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1 Sammanfattning 
En hög ambitionsnivå i stadsutvecklingstakten, en hög omställningstakt till hållbart 
resande och ett brådskande behov av att klimatsäkra staden, ger mycket stor 
påverkan på trafikkontorets verksamhet såvida inte budgetramen justeras. 

De kostnadsökningar trafikkontoret ser härrör bland annat från strukturella 
kostnadsökningar med anledning av den demografiska utvecklingen samt 
avsaknaden av koppling mellan stadsutvecklingstakten, nivå på kommunbidrag, 
indexjusteringar och ökande kapitalkostnader vilket påverkar förmågan att möta 
behovet av långsiktigt underhåll av den befintliga staden. 

Trafikkontoret bedömer att tillkommande kostnader 2022 – 2024, jämfört med 
2021, uppgår till cirka 173 – 181 miljoner kronor/år. 

Inräknat kapitalkostnader bedöms tillkommande kostnader 2022 – 2024, jämfört 
med 2021, uppgå till cirka 326 - 535 miljoner kronor/år. 

TN verksamhetsnomineringar 
inför budget 2022 - 2024 2022 (mnkr) 2023 (mnkr) 2024 (mnkr) 

Att planera och bygga den nya 
staden 113 70 78 

Att bo, vistas och verka i den 
befintliga staden 17 55 57 

Att upprätthålla funktionen i den 
befintliga staden 38 40 38 

Inre effektivitet 5 8 8 

TOTALT exkl. kapitalkostnader 173 173 181 

Kapitalkostnader 153 254 354 

TOTALT inkl. kapitalkostnader 326 427 535 

Tabell 1 Tabellen visar bedömt behov av kommunbidrag 2022 – 2024 jämfört med budgetåret 2021. 
Aktuella siffror har avrundats till närmaste heltal. 

Förvaltningen ser behov av full kostnadstäckning för kapitalkostnader. I annat fall 
kommer möjligheterna att utföra uppdraget enligt reglementet att försvåras. Det är 
därtill av yttersta vikt att staden kompenserar förvaltningen för eventuella 
riskkostnader/förgävesprojekt som kan uppstå då projekt avbryts eller ändrar 
inriktning. 

I korthet är det avgörande för stadens utveckling att investeringar i stadsutveckling 
sker i balans med en långsiktig finansiering av förvaltning och drift. Det är också 
avgörande att för staden gemensamma prioriteringar fastställs samt att 
förvaltningar och bolag ges tillräckliga förutsättningar för ett hållbart 
genomförande. 
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2 Grunduppdraget 
Trafiknämndens uppdrag är att erbjuda en hållbar mobilitet och en god stadsmiljö. 
Grunduppdraget kan delas in i två huvudområden som ska genomföras med 
beaktande av ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet: 

Mobilitet – med fokus på att tillgodose medborgarnas och näringslivets 
transportbehov, förbättra trafiksäkerheten och minska trafikens miljöstörningar till 
en nivå som människor och natur tål på kort och lång sikt. 

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

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

 

Trafikkontoret beskriver verksamheten enligt följande tre huvudområden: 

Att planera och bygga den nya staden 
Trafikkontoret har, tillsammans med andra samhällsbyggande förvaltningar, ansvar 
för att planera, projektera och bygga ut den framtida staden. Planeringen sker på 
strategisk systemnivå i bland annat, översiktsplaner och åtgärdsvalsstudier. Lokal 
geografisk planering sker i trafikförslag kopplat till detaljplaner, 
genomförandestudier och projekteringar som förvaltningen tar fram, själva och 
tillsammans med andra. 

Att bo, vistas och verka i den befintliga staden 
Trafikkontoret ansvarar för att de som bor, vistas och verkar i Göteborg har goda 
förutsättningar att välja hållbara transportsätt och att de erbjuds goda stadsmiljöer 
idag och i en nära framtid. För att lyckas med detta är god kommunikation och nära 
dialog med invånare och verksamheter av yttersta vikt. Uppdraget att tillvarata den 
befintliga stadens värden kräver att trafikkontoret kan leverera tjänster till dem vi 
är till för. I arbetet ingår exempelvis att: 

• hantera tillstånd och dispenser 
• bedriva myndighetsutövning genom bland annat parkeringsövervakning 

och markupplåtelser 
• ta tillvara och utveckla stadsrummet så att det är attraktivt under såväl 

byggtid som i den framtida staden. 
• genom serviceresor bidra till tillgänglig och självständig mobilitet för 

resenärer med särskilda behov. 
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Att upprätthålla funktionen i den befintliga staden 
Staden äger och förvaltar bland annat vägar, vattenvägar, broar och torg. Dessa 
kräver underhåll, drift och reinvestering. Insatser för att bevara funktionen i den 
befintliga staden kräver planering och resurssättning idag. Insatserna behöver också 
ingå i den tidiga planeringen av framtida infrastruktur och byggnadsverk. 
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3 Förutsättningar inför  
2022 - 2024 

3.1 Bakgrund och nuläge 
Trafiknämndens grunduppdrag finansieras med kommunbidrag, upplånade medel 
samt myndighetsintäkter såsom parkeringsintäkter och upplåtelse av offentlig plats. 
Uppdraget finansieras också av egenavgifter från exempelvis färdtjänstresenärer 
och användare av Styr & ställ. Inom delar av nämndens grunduppdrag bedrivs 
arbetet i samfinansierad form tillsammans med bland andra Västra 
Götalandsregionen och Trafikverket. De investeringar som ingår i Trafiknämndens 
grunduppdrag för att utveckla och vidmakthålla infrastruktur finansieras med 
upplånade medel. Därtill följande kapitalkostnader finansieras genom 
kommunbidraget. 

Stadens ambitioner för stadsutveckling och den ökande investeringsvolymen står 
inte i relation till det kommunbidrag som trafikkontoret har för sin driftverksamhet. 
Nämndens behov av att anpassa sin verksamhet till tilldelade medel har inneburit 
och innebär fortsatt att kostnadsökningar i verksamheten balanseras av 
anpassningar i innehållet. 

3.2 Omvärldsanalys 
Trafikkontorets systematiska omvärldsanalysarbete syftar till att identifiera 
mönster i omvärlden med bäring på verksamheten, att förstå hur dessa skapar hot 
och möjligheter för verksamheten samt att säkerställa att kunskapen omhändertas, 
sprids och vägs in i våra beslutsunderlag. Under pandemiåret 2020 har flera av de 
trender vi påverkas av förstärkts. Resmönstren har förändrats kraftigt, 
kollektivtrafiken undviks, cyklingen har ökat och bilresandet har ändrat karaktär. 
Fler har rört sig nära sin bostad och boende, besökare och verksamheter har ställt 
större krav på kvalitet och smittsäkerhet i våra offentliga rum. Samtidigt påskyndar 
fordonssektorn utvecklingen till el-och batteridrift och näringslivet driver på i 
klimatomställningen. Den digitala mognaden i hela samhället har ökat markant, 
vilket inte minst har påverkan på handel och logistik men utvecklingen innebär 
också stora effektiviseringsmöjligheter för offentlig förvaltning. Vilken riktning 
utvecklingen tar när pandemin klingar av är ännu för tidigt att uttala sig om varför 
förmåga och metoder att planera för och i osäkerhet kommer att vara ännu 
viktigare framöver. 

3.3 Identifierade utmaningar och behov 

3.3.1 Nämndgemensamma utmaningar och behov 
Gemensam samordning och planering för ökad måluppfyllelse 
De fyra nämnderna byggnads-, fastighets-, trafik- samt park- och naturnämnden har 
flera gemensamma utmaningar. Nämnderna har olika ansvarsområden men förenas 
i den övergripande målsättningen att utveckla och förvalta en attraktiv och hållbar 
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stad. Goda möjligheter finns att förbättra för staden/de vi är till för. För att skapa 
hållbara livsmiljöer och utveckla samarbetet och leveranserna ytterligare genomför 
de fyra förvaltningarna ett gemensamt planerings- och nomineringsarbete för 
kommande år. 

Verksamheterna har under flera år haft ett nära samarbete inom planeringsområdet, 
exempelvis i arbetet med den årliga startplanen och översiktsplanen, för att kunna 
bedöma och hantera komplexa målkonflikter och prioriteringar. Förvaltningarna 
utvecklar även hur man kan samnyttja befintliga planeringsresurser på bästa sätt. 

