jubel - IB1039
Bräcke Diakoni - IB432
Carlandersplatsen H - II159
Celsiusgatan, Lundby, bostäder & verksamheter dp H - IB296
Centralstationenomr norr om Nordstan kontor dp H - II1002
Cirkus Lorensberg, bost, verk, parkering, dp - IB1078
Danska Vägen, Lunden, bost, verksamheter, dp, H - IB1035
Dahlströmsgatan Godhemsberget bostäder dp jubel - IB1056
Distansgatan/Marconigatan, Järnbrott, dp, jubel, H - IB1017
Div kompl i redan utbyggda industriområden H - II514
Div kompletteringar i redan utbyggda bostadsomr H - IB514
Dr Allards gata, Guldheden, äldreboende vid, dp H - IB1150
Ebbe Lieberathsgatan, väster om, dp, jubel, H - IB1049
Eklandagatan/Bergsprängareg, Krokslätt, bostad H - IB1060
Eriksbergsmotet/Inlandsgatan, verksamheter - IB464
Fabriksgatan, Gårda, kontor, handel och hotell H - II167
Falkenbergsgatan, bostäder och verksamheter H - IB272
Fixfabriken, bostäder, dp, jubel, H - IB1057
Fjällbo Park, Utby,bostäder, dp, H - IB326
Fredrikdalsgatan, söder om, Krokslätt, bost m.m H - IB298
Fyrklöversgatan, Lundby, bostäder, dp, jubel, H - IB1043
Gamla Låssbyvägen, bostäder H - IB429
Gamlestadens fabriker H - IB214
Gamlestads Torg H - IB213
Gamlestads Torg, etapp 2 H - IB217
Gamlestadsvägen, Gamlestaden, bostäder, dp, H 5400 - IB1092
Gibraltarvallen H - II244
Gitarrgatan, förskola, dp, H - IB1123
Gitarrgatan, Rud, bostäder dp, jubel, H - IB1021
Glasmästareplatsen, BmSS H - IB235
Grafiska vägen Tändsticksfabriken bostäder mm dp H - IB291
Gråberget, Stortoppsgatan/Kabelgatan H - IB179
Grönebacken, centrala Kyrkbyn, bostäder, dp, H - IB1007
Guldhedsgatan, Guldheden, förskola & bostäder dp H - IB1054
Guldsmedsg. Stuvareg. m.m. i Ekebäck H - IB121
Guldmyntsgatan, bostäder och förskola - IB202
Gullyckevägen, Askim, BmSS, dp, H - IB1079
Gunnestorpsvägen, Tuve, bostäder, dp, H jubel - IB1072
Gunnilse Centrum H - IB376
Gånggriftsgatan, Torslanda, förskola, dp - IB1016
Gårdsten centrum, bostäder, dp, jubel, H - IB1071
Gåsagången, Backa, bostäder o skola, dp H 5400 - IB1095
Gärdesvägen, Askim, simhall vid, dp, H - II1037
Gärdsåsgatan, bostäder och skola vid, dp H - IB1152
Götaleden, Gullbergsvass, bostäder, dp H - IB279
Götaverksgatan, bostäder vid H - IB423
Hagens prästväg, förskola, dp, H - IB1082
Halvorsäng verksamheter vid H - II477
Hammarkullens väg, bostäder, Hjällbo 1:16, dp, H - IB1051
Hammarkulletorget, Hjällbo, bost, verks dp H 5400 - IB1086
Hammarvägen, Näset, bostäder, dp - IB1105
Holtermanska sjukhuset Landala bost lok dp, H 5200 - IB1085
Hembyggarevägen, Sävenäs, bostäder vid, dp - IB1162
Hovåsterrassen, bostäder H - IB222