Det gemensamma arbetet kommer att intensifieras inom skötsel och drift gällande 
samordnade entreprenader och exempelvis utveckla en gemensam modell för drift 
– och underhållskalkyler som underlag för investeringsbeslut. Andra områden 
utanför kärnverksamheterna där det finns anledning att arbeta vidare med 
samordning, är miljö, kommunikation, HR och arbetet med styrande, strategiska 
dokument. 

Förutsättningar och utmaningar för leveranser 
För att nå framgång i stadsutvecklingsuppdragen krävs ett nära samarbete. 
Grunduppdragen och målen för de planerande nämnderna, liksom finansieringen av 
verksamheten ser olika ut vilket kan leda till olika prioriteringar. Detta kan i sin tur 
innebära bristande samordning och olika förutsättningar mellan såväl prioritering 
som resurssättning av projekt och uppdrag. Därmed kan framdriften i projekt 
påverkas negativt. 

Stadens ambitioner för stadsutveckling och den ökande investeringsvolymen står 
inte i relation till det kommunbidrag som nämnderna har för sin driftverksamhet. 
Stadens ekonomimodell styr hur olika medel får användas. Ekonomimodellen 
innebär att förvaltningarna behöver använda kommunbidraget för att finansiera de 
resurser som krävs för att möta ambitionerna inom investering och exploatering. 

Volymen i stadsutvecklingstakten påverkar såväl den del av verksamheten som 
arbetar med stadsutveckling som den som arbetar med förvaltning, drift och 
myndighetsutövning. En omfattande stadsutveckling med hög utbyggnadstakt 
ställer ökade krav på förvaltning och drift av tillkommande ytor och för att 
säkerställa en attraktiv stad under den ständigt pågående ”byggtiden”. 

Kommande förändringsarbete med ny facknämndsorganisation kommer att kräva 
resurser för förändringsarbete/omställningsarbete, vilket kommer att påverka 
genomförandet av ordinarie verksamhet om inte resurser tillförs. Det handlar bland 
annat om samordning av data för styrning, ledning och uppföljning av 
verksamheten, samordning och utveckling av systemstöd och arbetssätt för att ensa 
och ge nödvändiga förutsättningar för verksamheterna i samband med 
omorganisation. Arbetet kommer framförallt att påverka stöd- och ledningsresurser 
i våra verksamheter. 

Att planera och bygga den nya staden 
Uppskattning av nya gemensamma resursbehov inom området ”Att planera och 
bygga den nya staden” för år 2022 utifrån nedanstående beskrivning är 149,9 
miljoner kronor. Av dessa uppgår Trafiknämndens behov för år 2022 till 112,9 
miljoner kronor vilket framgår av nämndens egen verksamhetsnominering. 

Klimat 
Samhället står inför utmaningar när det gäller miljö och klimat för långsiktig 
hållbarhet. Stadens Miljö- och klimatprogram innebär att staden ska kraftsamla för 
minskad klimatpåverkan i allt ifrån löpande verksamhetsfrågor gällande 
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exempelvis drift och förvaltning av den befintliga staden till långsiktiga frågor som 
stadsutveckling. 

Planering för högvattenskydd 
Göteborg har ett behov av att anlägga högvattenskydd längs många delar av 
älvstränderna för att skydda såväl den befintliga som nytillkommande bebyggelsen 
inom staden mot förväntade klimatförändringar som ger högre framtida 
vattennivåer. Många aktuella detaljplaner inom den stadsutveckling som pågår 
längs älvstränderna är beroende av högvattenskydd för att kunna genomföras. 
Arbetet med planering och genomförande av högvattenskydd behöver pågå i staden 
under många år framåt och behöver vara färdigt till 2040. 

För genomförande av det strukturerade och samordnade planeringsarbete som 
krävs behövs det särskilda planeringsresurser under en längre tidsperiod. Initialt 
behöver man bygga upp en projektorganisation, genomföra utredningar, ta fram en 
utbyggnadsplanering och samordna arbetet gentemot övrig stadsutveckling som 
pågår. 

Då flera förvaltningar är inblandade i planeringsarbetet, med varierande 
arbetsinsatser under enskilda år, bedöms att en kommuncentral kostnadspost 
motsvarande minst 10 miljoner kronor per år under flera års tid är nödvändig för att 
nå framgång i uppdraget. 
Investeringsbehovet för att genomföra stadens högvattenskydd uppskattas, i ett 
mycket tidigt skede, till 10 miljarder kronor (2008 års prisnivå) och omfattar både 
nya exploateringsområden längs älven och befintliga kajstråk. Därtill kommer 
kostnader om ytterligare 5 miljarder kronor för att anpassa dagvattensystemen 
längs med älven. Planeringsarbetet för högvattenskydd kommer att leda till 
uppdaterade långsiktiga investeringsbedömningar hos berörda förvaltningar och 
bolag. 

Dagvatten och skyfall 
För att genomföra nödvändiga insatser inom ramen för kretslopp och 
vattennämndens samordningsuppdrag, att driva dagvatten- och skyfallsfrågan i 
både nya och befintliga områden, krävs ett aktivt deltagande av övriga berörda 
nämnder. Detta är en förutsättning för att kunna genomföra kommande nödvändiga 
utbyggnader av anläggningar/infrastruktur för skyfallshantering. En 
finansieringsmodell för skyfallsanläggningar är ute på remiss hos berörda 
förvaltningar. 

Klimatpåverkan 
För ett fossilfritt Göteborg behöver stadens verksamheter fokusera på att bygga 
kunskap, utveckla metoder och verktyg samt förändra arbetssätt och investeringar. 
Klimatmålen kräver att staden skapar goda förutsättningar för resor till fots, till 
cykel och med kollektivtrafik. Vidare behöver även näringslivets transporter 
effektiviseras i samma syfte. Viktiga aktiviteter i detta arbete är att: 

• utveckla verktyg för klimatanalys och beräkning i planering 
• bygga upp en fossilfri egen fordonsflotta och maskinpark 
• göra klimatberäkningar vid bygg- och anläggningsarbeten 
• skapa kolsänkor 
• styra upphandlingsprocessen mot bland annat smarta materialval. 

Stadsutveckling 
Det pågår en intensiv stadsutveckling i Göteborg med storskaliga 
infrastrukturprojekt, utveckling av innerstaden längs älvstränderna och förtätning 
inom såväl mellanstaden som innerstaden. Målsättningen är att skapa en nära, 
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sammanhållen och robust stad. 

Förvaltningarna samverkar i arbetet från tidig planering till genomförande och 
förvaltning. Att hålla hög takt i alla faser parallellt innebär stora utmaningar för de 
samhällsbyggande förvaltningarna. Den gemensamma kapaciteten är för 
närvarande omkring 150 pågående detaljplaner, 10 program för detaljplaner samt 
tre större planarbeten/ strategier inom översiktsplan samt ett antal utredningar och 
förstudier. En ökad takt i planering och genomförande av målbild Koll2035 är 
nödvändig för att möta upp den pågående planeringen för stadsutveckling. 

Den höga stadsutvecklingstakten genererar stora och många investeringar i 
anläggningar och lokaler samt reinvesteringar för att bevara befintliga funktioner i 
anläggningar och lokaler. Detta innebär att stadens investeringsutgifter stiger 
kraftigt kommande år, med ökande driftskostnader som följd. 

För att omhänderta stadsutvecklingen har de planerande förvaltningarna identifierat 
tre kostnadsområden som hänger samman med stadsutvecklingen och där 
förvaltningarna har stora beroenden sinsemellan. 

Långsiktiga planeringsarbeten 
Utöver den planering som pågår behövs ett planeringsarbete i tidiga skeden för att 
säkerställa att ytterligare områden i staden för blandstad, bland annat med stort 
innehåll av småhus, kan byggas ut över tid på ett hållbart sätt. En 
utbyggnadsstrategi inklusive en trafikplanering behöver tas fram. Arbetet behöver 
förhålla sig till grönstrategin för att stödja ett hållbart genomförande av den nya 
översiktsplanen som kommer att behandlas av kommunfullmäktige våren 2022. 
Förslaget till ny översiktsplan har en planeringshorisont mot 2050 med utblick mot 
2070 och möjliggör en utveckling bortom 2035 och de volymer som målbild 
Koll2035 baseras på. Av bland annat denna anledning behöver den 
utbyggnadsstrategi som tas fram baserat på den nya översiktsplanen även omfatta 
ett trafikstrategiskt arbete samt hänsynstagande till grönstrategin. 

Personalkostnader 
Stora och komplicerade stadsutvecklingsprojekt behöver en hög grad av 
samordning samt ett tidigt och grundligt arbete med genomförandefrågor. Många 
av stadens stora stadsutvecklingsprojekt är i eller närmar sig ett genomförande, 
vilket kräver än mer personella resurser för att säkerställa att projekten når sina 
projektmål avseende tid, kostnad och innehåll. 

Förvaltningarnas resurser med kompetens i genomförandefrågor är redan idag en 
trång sektor i planeringsarbetet. Detta innebär att man måste göra avvägningar/ 
prioriteringar mellan hur många stora stadsutvecklingsprojekt staden klarar av att 
driva parallellt. Ska förvaltningarna starta fler stadsutvecklingsprojekt och 
planeringsarbeten än som kan avslutas behöver resurser tillföras de förvaltningar 
som deltar i och genomför dessa projekt. 

Att genomföra en stor volym investeringar och exploateringar medför också en 
ökad volym och komplexitet i grunduppdrag samt ledning och styrning av 
verksamhet. Detta innebär att utförande nämnd belastas av ökande driftskostnader 
då finansiering via investerings- eller exploateringsprojekten för dessa frågor inte 
är möjlig. I takt med att stadsutvecklingen ökat dramatiskt har därför belastningen 
på driftsmedlen ökat. Frågan om prioritering av driftsmedel mellan stadsutveckling 
och finansiering av verksamhet för förvaltning, drift, myndighetsutövning samt 
ledning och styrning aktualiseras. 
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Driftskostnader krävs för att realisera identifierade investeringar och 
exploateringar 
Genomförande av stadsutvecklingsprojekt innebär i många fall att både 
investeringsutgifter och driftskostnader uppstår. Enligt Rådet för kommunal 
redovisning ska kostnader som inte tillför anläggningen något bestående värde 
bokföras som driftskostnad. För att genomföra investeringsåtgärder 
(stadsutveckling) behöver ibland aktiviteter som planprogram, detaljplaner, rivning 
och sanering med mera genomföras. Då stadens budgetstyrning inte anpassats till 
de nya redovisningsreglerna innebär detta att kostnader som tidigare belastat 
investeringsprojekt nu kommer att belasta kommunbidraget/driftsmedel. 

En förutsättning för nämndernas arbete med investeringar och stadsutveckling är 
att nämnderna erhåller full kompensation för den årliga ökningen av 
kapitalkostnaderna. Ökningen är årligen mycket stor och kan inte hanteras genom 
besparingar i löpande drift. 

Kommunfullmäktige har beslutat om en ny plantaxa som gäller from den 1 januari 
2021. Från och med i år ska även planprogrammen finansieras via plantaxa. Detta 
innebär att ytterligare PBL-relaterade kostnader ska finansieras via driftsmedel av 
nämnder som ansvarar för investeringar och exploateringar. 

Att inte omhänderta dessa driftskostnader innebär att prioriteringar i antalet 
investerings- eller exploateringsprojekt kommer att krävas. 

Att bo, vistas och verka i den befintliga staden 
Uppskattning av nya, gemensamma resursbehov inom området ”Att bo, vistas och 
verka i den befintliga staden” för år 2022 utifrån nedanstående beskrivning är 27 
miljoner kronor varav 20,2 miljoner kronor avser enkelt avhjälpta hinder. Av dessa 
uppgår Trafiknämndens behov för år 2022 till 11,7 miljoner kronor vilket framgår 
av nämndens egen verksamhetsnominering. 

Platsutveckling och platsskapande åtgärder för trygghet, jämlik stad och attraktiv 
stadskärna 
I stadens arbete med att stärka stadens attraktivitet och arbeta med lokala 
trygghetsfrågor behöver markförvaltande förvaltningar öka samverkan med 
näringsliv, andra myndigheter och civilsamhället. 

Ansvaret för utveckling av platser ingår i flera nämnders reglementen. För att 
lyckas med uppdraget med trygghetsskapande och attraktivitetshöjande platser 
krävs insatser vad avser allmän plats och lokal mobilitet. För 2021 finns cirka 20 
samarbeten där stadens förvaltningar har en mer eller mindre frekvent medverkan, 
men där näringsliv, polis och invånare efterfrågar ökade gemensamma insatser från 
staden. Behov av medverkan rör såväl den lokala mobiliteten (ex 
mobilitetsutredningar, parkering, information om nya resesätt, stöd till att utveckla 
mobilitetstjänster etc.), trygghets- och attraktivitetsåtgärder på allmän plats samt 
utökad kameraövervakning på gator och torg. Dessa åtgärder kan vara av 
driftskaraktär eller investeringsåtgärder. 

Nämnderna ser behov att systematisera arbetssätt för insamling och analys av 
behov av platsutveckling på kort och lång sikt och att utveckla metoder och 
processer för platsutveckling i samverkan med förvaltningar och bolag inom 
Göteborg stad samt med externa aktörer. Insatserna och nyttan de gör behöver 
förstärkas och synliggöras. Detta inkluderar också utvärdering av insatserna och 
effekter för göteborgare och besökare i staden. 

Driftsresurser till samordning, dialog och planering behövs för att genomföra 
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investeringar i samverkan med privata investeringar. Näringslivets benägenhet att 
medfinansiera i det offentliga rummet minskar och staden får på sikt bära större 
kostnader på egen hand. 

Enkelt avhjälpta hinder 
Kommunfullmäktige har under flertalet år avsatt 20 miljoner årligen för 
undanröjandet av enkelt avhjälpta hinder (EAH) i lokaler där staden är 
fastighetsägare. Större delen av dessa hinder är nu undanröjda och nästa steg i 
arbetet handlar om åtgärder för EAH på allmän platsmark, samt 
tillgänglighetshöjande åtgärder generellt i staden. Det skulle underlätta för det 
fortsatta arbetet om medel direkt avsätts i budget till markägande förvaltningar, där 
den stora kostnaden idag finns för undanröjandet av EAH. Nämnderna ser därför 
ett behov av utökning av det årliga kommunbidraget till park- och 
naturförvaltningen samt trafikkontoret för kontinuerligt undanröjande av EAH på 
allmän platsmark. 

För att kunna genomföra inventering och publik publicering av resultatet i en 
databas har staden avtal med Västra Götalandsregionen och dess 
"tillgänglighetsguide", som benämns TillgänglighetsDatabasen (TD:n) För att 
inventeringar ska ha hög kvalitet, likvärdighet, och för att åstadkomma än mer 
ökad effektivitet och undvikande av inköp av tekniska konsulter, krävs en 
enhetlighet i staden kring förfarandet. Staden behöver därför en central intern 
inventerarpool som kan serva såväl fastighets- som markförvaltande förvaltningar 
med inventeringar, eventuellt enkla åtgärder samt publiceringar i TD:n. Förslagsvis 
bör denna centrala inventerarpool tillhöra fastighetskontoret, som i nuläget 
ansvarar för samordningen av EAH i staden. 

Att upprätthålla och utveckla funktionen i den befintliga staden 
Uppskattning av nya gemensamma resursbehov inom området ”Att upprätthålla 
och utveckla funktionen i den befintliga staden” för år 2022 utifrån nedanstående 
beskrivning är 4,8 miljoner kronor. Av dessa uppgår Trafiknämndens behov för år 
2022 till 2,5 miljoner kronor vilket framgår av nämndens egen 
verksamhetsnominering. 

Utveckling av gemensamt arbete med upphandling och uppföljning av avtal som 
led i att tydliggöra staden som kompetent upphandlare och beställare 
Det finns ett behov att utveckla det gemensamma arbetet med upphandlingar för att 
ensa förvaltningarna som beställare och agera mer effektivt och professionellt. Ett 
förberedande arbete behöver genomföras 2022 för samordning avseende 
upphandlingar inför 2023 – 2024. 

För att säkerställa att staden får mesta möjliga nytta av de upphandlade 
leverantörerna (entreprenörerna) krävs en effektiv och systematisk uppföljning. 
Resursbrist komplicerar möjligheterna att följa upp att staden får det som beställts, 
samtidigt som det alltför sällan utgår viten där entreprenören inte uppfyller kraven. 