EXPLOATÖRSFINANSIERAD EXPLOATERING
 2021-2025

VERSION 2022
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Hälleflundregatan, Fiskebäck, bostäder och verksamheter vid, dp - IB1167
IAC Sörred H - II478
Inom Vallgraven 12, dp - II1028
Järnbrottsmotet, del 1 bostäder, verksamheter, dp H - IB1083
Järnbrottsmotet, del 2 bostäder, verksamheter, dp H - IB1083
Karlagatan, bostäder, dp, H 5200 - IB1032
Karlavagnsplatsen, Lindh, bostäder och verks, H - IB1011
Kobbegården, bostäder H - IB237
Kullegatan, Krokslätt, förskola, dp H - IB282
Kungsladugårdsskol Kungsladug fsk studb dp H5200 - IB1091
Kungsladugårdsgatan, bostäder och verksamheter vid, dp - IB1156
Kv Barken H - IB146
Kv Gösen, handel, bostäder mm H - II212
Kv Klåvesten H - IB191
Kv Makrillen, bostäder mm H - II211
Kv Röda Bryggan, bostäder och verkamheter H 5400 - IB242
Kvibergs kaserner, väster om, bostäder, dp H 5400 - IB277
Kvibergs ängar H - IB302
Köpenhamnsgatan, bostäder, förskola, småhus, dp - IB1131
Lana, norr om, Krokslätt, bostäder och verksamh H - IB297
Lisebergs utvidgning söderut etapp 1 H 5200 - II145
Lisebergs utvidgning söderut etapp 2 H 5200 - II1033
Litteraturgatan, Backa, bostäder, dp, H - IB1006
Lysevägen etapp 2, Torslanda, bostäder, dp H - IB1062
Långedragsvägen/Göta Älvsgatan, Älvsborg, bost H - IB1099
Långströmsgatan kyrkbyn bost dp jub H - IB1040
Mandolingatan, järnbrott dp jubel bostäder H - IB1019
Merkuriusgatan, Bergsjön, bost, fsk , dp, jubel. H - IB1047
Mölndalsvägen, Krokslätt, studentbost, dp,  H - IB1001
Nickelmyntsgatan, Järnbrott, BmSS m.m., dp, H - IB287
Nordöstra Gårdsten, bost, dp jubel H - IB1074
Nordstan och Hotel Eggers - II143
Norr om Uggledal, bostäder H - IB134
Norr om Åkeredsvägen, bostäder och utbildningslokaler vid, dp - IB1161
Norra Fjädermolnsgatan, bostäder, dp, jubel H - IB1065
Norra Masthugget Väster om Järnvågsgatan H 5200 - IB186
Ny Älvförbindelse H - II218
Nymilsgatan, Flatås, bostäder, dp, jubel, H - IB1028
Olof Akslunds gata, Högsbo, bost, mm dp jubel H - IB1069 
Opaltorget etapp 1, centrum och bostäder dp H - IB176
Patenostergatan, Såggatan, bostäder försk dp H - IB1137
Per Dubbsgatan, Änggården vård forskning dp H 5100 - II1007
Pilegården, bostäder H - IB238
Polishus, Exportgatan vid, dp - IB1043
Prästgårdsängen, bostäder och verksamheter H - IB227
Pumpg et 2, Lundbyvassen, verks, skola, dp H 5100 - IB1104
Pumpg etapp 3, Lundbyvassen, skola, dp - IB1125
Pärt-Antons gata, Älvsborg, Bmss, dp, H - IB1027
Rambergsvallen, bostäder H - IB453
Renströmskaparken Universitet del 1, bost, verks dp H 5200 - IB1077
Renströmsparken Universitet, del 2, verks, dp - IB1077
Rimfrostgatan, Biskopsgården, utbildningslokaler vid, dp - IB1169
Ringön, spårvagnsdepå H - II451
Riksdalersgatan 1 och 23, bostäder vid, dp - IB1134
Rosendalsgatan, Björkekärr, förskola, dp, H - IB1087
Rubingatan, Tynnered, bostäder, dp H - IB147
Rymdtorget, Bergsjön, kulturhus, dp H - IB269
Rymdtorget, Komettorget, bostäder, dp, H - IB1118
Saffransgatan och Timjansgatan, bostäder och förskolor vid, dp - IB1140
Selma Lagerlöfs Torg, bostäder, handel m.m H - IB495
Siriusgatan, Bergsjön, bostäder vid, dp - IB1068
Sisjömotet sydväst om, Sisjön, handel, dp, H - II1004
Skattegårdsvägen, söder om, bostäder och skola vid, dp - IB1168
Skogshyddegatan, bostäder och verksamheter vid, dp - IB1157
Skra Bro norr om, Björlanda, friidrott, dp H 5100 - II1023
Skra Bro etapp 2, Björlanda, bostäder och förskola vid, dp - IB1164
Skra Bro etapp 3, Björlanda, bostäder vid, dp - IB1163
Skra Bro, bostäder, handel mm H - IB489
Slättadammsgatan, Tolered, förskola, dp, H - IB1116
Smaragdgatan, Tynnered, skola vid, dp H - IB1147
Smålandsgatan, verksamh, kategoriboende vid, dp, H -II1036
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Smörgatan, Kallebäck, bostäder, dp, jubel H - IB1037
Smörslottsg/Robertshöjdsg, bostäder, dp, H, jubel - IB1073
Smörslottsgatan, Sävenäs, bostäder dp, jubel, H - IB1023
Stomme Backaplan, dp H - IB1138
Stuxbergsgatan, förskola vid, dp H - IB1126
Styrsö 1:104 och 1:96 mfl Bostäder - IB131
Säterigatan H - IB445
Toredammen, förskola och bostäder, dp, H - IB1003
Torpagatan H - IB259
Torslanda, Torslandaskolan, ändring av dp - IB1159
Traneredsvägen, Rud, verksamheter, dp, H - II1006
Varholmsgatan, fsk & studbostäder, Majorna, dp, H - IB1000
Volvo Lundby, verksamheter, dp H 5400 - II1017
Vågnedalsvägen, Lindås, bostäder, dp - IB1024
Västlänken, Centralstation H - II219
Västra Tuvevägen, bostäder, dp, H - IB1010
Wieselgrensplatsen, Rambergsstaden, verks, bost, dp - II1035
Åkeredsplatsen H 5200 - II217
Åkeredsvägen/Önnereds Hamnväg, förskola, dp H - IB239
Ärlegatan, nedre, bostäder, H - IB1053
Ärlegatan, övre, bostäder H - IB205
Önneredsvägen, bostäder, skola mm dp H IB1120
Östra Kålltorp H - IB265



 

 

Trafikkontoret 
 

 Bilaga 3  

 Tid- och arbetsplan för planering och uppföljning under 2022 1 (4) 

  
   

Tid- och arbetsplan för planering och 
uppföljning under 2022 
 
Enligt stadens Riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll 10 § ska 
Nämnd/bolagsstyrelse årligen besluta om en tid- och arbetsplan för sitt eget planerings- 
och uppföljningsarbete i enlighet med stadens gemensamma anvisningar. 
Nämnd/bolagsstyrelse anger på eget initiativ hur uppföljningen ska kompletteras och 
fördjupas för att säkerställa nämnds-/bolagsstyrelseansvaret för verksamheten. Detta 
inkluderar även verksamhet som utförs av privata utförare där nämnd/bolagsstyrelse är 
huvudman. För det planeringsarbete som ska ske i stadens nämnder och styrelser finns 
handlingar och tider för beslut beskrivna i riktlinjerna. Kommunstyrelsen beslutade 2019-
08-28 §628, dnr 0420/19 om en ny uppföljningsprocess för staden. 
 

De två delarna i processen, planering och uppföljning, är länkade till varandra 
innehållsmässigt liksom tidsmässigt. Processen kan även delas in i en politisk process och 
en förvaltningsintern process. 

1. Uppföljning av verksamhetsår 2022 
Kommunstyrelsen fastställde 2021-10-27 Struktur och tidplan för uppföljningsprocessen 
2022. I tidplanen anges att nämnden ska ta fram tre uppföljningsrapporter och två 
ekonomiska lägesrapporter under året. Uppföljningen ska säkerställa och möjliggöra 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt ur ett organisatoriskt perspektiv samtidigt som den ska 
svara på om kommunfullmäktiges budget efterlevs ur ett hela-staden-perspektiv.  

• Ekonomisk lägesrapport per februari, utfall och prognos  
• Delårsrapport mars, utfall och prognos  
• Delårsrapport augusti, utfall och prognos inklusive delårsbokslut 
• Ekonomisk lägesrapport per oktober, utfall och prognos,  
• Uppföljningsrapport per december/ Årsrapport, inklusive årsbokslut 

Stadsledningskontoret kan, utöver de fasta rapporteringstillfällena, följa upp nämndernas 
arbete på annat sätt. Exempelvis kan uppföljning ske i samlingsärenden under 2022.  
I dessa ärenden kommer uppdrag till nämnderna från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige samt strategiska program och planer att följas upp.  