Förvaltningarna ser ett behov av en gemensam uppföljningsorganisation oavsett 
egen regi eller extern entreprenad. Fortsatt utveckling av samordnad 
skötselentreprenad är ett steg i arbetet med beställar-/ utförarfunktionaliteten i 
staden. 

Samordnade och gemensamma system för hantering av geografiska data, kartor, 
anläggningsinformation och åtgärdsplanering 
Berörda förvaltningar som ansvarar för drift och förvaltning arbetar med att 
utveckla en gemensam planeringsprocess gällande exempelvis reinvestering av 
beläggning, ledningar och fjärrvärme. Möjligheterna med gemensam och 
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samordnad planering skulle innebära att vi kan öka livslängden på våra 
anläggningar och således kapitalvärdet. Ytterligare positiva effekter är att 
framkomligheten i staden förbättras genom färre störningar samt att medborgarnas 
förtroende för staden ökar genom en gemensam planeringsprocess. 

För att samordna arbetet och utveckla en långsiktig gemensam plan för 
reinvestering behövs ett gemensamt systemstöd. Kostnaden för detta beräknas till 
cirka 2 miljoner kronor per år perioden 2022 - 2024. 

Inre effektivitet 
Trafiknämndens behov för år 2022 uppgår till 4,7 miljoner kronor vilket framgår 
av nämndens egen verksamhetsnominering. 

Digitalisering i samhällsbyggnadsprocessen 
Det finns ett stort behov av utveckling och fortsatt samordning av digitaliseringen 
av samhällsbyggnadsprocessen. Denna process står inför stora utmaningar och 
förändringar i omvärlden. Nationella uppdrag från regering till berörda 
myndigheter avlöser varandra, såsom digitalt först, standardiserade dataset, 
nationellt ramverk för grunddata, föreskrifter för planinformation etc. Det är av stor 
vikt att Göteborgs stad är delaktiga i förändringsarbetet och ligger i fas i den 
tekniska utvecklingen för att kunna leverera data och tjänster utifrån nuvarande och 
kommande krav. Respektive förvaltning i staden ansvarar idag för sin egen 
process. Det saknas ett övergripande ansvar och helhetstänk kring digitalisering av 
stadens samhällsbyggnadsprocess, från planering till förvaltning. 

De vi är till för förväntar sig sammanhållen service i form av tjänster och produkter 
som förutsätter digitalt horisontellt samarbete i staden. Nyttor uppstår internt i 
staden när digital information struktureras och görs mer tillgänglig. 
Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering är initialt kostnadskrävande och 
det kan ta tid innan det är möjligt att räkna hem effekterna. 

Digitaliseringen är en viktig möjliggörare i det pågående och kommande arbetet 
med Klimatomställning som beskrivs i Klimatkontraktet 2030. Att bland annat 
accelerera arbetet med digital tvilling skulle ge ökade möjligheter för staden att bli 
klimatneutral 2030. 

Stadengemensamma digitaliseringsprojekt 
Flera stadengemensamma digitaliseringsprojekt kommer att kräva omfattande 
arbetsinsatser inom förvaltningarna de närmaste åren men vi ser efter hand stora 
möjligheter för effektivisering, kvalitetshöjning samt ökad möjlighet till 
"kundintegration" genom detta. 

Exempel på ett sådant stort förändringsarbete är införandena av ett internt digitalt 
nav och nytt intranät, nytt stöd för politisk ärendehantering och mellanarkiv samt 
avvecklingen av Notes och utveckling av digitala arbetssätt inom Office 365. 

Nya krav kopplat till den ökade digitaliseringen 
Förberedelse för och införande av digitala utvecklingsprojekt som de som nämns 
ovan tar stora resurser i anspråk inom förvaltningarna. Digitaliseringen innebär 
också ett omfattande ökat behov av utveckling och vägledning inom flera områden, 
som exempelvis dataskyddsförordningen/ GDPR, informationsförvaltning och 
informationssäkerhet, där mycket ansvar idag faller på respektive förvaltning att 
hantera. Då det är nya rättsområden som är under utveckling kräver dessa frågor ny 
kompetens och extra resurser, samtidigt som vi behöver hantera det löpande arbetet 
utifrån rådande lagliga förutsättningar. 

Det finns förutsättningar för betydande effektivitetsvinster och ökad rättssäkerhet 
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med en central vägledning och stadengemensamma tolkningar kopplat till detta 
rättsområde. 

Ökade krav på styr- och ledningsfunktioner - Utmaningar till följd av nya krav 
För att åstadkomma mer ändamålsenlig och sammanhållen rapportering samt skapa 
effektiva arbetssätt, behöver staden anpassa kravställningen och stödja med 
samordnad hantering. Nya uppdrag och krav medför ökade behov av 
specialistkompetenser och resurser på förvaltningarna. Befintliga resurser behöver 
omprioriteras med risk för konsekvenser för löpande verksamhet. Exempel är krav 
och hantering i staden när det gäller roller och funktioner på varje förvaltning som 
miljösamordnare, dataskyddskontakt, säkerhetschef, säkerhetsskyddschef, 
mobilitetsansvarig mm. 

Flera förvaltningar upplever även ökade krav på särskild uppföljning inom flera 
områden som ett resultat av den så kallade perspektivträngsel som uppstår när flera 
viktiga frågor förväntas följas upp i särskild ordning. Exempel på sådana områden 
är uppföljning av jämlikhets- och jämställdhetsarbete och barnboksbokslut. 

Nämndgemensamma behov 

Verkssamhetsnomineringar  
BN, FN, TN, PONN 2022 (mnkr) 2023 (mnkr) 2024 (mnkr) 

Att planera och bygga den nya 
staden 150 113 121 

Att bo, vistas och verka i den 
befintliga staden 27 20 19 

Att upprätthålla funktionen i den 
befintliga staden 5 5 5 

Inre effektivitet - - - 

TOTALT 182 138 145 

Kapitalkostnader TN och PONN 155 269 380 

TOTALT inkl.  
TN/PONN kapitalkostnader 337 407 525 

Tabell 2 Tabellen visar bedömt behov av kommunbidrag 2022 – 2024 för BN, FN, PONN och TN 
jämfört med budgetåret 2021. Aktuella siffror har avrundats till närmaste heltal. 

3.3.2 Trafiknämndens utmaningar och behov 
Att planera och bygga den nya staden 

Riskkostnad - förgävesprojekt 
Genomförandet av stora och komplexa infrastrukturprojekt är förenat med 
osäkerheter och risker. Dessa varierar och möjlighet till påverkan är olika beroende 
på om projektet är i planerings-, projekterings- eller produktionsfas. I takt med att 
projektportföljen växer och omfattar fler komplexa projekt som sträcker sig över en 
lång tid (Masthuggskajen, Skeppsbron, Brunnsbo-Linné med flera), ökar riskerna 
för ändrade förutsättningar och därmed kostnader för utredningar som inte kan 
kostnadsföras på projekten. Det är väsentligt att staden kompenserar förvaltningen 
för eventuella riskkostnader/förgävesprojekt. 
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Att bo, vistas och verka i den befintliga staden 

Omställning till hållbar mobilitet 
I takt med att stadsutvecklingen ger en tätare och trängre stad, där fler resenärer ska 
samsas på samma yta, ökar behovet av omställning till mer yteffektiva 
transportslag. Förvaltningen har under flera år haft en hög prioritet på att främja 
cyklandet i staden. Då antalet cyklister blir allt fler krävs satsningar för att hantera 
möjligheten till cykelparkering. Exempelvis ökar behovet av anläggningsparkering 
för cykel i smala gaturum samt nära kollektivtrafikknutpunkter. 

Trafikkontoret äger och finansierar driften av det nya cykelgaraget i Gamlestaden. 
Under de kommande åren planeras det för ytterligare cirka 3 - 4 cykelgarage i 
anslutning till Västlänkens stationer samt i området kring Centralen. Ägarskap och 
finansiering av allmänt tillgänglig anläggningsparkering för cykel är 
kostnadsdrivande. Förvaltningen bedömer att förutsättningarna för finansiering 
genom användaravgifter är obefintliga. Behov föreligger av att framgent tydliggöra 
ansvar för anläggningsparkering i staden. 

Nämndens reglemente aktualiserar ansvaret för folkhälsa där nämnden har en 
särskild roll i att främja aktiva transporter. Vid sidan om cykel finns behov av att 
förverkliga intentionerna i ”Gångvänligt Göteborg” med fokus på att öka 
fotgängarkvaliteten och antalet resor till fots i staden. Fler aktiva resor ger 
miljömässiga vinster och minskad trängsel i kollektivtrafiken och på våra vägar. 

Den pågående elektrifieringen av transportsystemet påverkar nämndens 
ansvarsområde. Förvaltningen arbetar aktivt med att möjliggöra kollektivtrafikens 
fortsatta omställning samt med att hantera elektrifierad mikromobilitet. 
Trafikkontoret måste också förhålla sig till den allt snabbare elektrifieringen av 
privatbilismen, tunga fordon och näringslivets transporter. Förvaltningen bedömer 
att det i nuläget saknas förutsättningar för extern kostnadstäckning för utökad 
laddinfrastruktur avseende samtliga trafikslag. 

Framkomlighet 
Volymen investeringar och reinvesteringar i staden påverkar stora delar av 
trafikkontorets verksamhet. Det gäller bland annat frågor kring framkomlighet och 
trafiksäkerhet i anslutning till byggnationerna. Trafikkontoret ser ett kraftigt ökat 
ärendeflöde avseende starttillstånd, markupplåtelse, dispenser, reglering etc. 
Volymökningen kan exemplifieras med antal granskade TA-planer som ökat från 
4 500 år 2017 till 9 860 år 2020. Ökningen avseende antal starttillstånd är ännu 
större, från mindre än 1 400 under 2018 till 10 030 under 2020. Den ökande 
belastningen riskerar att få följande konsekvenser: 

• längre handläggningstider för sökande och därmed risk för förseningar av 
byggprojekt 

• sämre kvalitet i bedömningarna med osäker tillämpning av 
likabehandlingsprincip och förutsägbarhet 

• minskad trafiksäkerhet och tillgänglighet. 

Pandemin har inneburit förändrade resmönster i Göteborg och den totala 
trafikvolymen har minskat. Trafikkontoret ser en risk för ändrade resmönster även i 
förlängningen. Bedömningen är att detta kan leda till ökad trängselproblematik och 
bristande framkomlighet för arbetspendlare och näringslivets transporter. I skenet 
av en fortsatt hög stadsutvecklingstakt riskerar framkomligheten att försämras 
under en lång period framöver. 
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Serviceresor 
Verksamhetsområde serviceresor förutser ett alltmer ökat resande. Demografiska 
förändringar innebär att göteborgare i åldersgruppen 80+ ökar både i antal och 
andel. Resandemönstret post-Covid bedöms resultera i att fler väljer färdtjänst 
istället för den allmänna kollektivtrafiken. Västra Götalandsregionens ändring av 
sjukresereglerna bedöms leda till fler färdtjänstresor då möjligheten till sjukresor 
minskar. Samtidigt är verksamhetsområdets driftsmiljöer gamla och inte längre 
möjliga att uppgradera. För att fortsatt säkerställa en god servicenivå och 
driftsäkerhet i aktuella affärssystem krävs en modern plattform. 

Att upprätthålla och utveckla funktionen i den befintliga staden 

Underhåll 
En god ekonomisk hushållning innefattar att ekonomiska resurser kontinuerligt 
avsätts för planerat underhåll. Om så inte görs tvingas verksamheten till akuta 
reparationer och underhåll. Historiskt har ingen kompensation givits för ökade 
drift- och underhållskostnader föranledda av nyinvesteringar och exploateringar. 
Samtidigt som antalet konstruktioner blir fler ökar många gånger även dess 
komplexitet. Då budget inte ökar i takt med antalet konstruktioner, ökar det 
ackumulerade underhållsbehovet. 

För exempelvis belysning startar budgetåret med ett underskott på cirka 10 - 15 
miljoner kronor per år till vilket adderas en ungefärlig indexökning om cirka 3% 
per år. Det innebär att stora kostnader skjuts på framtiden vilket på sikt kommer att 
öka kostnaderna för underhållet ytterligare. Utöver de ekonomiska konsekvenserna 
resulterar detta även i andra effekter. Exempelvis leder uttjänta armaturer som inte 
byts ut till energiförluster vilket minskar möjligheterna till att uppnå klimatmålen 
enligt Parisavtalet. 

Aktuellt förhållningssätt är ineffektivt och extremt kostnadsdrivande. Ett undantag 
från ovanstående är beläggning där reinvesteringsvolymen ökat till en nivå där 
förvaltningen successivt kan återta eftersläpningen. Förvaltningen ser fortsatt 
behov av att möjliggöra samordning av kabel- och beläggningsåtgärder i syfte att 
undvika att ny beläggning grävs upp på grund av kabelfel. 

Underhållsbehovet är mycket stort inom belysning, gator och byggnadsverk. 
Resurser har omfördelats för att prioritera underhållsåtgärder men det eftersatta 
underhållet i stadens anläggningar och byggnadsverk medför att drift- och 
underhållskostnader ökar successivt. Reinvesteringstakten för infrastrukturen har 
ökat de senaste åren för att till viss del möta underhållsbehovet. Samtidigt påverkas 
våra anläggningar mer och mer av att andras projekt/byggnationer inverkar på och 
skadar våra anläggningar. Detta ger ökade kostnader för trafikkontoret om 
ersättning inte kan erhållas från de projekt/byggnationer som orsakat skadorna. 

Drift av befintliga anläggningar 
Kontrakt med entreprenörer vad avser drift och underhåll innebär i regel ökade 
kostnader kopplat till index. Om utrymme ej medges för att möta tillkommande 
kostnader med anledning av index innebär detta i realiteten krav på besparingar i 
verksamheten samtidigt som det ackumulerade underhållsbehovet ökar ytterligare. 

Åtgärder i staden såsom implementering av sommargågator, utplacering av 
utemöbler, omdaning av gator till cykelfartsgator ger ökade kostnader inom drift 
och underhåll då förvaltningen behöver göra tillägg/ändringar i aktuella kontrakt. 

Trafiknämnden svarar för frakttrafiken till södra skärgården. Frakttrafiken 
finansieras till del av intäkter från godstransportörerna. Samtidigt som frakttrafiken 
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ökar i omfattning är ersättningen från transportörerna i stort sett oförändrad. 

Upprätthålla och förbättra servicenivåer 
Goda stadsmiljöer är beroende av underhåll för att uppfattas som attraktiva, trygga 
och funktionella. Trafikkontoret arbetar löpande med: 

• vinter- och barmarksunderhåll som bidrar till framkomlighet och säkerhet 
• renhållning och belysning som gör staden trygg, snygg och säker 
• beläggningar och grönytor som skapar funktion och trivsel. 

Det finns höga krav på service vilka förvaltningen, av ekonomiska skäl, inte till 
fullo förmår möta. Då stadens förvaltningar, polismyndigheten eller allmänheten 
varskor om platser i staden med mer akuta trygghetsutmaningar, saknar 
trafikkontoret medel att möta upp med åtgärder. Vissa frågor kan omhändertas 
inom ramen för tecknade avtal gällande skötsel men om åtgärder går utanför 
avtalen saknas möjligheter att möta behoven. 

Utredningar 
Det finns övergripande utmaningar i att gå från ett mer operativt förhållningssätt 
till ett mer planerande och proaktivt förhållningssätt. Förvaltningen ser behov av att 
ta fram strategier och att arbeta långsiktigt med att optimera resurser utifrån 
aktuella och framtida uppdrag. För exempelvis beläggning finns en fastslagen 
strategi i vilken vår reinvesteringsvolym ökar till en nivå där vi successivt kan 
återta befintlig eftersläpning. 

Enligt hävd driftar och underhåller trafikkontoret enskilda vägar som förvaltningen 
inte är väghållare för. Det pågår nu en utredning för att finna en långsiktig lösning 
för överlämnande av drift- och underhållsarbetet samt väghållaransvaret för 
eventuella ytterligare enskilda vägar. 

Förändrade redovisningsregler 
På samma sätt som för investeringsåtgärder, ger förändrade redovisningsregler vad 
avser rivning, sanering eller utrangering av egna tillgångar, konsekvenser för 
aktuella reinvesteringsåtgärder då kostnader för exempelvis förorenade massor nu 
ska belasta kommunbidraget. 