Verksamhetsplaner är underlag för uppföljningen 
Förvaltningens verksamhetsplan, som tillika är trafiknämndens kompletta 
budgethandling, följs upp löpande och utgör underlag för rapportering i 
uppföljningsrapporterna till kommunledningen. Kontorets verksamhetsplan är nedbruten 
på avdelningar/enheter, som genomför verksamhetsuppföljning på varje nivå vid tre 
tillfällen per år med tillhörande uppföljningsdialog chef/chef. Utifrån analys av resultat 
och skattning av grad av måluppfyllelse utövas en aktiv styrning för att verkställa 
uppdraget utifrån grunduppdraget samt de politiska målen och uppdragen. 
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Uppföljningen är underlag för kommande planering 
Slutsatser avseende analys av resultat kring verksamhet, personalstatistik och ekonomi, 
skattning av grad av måluppfyllelse samt identifiering av viktiga framtidsfrågor utgör 
planeringsförutsättningar för kommande år. Årsrapporten är ett formellt viktigt dokument 
som underlag för nästkommande års planeringsprocess. Då trafiknämnden läggs ned som 
nämnd vid utgången av 2022 är Årsrapporten för 2022 års verksamhet ett underlag för de 
nya nämnder som tar över trafiknämndens uppgifter från och med 2023. 

Redovisning av uppdrag från KF/KS och trafiknämnden 
Uppdrag från KF/KS och trafiknämnden följs upp i särskild bilaga som bifogas årets tre 
uppföljningsrapporter. Uppdrag från KF/KS rapporteras dessutom löpande till 
stadsledningskontoret i verktyget Stratsys. 

Uppföljning av Intern kontrollplan till nämnd 
Intern styrning och kontroll kan beskrivas som den process som ska ge en rimlig 
försäkran om att verksamheten blir utförd så att målen för den nås. Förenklat uttryckt, att 
rätt sak utförs på rätt sätt.  

Förvaltningen har utvecklat arbetet med intern styrning och kontroll bland annat genom 
att genomföra en mer omfattande riskbedömning och att knyta arbetet tydligare till 
verksamhetens mål och processer. Riskbedömningar fångar tänkbara risker kopplade till 
verksamheternas processer och måluppfyllelse. För identifierade risker värderas 
sannolikhet för att risk ska inträffa och konsekvens om den inträffar. Därefter görs en 
analys för att identifiera inom vilka områden åtgärder/kontrollaktiviteter behöver vidtas. 

Inför varje år tas en samlad riskbild fram för trafiknämndens verksamhet och därefter en 
intern kontrollplan för nästkommande år. Göteborgs Stads nämnder och styrelser ska 
arbeta med intern styrning och kontroll integrerat i planerings- och 
uppföljningsprocessen. För att kunna få med riskbedömning utifrån hela årets processer 
är tidpunkt för beslut om samlad riskbild och intern kontrollplan flyttad från december till 
februari. Trafiknämndens samlade riskbild och interna kontrollplan för 2022 kommer 
således upp som eget ärende på trafiknämndens möte i februari 2022. 

Intern kontrollplan för 2022 kommer därefter att följas upp och återrapporteras till 
trafiknämnden i samband med Delårsrapport augusti och Årsrapport. 

Uppföljning av privata utförare 
När skötseln av en kommunal angelägenhet har lämnats över till en privat utförare ska 
kommunen kontrollera och följa upp verksamheten. Inom trafiknämndens 
verksamhetsansvar är det i första hand utförandet av färdtjänstresor, resor till daglig 
verksamhet, skolskjuts till grund- och gymnasieskola med flera typer av serviceresor som 
omfattas av riktlinjen. En plan för uppföljning är framtagen oh trafiknämnden kommer att 
få en uppföljning årligen på sammanträdet i mars. Under 2022 kommer även 
uppföljningen av avtalet för gaturenhållning att presenteras för trafiknämnden.  

Uppföljning av personal samt arbetsmiljö 
För 2022 har det lagts fast en årsplan för hur personal och arbetsmiljöfrågor följs upp 
under året. Se nedan tidplan. 
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2. Planering inför 2023 
 

Ny organisation stadsutveckling 
Från 1 januari 2023 skall stadens organisation inom stadsutveckling formas i fyra nya 
förvaltningar och nämnder vilket kommer påverka planeringsprocessen inför 
verksamhetsår 2023 i de nya förvaltningarna. 

Nämndens nominering till kommunfullmäktiges budget 
Inför det politiska budgetarbetet i staden ska samtliga nämnder i staden ta fram ett 
underlag med sina verksamhetsbehov (verksamhetsnominering) inför kommande år. 

Verksamhetsbehoven ska utgå från innevarande års nämndbudget och kallas för 
verksamhetsnominering. Då 2022 är ett valår har tidpunkt för beslut om 
verksamhetsnominering flyttats fram och ska beslutas om i mars månad. 