Ökat behov av nyckelkompetenser i en hög stadsutvecklingstakt 
Det blir allt svårare att rekrytera rätt kompetenser. Detta beror delvis på att 
marknaden är begränsad och delvis på att stadsutvecklingstakten fortsatt är hög. 
Förvaltningen har identifierat aktuella nyckelresurser/kompetenser som behövs för 
att klara volymerna av investeringsuppdrag och tillkommande anläggningar i 
kombination med förbättringsarbeten och intern utveckling. 
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4 Trafiknämndens 
verksamhetsnomineringar 
2022 - 2024 
Trafikkontoret har tagit fram ett förslag till verksamhetsnominering 2022 - 2024 
med utgångspunkt från 2021 års nämndbudget. 

De kostnadsökningar trafikkontoret ser de närmaste åren härrör bland annat från 
strukturella kostnadsökningar med anledning av den demografiska utvecklingen 
samt avsaknaden av koppling mellan stadsutvecklingstakten, nivå på 
kommunbidrag, indexjusteringar samt ökande kapitalkostnader vilket påverkar 
förmågan att möta behovet av långsiktigt underhåll av den befintliga staden. 

Behov föreligger av full kostnadstäckning för kapitalkostnader då dessa i annat fall 
kommer att påverka möjligheten att utföra uppdrag enligt reglementet. 

 

 
Figur 1 Tillkommande kostnader jämfört med budget 2021. 
I drift exklusive kapitalkostnader ingår kostnader som pga. redovisningsregler ska belasta 
kommunbidraget (t.ex. rivning Götaälvbron och saneringskostnader). Kapitalkostnaderna ökar 
kraftigt jämfört med föregående års prognos efter att staden beslutat tillämpa den förändrade 
redovisningsprincipen om investeringsinkomster även på nämndnivå från och med 2022. Se vidare 
under stycket nedan om kapitalkostnader. 
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4.1 Att planera och bygga den nya staden 
Nomineringar - Att planera och 
bygga den nya staden 2022 (mnkr) 2023 (mnkr) 2024 (mnkr) 

Klimat    

- Högvattenskydd, 5 7 10 

- Dagvatten & skyfall 0,4 0,4 0,4 

- Klimatpåverkan 0,6 0,6 0,6 

Stadsutveckling    

- Personalkostnader 2,4 2,4 2,4 

- Driftkostnader för att realisera 
investeringar och exploateringar 17,7 19,6 15,3 

- Rivning, sanering eller 
utrangering av egna tillgångar 55,8 9,1 18,6 

- Tillkommande anläggningar/ytor 11 11 11 

- Riskkostnad - förgävesprojekt 20 20 20 

SUMMA 112,9 70,1 78,3 

Kapitalkostnader 153 254 354 

SUMMA inkl. kapitalkostnader 265,9 324,1 432,3 

Tabell 3 Tabellen visar bedömt behov av kommunbidrag 2022 – 2024 jämfört med budgetåret 2021. 
Rivning, sanering eller utrangering av egna tillgångar omfattar kostnad om 45 miljoner kronor vad 
avser rivning av Götaälvbron (år 2022). 

Klimat 
Förvaltningen bedömer att det finns behov av att tillsätta en programledare för 
klimatanpassning i syfte att leda och planera framdriften, bistå i olika arbetsgrupper 
samt bekosta relevanta utredningar som konkretiserar och planerar för kommande 
investeringsåtgärder. 

Förvaltningen ser därtill behov av ytterligare medarbetare för att möjliggöra 
planering och genomförande av skyfall- och dagvattenåtgärder, såväl för att 
säkerställa Kretslopp och Vattens övergripande uppdrag som för att säkerställa en 
robust infrastruktur. 

Tillika ser förvaltningen behov av medel för att säkerställa resurser och kapacitet 
att genomföra de utpekade aktiviteterna inom klimatpåverkan samt för att ta fram 
en godsplan med syfte att bidra till att gods- och logistiknäringarna blir än mer 
transporteffektiva med låg klimatpåverkan. 

Stadsutveckling 
Stadens ambitioner för stadsutveckling och den i dagsläget ökande 
investeringsvolymen motsvarar inte det kommunbidrag som trafikkontoret har för 
sin driftverksamhet. Stadsutvecklingstakten måste samordnas med utbyggnaden i 
enlighet med målbild Koll2035. 

Nämndens mål om att nå målsättningen i Koll2035 kommer inte nås med 
nuvarande resurser. För att lyckas implementera målbilden till 2035 behöver 
trafikkontoret, andra förvaltningar samt samarbetsaktörerna inom Koll2035 kraftigt 
resursförstärkas, både med årliga driftsmedel och investeringsmedel. 
Trafikkontoret planerar för en följsamhet mot den antagna handlingsplanen för 
Koll2035 och för vidare arbete med den underfinansiering som råder. 



 

Verksamhetsnomineringar inför budget 2022-2024  19 (27) 
Trafiknämnden  
  

Med nuvarande kommunbidrag bedömer förvaltningen att det finns möjlighet att 
starta lika många detaljplaner som det avslutas. För 2022 innebär detta att kontoret 
har kapacitet att starta 30 - 40 detaljplaner. Önskas fler detaljplanestarter behöver 
resurserna utökas utöver denna verksamhetsnominering. 

Personalkostnader 
Om fler, större och komplexa stadsutvecklingsområden planeras och genomförs 
parallellt behöver förvaltningen stärkas på personalsidan för att hantera 
samordningsfrågor kopplat till trafik, genomförande, gestaltning etc. Förvaltningen 
ser därtill behov av resursförstärkning vad avser myndighetsuppdraget (främst 
kopplat till lokala trafikföreskrifter, markupplåtelse och starttillstånd). 

Driftkostnader för att realisera investeringar och exploateringar 
Volymökningen i investeringar innebär ökade behov av driftresurser för 
exempelvis planering och myndighetsutövning. Samtidigt kräver volymökningen 
att det finns resurser för samordning, kommunikation och uppföljning. Utgifter 
som genereras av investeringsåtgärder men bekostas av driftmedel är exempelvis 
tidiga utredningar, begäran av planbesked, planprogram- och detaljplanekostnader. 

Flera av de åtgärder som planeras under de närmaste åren kommer att kräva nya 
eller ändrade detaljplaner. Exempel på dessa projekt är Brunnsbo-Linné och 
citybussprojekten i Sverigeförhandlingen. För investeringsåtgärder som kräver 
planprogram och/eller nya detaljplaner ska trafikkontoret erlägga plantaxa till 
byggnadsnämnden samt avgift för planansökan. Trafikkontoret bedömer att 
plantaxan ger ökade kostnader om flera miljoner kronor per år. 

Rivning, sanering eller utrangering av egna tillgångar 
Enligt Rådet för kommunal redovisning ska rivning, sanering eller utrangering av 
egna tillgångar som tidigare använts i den egna verksamheten inte ingå i 
anskaffningsvärdet för en materiell anläggningstillgång. För trafikkontoret innebär 
detta att aktuella kostnader, däribland rivningskostnaderna för Götaälvbron, som 
tidigare år belastat berörda investeringsprojekt nu ska belasta kommunbidraget. 
Rivningskostnaderna för Göta Älvbron beräknas till cirka 55 miljoner kronor, 
varav cirka 10 miljoner kronor 2021 och cirka 45 miljoner kronor 2022. Kostnaden 
ingår i beslutad investeringsram för Hisingsbron. 

Tillkommande anläggningar/ytor 
Den höga stadsutvecklingstakten innebär att trafikkontoret löpande får fler 
ytor/anläggningar att förvalta. En ekonomiskt hållbar stadsutveckling behöver ske i 
balans med en långsiktig finansiering av förvaltning och drift av staden. Göteborgs 
stad investerar i nya anläggningar utan att säkerställa nödvändigt kommunbidrag så 
att kapitalvärdet kan upprätthållas över tid. I dag finns ingen systematik i hur 
verksamheten ska kompenseras för ökade driftskostnader som följer av att stadens 
ytor ökar. Trafikkontoret bedömer att skötsel av tillkommande ytor medför en 
ökning av kostnaderna om cirka 11 miljoner kronor per år. 

Riskkostnad - förgävesprojekt 
Fler, stora och komplexa projekt ökar riskerna för ändrade förutsättningar och 
därmed kostnader för avbrutna projekt/utredningar. Dessa kan av 
ekonomiredovisningsskäl, inte bäras av projekten. Trafikkontoret bedömer aktuell 
kostnad till i genomsnitt 20 miljoner kronor per år de närmaste åren. 
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Kapitalkostnader 
Trafikkontoret ser en mycket stor ökning av kapitalkostnaderna de kommande åren 
vilket speglar takten i stadsutvecklingen. Kapitalkostnaderna netto ökar även som 
en konsekvens av ändrade redovisningsregler då investeringsbidrag inte längre kan 
redovisas som en årlig intäkt för trafikkontoret. Förändringen är tidigare redovisad 
centralt i staden men ska från och med 2022 hanteras inom nämnden. Ökningen är 
redovisad i ”Framtagande av långsiktigt investeringsunderlag 2021 – 2031” (dnr 
0421/21). 