Den 3-4 mars har trafiknämnden och trafikkontoret dialogdagar med fokus på den 
verksamhetsnominering, som sedan ska beslutas om vid trafiknämndens möte 25 mars. 
Trafiknämndens verksamhetsnominering ska överlämnas till det politiska budgetarbetet 
och skickas in till stadsledningskontoret, vilka ska bifoga verksamhetsnomineringarna till 
budgetunderlaget som presenteras i maj månad. 

Nämndens planering utifrån kommunfullmäktiges budget och styrande 
dokument 
Kommunstyrelsens förslag till budget presenteras vanligtvis under oktober månad men då 
2022 är ett valår kan tidplanen se annorlunda ut. Kommunfullmäktige har budgetmöte 
2022-11-17 och kan då besluta om budget för 2023. Göteborgs Stads Budget innehåller 
mål, politiska ambitioner, inriktningar och uppdrag samt resurstilldelning per nämnd och 
kommer fungera som styrning för de fyra nya nämnderna inom stadsutveckling. 

Framtagande av samlad riskbild och intern kontrollplan 
I samband med framtagandet av budget ska riskhanteringen för olika riskområden 
sammanställas i en samlad riskbild för nämndens verksamhetsområde. Utifrån den 
samlade riskbilden ska en intern kontrollplan upprättas. Den ska innehålla de 
områden/processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår för att 
verifiera att redan införda åtgärder har fått avsedd effekt. Då trafiknämnden inte kommer 
anta en samlad riskbild och intern kontrollplan för 2023 kommer arbetet med risker under 
2022 fungera som underlag för de nya nämnder som kommer att överta verksamhet inom 
det som idag är trafiknämndens ansvar.  

Budget /verksamhetsplan för 2023 
Då trafiknämnden inte kommer anta en budget/ verksamhetsplan för 2023 kommer 
trafikkontoret istället att under 2022 bistå med underlag för planering av verksamhet för 
de nya nämnder som kommer att överta verksamhet inom det som idag är trafiknämndens 
ansvar.  
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3. Tid- och arbetsplan för planering och uppföljning 2022 

  

Trafiknämnd 
presidium 

09.30-12.00 

TNAU / 
Arbetsutskott 
08.30-09.30 

Utskott 
Färdtjänst 

15.30-17.30 
Trafiknämnd 
09:00-17:00 

Trafiknämnd 
dialogmöte 
09.00-12.00 Styrning, uppföljning och kontroll Personal och arbetsmiljö 

JANUARI 2022-01-27 2022-01-27  
 

2022-01-20 Konstituerande sammanträde  

FEBRUARI 

 
 2022-02-01 2022-02-10  Beslut 

 Årsrapport 2021 
Ev. reviderad Budget/ verksamhetsplan 2022 

Årsrapport 
Analys av personalnyckeltal och rekrytering 

MARS 

    2022-03-03/04 
heldagar 

Dialog 
Investeringsnominering 2023 
Verksamhetsnominering 2023 

 

MARS 

2022-03-10 2022-03-10 
 

2022-03-15 2022-03-25  Beslut 
Investeringsnominering 2023 
Verksamhetsnominering 2023 

Information 
Prognos per februari 

Uppföljning av privata utförare 
Trafik- och resandeutveckling 2021 (TRU) 

Information 
Medarbetarenkät, resultat 

APRIL 

2022-04-07 2022-04-07  2022-04-21  Beslut 
Delårsrapport mars 2022 

Resultat - Göteborgs Stads 
Klimatväxlingsfond 

Delårsrapport mars 
Personalenyckeltal 

Uppföljning av övergripande arbetsmiljöplan och 
uppföljning av arbetsmiljömål 

MAJ 2022-05-05 2022-05-05  2022-05-20    

JUNI 2022-06-02 2022-06-02 2022-06-07 2022-06-17    

AUGUSTI 2022-08-11 2022-08-11  2022-08-25    

SEPTEMBER 

2022-09-08  2022-09-08 
 

2022-09-13 2022-09-22  Beslut 
Delårsrapport augusti 2022 

Delårsrapport augusti 
Personalnyckeltal 

 
2022-10-06 2022-10-06 2022-10-11 2022-10-20    

NOVEMBER 

2022-11-10 2022-11-10  2022-11-25  Information  
Prognos per oktober 

 

DECEMBER 2022-12-01 2022-12-01 2022-12-06 2022-12-15    
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