Trafikkontoret bedömer att kapitalkostnaderna ökar med cirka 153 – 354 miljoner 
kronor under perioden 2022 – 2024 och inom några år bedöms enbart 
kapitalkostnaderna vara högre än nuvarande kommunbidrag. Exempelvis uppgår 
kapitalkostnaden för Hisingsbron till cirka 106 miljoner kronor år 2022, en kostnad 
som löper från den dagen bron tas i drift. 

Behov föreligger av full kostnadstäckning för kapitalkostnader. Om detta ej 
medges kommer möjligheten att utföra uppdrag enligt reglemente att äventyras. 

 

 
Figur 2 Kapitalkostnaderna ökar kraftigt jämfört med föregående års prognos efter att staden 
beslutat tillämpa den förändrade redovisningsprincipen om investeringsinkomster även på 
nämndnivå från och med 2022. Förändringen innebär att upplösningen av investeringsbidrag från 
främst exploatörernas finansiering av allmän platsmark inte längre kan periodiseras årligen. 
Inkomsten kommer istället att redovisas som en intäkt det året de erhålles centralt i staden. För 
trafikkontoret innebär det markant högre kapitalkostnader netto. Övrig större förändring mot 
föregående år är att räntekostnaden är justerad från 1,25 procent till 1 procent i den nu aktuella 
prognosen. 
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4.2 Att bo, vistas och verka i den befintliga 
staden 
  

Nomineringar - Att bo, vistas 
och verka i den befintliga 
staden 2022 (mnkr) 2023 (mnkr) 2024 (mnkr) 

Platsutveckling och 
platsskapande åtgärder för 
trygghet, jämlik stad och attraktiv 
stadskärna 5 8 7 

Omställning till hållbar mobilitet 2 2 2 

Enkelt avhjälpta hinder 6,7 5,7 5,7 

Framkomlighet 2 2 2 

Serviceresor 1 37,5 40,5 

SUMMA 16,7 55,2 57,2 

Tabell 4 Tabellen visar bedömt behov av kommunbidrag 2022 – 2024 jämfört med budgetåret 2021 
för nominerade områden. 

Platsutveckling och platsskapande åtgärder för trygghet, jämlik stad och attraktiv 
stadskärna 
Förvaltningen har åtaganden inom särskilda samverkansområden så som 
Citysamverkan, medborgarlöften, trygghetsåtgärder etc. Berörda parter är överens 
om att trafikkontoret ska ansvara för finansiering och samordning från år 2021 
vilket innebär tillkommande kostnader för förvaltningen. 

Åtgärder i staden såsom reglering och skyltning för att möjliggöra sommargågator, 
utemöbler och andra platsskapande åtgärder ger ökade kostnader för förvaltningen. 
Att inte arbeta med denna typ av åtgärder bedöms resultera i lägre attraktivitet i 
stadsrummet, lägre gångattraktivitet, missnöjda verksamheter och fastighetsägare 
samt minskade möjligheter att testa trafikala lösningar under en begränsad tid. 

Trafikkontoret arbetar löpande med tillfällig reglering städning, skyltsättning, 
trafiksamordning och information till allmänheten. Kopplat till evenemangsstaden 
och aktuella bedömningar om förutsättningarna post-Covid, ser förvaltningen 
behov av ökade medel då antalet evenemang bedöms öka under kommande år. 

Omställning till hållbar mobilitet 
Det finns behov av resursförstärkning vad avser arbetet med elektrifiering av 
transportsystemet i syfte att möjliggöra ökad samordning och förberedelse för 
bland annat omställning inom kollektivtrafiken, tunga fordon och näringslivets 
transporter. Det finns även behov av en beredskap för att hantera kommande 
lagstiftning och behov för privata elbilar. 

Behov föreligger av att prioritera arbetet med mikromobilitet i staden. 
Verksamheten kan sannolikt finansieras genom markupplåtelseintäkter för 
mikromobilitet men det kvarstår en risk att uppdragets omfattning överstiger 
intäkten. 

För att förverkliga arbetet med cykelstaden krävs ett tydligt beslut avseende 
genomförande, drift och ägarskap och finansiering för allmänt tillgänglig 
anläggningsparkering för cykel. Förvaltningen föreslår att staden utreder om 
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utveckling av anläggning och tjänst, ägarskap och driftsansvar kan åläggas 
Göteborgs stads parkeringsbolag. En sådan utredning bör ske i samordning med 
pågående översyn av parkeringsbolagets uppdrag. Cykelparkeringsanläggningarna 
bedöms inte kunna bedrivas på kommersiella villkor och inryms inte inom 
parkeringsbolagets avkastningskrav. Det innebär att ett finansieringsansvar enligt 
förslaget behöver regleras i särskild ordning. 

Enkelt avhjälpta hinder 
Det finns behov av att arbeta med utökad granskning vid utbyggnad av allmän 
plats, strategiskt arbete med tillgänglighetsfrågor samt åtgärder för fotgängare med 
särskilt fokus på brister i gångnätet. Identifierat behov innefattar 

• personella resurser för att kvalitetssäkra utbyggnad av allmän plats i 
exploaterings- och investeringsprojekt, 

• framtagande av ett nytt tillgänglighetsprogram/universell design, 
• inventering av släta gångstråk, 
• inventering och underhåll av sittplatser i staden för att öka räckvidd och 

självständighet för personer med funktionsnedsättning 
• ett åtgärdsprogram för gångtunnlar/inventering av belysning och ytskikt i 

syfte att förbättra orienterbarhet och trygghet för människor med kognitiv 
funktionsnedsättning och synsvaghet. 

Framkomlighet 
En oförändrad budget innebär, allt annat lika, en gradvis kvalitetssänkning för 
enskild samt för boende, besökare och näringsliv. Förvaltningen ser behov av 
ytterligare resurser inom trafiksamordning, dispenshantering och kontroll av 
avstängningar och omledningar. Då kommunfullmäktige fattar beslut om nya 
avgifter för handläggning av starttillstånd bör egenavgifterna kompensera för 
ökade kostnader. 

Förvaltningen ser ett behov av ytterligare resurser till information och 
påverkansarbete för att öka andelen aktiva och yteffektiva resor efter pandemin i en 
stad med fortsatt omfattande stadsutveckling. 

Behov av medel finns vad avser ett utökat samarbete med Trafikverket och 
Västtrafik inom Trafik Göteborg. 

Serviceresor 
Verksamhetsområde serviceresor bedömer att resandet kommer att öka som en 
följd av demografiska förändringar och ett förändrat resandemönster post-Covid. 
Västra Götalandsregionens ändring av sjukresereglerna väntas innebära ökade 
kostnader för förvaltningen då fler antas resa med färdtjänst när möjligheten till 
sjukresor minskar. Därtill beräknas indexuppräkningar i aktuella avtal medföra 
ökade kostnader. I tillägg är driftsmiljöerna avseende IT inom verksamhetsområdet 
gamla. För att fortsatt säkerställa en god servicenivå och driftsäkerhet finns det 
behov av investering i nya system. 
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4.3 Att upprätthålla funktionen i den befintliga 
staden 

 Nomineringar - Att upprätthålla 
funktionen i den befintliga 
staden 2022 (mnkr) 2023 (mnkr) 2024 (mnkr) 

Utveckling av gemensamt arbete 
med upphandling och uppföljning 
av avtal som led i att tydliggöra 
staden som kompetent 
upphandlare och beställare 2 2 2 

Samordnade och gemensamma 
system för hantering av 
geografiska data, kartor, 
anläggningsinformation och 
åtgärdsplanering, 0,5 0,5 0,5 

Underhåll 15 15 13 

Drift av befintliga anläggningar 7,5 7,5 7,5 

Upprätthålla och förbättra 
servicenivåer 6 6 6 

Personalkostnader 5,5 7 7 

Rivning, sanering eller 
utrangering av egna tillgångar 2 2 2 

SUMMA 38,5 40 38 

Tabell 5 Tabellen visar bedömt behov av kommunbidrag 2022 – 2024 jämfört med budgetåret 2021 
för nominerade områden. 

 

Utveckling av gemensamt arbete med upphandling och uppföljning av avtal som 
led i att tydliggöra staden som kompetent upphandlare och beställare 
Förvaltningen ser behov av resurser för att genomlysa möjligheten till en 
gemensam hantering vad avser utredning och arbetssätt som syftar till att 
säkerställa: 

• en ensad hantering av upphandlingar 
• leveranskontroller inom verksamheten 
• upphandling av systemstöd för digital hantering av brister/anmärkningar 

mellan beställare och leverantör. 

Samordnade och gemensamma system för hantering av geografiska data, kartor, 
anläggningsinformation och åtgärdsplanering 
Behov föreligger av resurser för systemutveckling och licenser vad avser 
framtagande och användning av gemensamma systemstöd. 

Underhåll 
Trafikkontoret ser behov av en långsiktigt hållbar lösning vad avser underhåll av 
tillkommande anläggningar/ytor samt det ackumulerade underhållsbehovet. Aktuell 
nominering omfattar åtgärder vad avser belysning, skador i våra anläggningar samt 
periodiskt underhåll av byggnadsverk, exempelvis målning och bergskrotning. 

Drift av befintliga anläggningar 
Kontrakt med entreprenörer uppräknas i regel årligen kopplat till index. 
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Trafikkontoret bedömer denna kostnad till cirka 5 miljoner kronor årligen 2022 
- 2024. Om kompensation inte medges inom befintligt kommunbidrag innebär 
detta de facto krav på besparingar i verksamheten. Det innebär också att det 
ackumulerade underhållsbehovet ökar ytterligare, alternativt att annan verksamhet 
vid trafikkontoret måste prioriteras ner/bort. 

Alla ändringar i stadsrummet gällande utformning eller tillägg av utrustning 
(omfattar exempelvis cykelfartsgator, gågator och tillkommande gatumöbler) 
innebär förändringar av gällande driftkontrakt. Detta innebär i regel tillkommande 
kostnader. 

Upprätthålla och förbättra servicenivåer 
Förutsatt att trafikkontoret inte drar ner på ambitionsnivån kopplat till 
vinterväghållning och renhållning ökar dessa kostnader i takt med antalet 
tillkommande ytor. 

Förvaltningen ingår i "Jämlik stad" med bland annat park- och naturförvaltningen. 
Under 2020 har förvaltningen haft små ekonomiska möjligheter att möta önskemål 
om trygghetsåtgärder. Trafikkontoret ser behov av extra medel för att kunna vara 
trovärdiga och flexibla inom projektet. 

Personalkostnader 
Stadsutvecklingstakten påverkar förvaltningens förmåga till kvalitet i leveranserna. 
Delar av verksamheten har en mycket hög arbetsbelastning. Exempel på områden 
där förvaltningen idag har svårt att leverera i erforderlig omfattning är Teknisk 
handbok, byggnadsverk maritimt, belysning och bevakandeuppdrag. 

Trafikkontoret har en genomgående utmaning att leva upp till förväntade 
leveranser. Förvaltningen ser behov av att ta fram strategier för att möta ett 
föränderligt underhållsbehov i ett växande och mer komplext gaturum. 

Rivning, sanering eller utrangering av egna tillgångar 
På samma sätt som för investeringsåtgärder, ger förändrade redovisningsregler vad 
avser rivning, sanering eller utrangering av egna tillgångar, konsekvenser för 
aktuella reinvesteringsåtgärder då kostnader för exempelvis förorenade massor nu 
ska belasta kommunbidraget. 

  



 

Verksamhetsnomineringar inför budget 2022-2024  25 (27) 
Trafiknämnden  
  

4.4 Inre effektivitet 
Nomineringar - Inre effektivitet 2022 (mnkr) 2023 (mnkr) 2024 (mnkr) 

Digitalisering 2,7 3,6 3,6 

Upphandling, mottagande och 
myndighetsutövning 2 4 4 

SUMMA 4,7 7,6 7,6 

Tabell 6 Tabellen visar bedömt behov av kommunbidrag 2022 – 2024 jämfört med budgetåret 2021 
för nominerade områden. 

 

Digitalisering 
För att möjliggöra en ökad digitalisering och utvecklingstakt krävs såväl 
långsiktiga som breda satsningar. Förvaltningen har idag inte resurser för att aktivt 
hantera nya lösningar som på sikt kan ge lägre kostnader och bidra till långsiktiga 
förbättringar. 

Inom datahantering har förvaltningen exempelvis behov av att komma i gång med 
införandet av BIM (Byggnadsinformationsmodellering). Trafikkontoret ser även ett 
långsiktigt behov av att öka förvaltningens förmåga och kompetens inom AI 
(Artificiell intelligens) och RPA (Robot Process Automation). Detta samtidigt som 
utvecklingen och säkerställandet av en kontrollerad och säker driftsmiljö, med 
hänsyn tagen till systemstöd och till del gammal IT-infrastruktur, tillförsäkras. 

Upphandling, mottagande och myndighetsutövning 
Förvaltningen ser behov av att ta fram och säkerställa processer för att, i samverkan 
med andra förvaltningar, möjliggöra tidiga och kostnadseffektiva upphandlingar. 

Förvaltningen ser en kraftig ökning av inkommande ärenden. Den ökande 
belastningen ger gradvis lägre kvalitet i handläggning vilken behöver säkerställas 
genom ökade resurser. 

I avsaknad av en tydlig garantihanteringsprocess och hantering för överlämning 
och mottagande av projekt belastas förvaltningen av merkostnader. Förvaltningen 
ser därför behov av att aktivt arbeta med framtagande av processer och rutiner 
vilket kräver initial resursförstärkning. 
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4.5 Sammanfattande tabell 

Verksamhetsnomineringar 
2022 

(mnkr) 
2023 

(mnkr) 
2024 

(mnkr) 

Att planera och bygga nya staden    

Klimat    

- Högvattenskydd 5 7 10 

- Dagvatten & skyfall 0,4 0,4 0,4 

- Klimatpåverkan 0,6 0,6 0,6 

Stadsutveckling    

- Personalkostnader 2,4 2,4 2,4 

- Driftkostnader för att realisera investeringar 
och exploateringar 17,7 19,6 15,3 

- Rivning, sanering eller utrangering av egna 
tillgångar 55,8 9,1 18,6 

- Tillkommande anläggningar/ytor 11 11 11 

- Riskkostnad - förgävesprojekt 20 20 20 

SUMMA  112,9 70,1 78,3 

    

Att bo, vistas och verka i den befintliga 
staden    

Platsutveckling och platsskapande åtgärder för 
trygghet, jämlik stad och attraktiv stadskärna 5 8 7 

Omställning till hållbar mobilitet 2 2 2 

Enkelt avhjälpta hinder 6,7 5,7 5,7 

Framkomlighet 2 2 2 

Serviceresor 1 37,5 40,5 

SUMMA  16,7 55,2 57,2 

    

Att upprätthålla funktionen i den befintliga 
staden    

Utveckling av gemensamt arbete med 
upphandling och uppföljning av avtal som led i 
att tydliggöra staden som kompetent 
upphandlare och beställare 2 2 2 

Samordnade och gemensamma system för 
hantering av geografiska data, kartor, 
anläggningsinformation och åtgärdsplanering 0,5 0,5 0,5 

Underhåll 15 15 13 

Drift av befintliga anläggningar 7,5 7,5 7,5 

Upprätthålla och förbättra servicenivåer 6 6 6 

Personalkostnader 5,5 7 7 

Rivning, sanering eller utrangering av egna 
tillgångar 2 2 2 

SUMMA  38,5 40 38 
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Verksamhetsnomineringar 
2022 

(mnkr) 
2023 

(mnkr) 
2024 

(mnkr) 

Inre effektivitet    

Digitalisering 2,7 3,6 3,6 

Upphandling, mottagande och 
myndighetsutövning 2 4 4 

SUMMA  4,7 7,6 7,6 

    

TOTALT exkl. kapitalkostnader 172,8 172,9 181,1 

Kapitalkostnader 153 254 354 

TOTALT inkl. trafikkontorets 
kapitalkostnader 325,8 426,9 535,1 

Tabell 7 Tabellen visar bedömt behov av kommunbidrag 2022 – 2024 jämfört med budgetåret 2021 
för nominerade områden. 
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