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Framställan av investeringsramar 2021-2030 

§ 40, 0531/20 

Beslut 
Enligt fastighetskontorets förslag: 

Fastighetsnämnden beslutar översända långsiktigt investeringsunderlag för perioden 

2021-2030 till den centrala budgetberedningen. 
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Protokollsanteckning från D den 2020-03-16 

 

Protokollsanteckning 
Ledamöterna för D antecknar som yttrande en skrivelse daterad 2020-03-16 

 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

Dag för justering 

2020-03-27 

 

Fastighetsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-03-16 



 

 

Fastighetsnämnden 

 
  

  
 

 

 

Göteborgs Stad [Fastighetsnämnden], protokollsutdrag 2 (2) 

   

   

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Sirpa Bernhardsson 

 

 

Ordförande 

Mats Ahdrian 

 

Justerande 

Emmali Jansson 

 



Protokollsanteckning D
Fastighetsnämnden 2020-03-16
Ärende 6 Diarienummer Dnr 0531/20

Protokollsanteckning angående "Framställan av investeringsramar 2021-
2030"

Demokraterna hade önskat en bordläggning av "Framställan av investeringsramar 2021-2030" 
(Dnr 0531/20) för att få ytterligare tid för en mer omfattande analys av förslaget till 
investeringsramar. Tjänsteutlåtandet är omfattande och innehåller många komplexa frågeställningar. 
Materialet har varit tillgängligt i ca två veckor vilket är en kort tid för att hinna ta till sig innehållet, 
analysera det, diskutera det med andra och göra en bedömning. Då det långsiktiga 
investeringsunderlaget måste in omgående till den centrala budgeteringen så röstar vi trots allt för att 
översända sända det nu. Vi planerar dock att återkomma med eventuella förslag på justeringar utifrån 
en mer omfattande analys i samband med att ärendet hanteras i kommunstyrelsen.

Sid 1 (1)
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Framställan av investeringsramar 2021-2030  

Förslag till beslut 
I Fastighetsnämnden 

Nämnden beslutar översända långsiktigt investeringsunderlag för perioden 2021-2030 till 

den centrala budgetberedningen 

Sammanfattning 
Alla investerande nämnder ska ta fram ett underlag till den centrala budgetberedningen 

för 2021 avseende respektive nämnds investeringsbehov 2021-2030. Fastighetsnämnden 

har ett samordningsansvar gällande exploateringsinvesteringarna och ska därför redovisa 

exploateringsutgifterna och inkomsterna för fastighetsnämnden och nämnden för 

kretslopp och vatten. 

Fastighetsnämnden ser ett behov och äskar om ett investeringsutrymme om ca 2950 

miljoner kronor för perioden 2021-2030.  

• 200 miljoner kronor per år för att kunna uppfylla del av vårt grunduppdrag, att 

förvärva, utveckla och tillhandahålla mark. (2000 miljoner för perioden 2021-

2030). Utrymme för eventuellt förvärv från stadshuskoncernen ingår inte i 

underlaget. 

• För investeringar inom utveckling av mark och byggnader bedöms behovet ligga 

på ca 700 miljoner kronor. Då ingår 93 miljoner kronor för muddring av 

Fiskebäcks hamn och 31 miljoner kronor för upprustning av palmhuset i 

trädgårdsföreningen. 

• Ca 250 miljoner beräknas utgifterna för markförvärv och markåtgärder i VP-

projektet Bangårdsviadukten uppgå till.  

 

Nettoöverskottet för exploateringsinvesteringarna beräknas uppgå till ca 1,6 miljarder 

kronor för fastighetsnämnden under perioden 2021-2030 för de projekt som är under 

planering eller genomförande. (Inkomsterna bedöms till 11 miljarder och utgifterna till 

9,4 miljarder). Det innebär en självfinansieringsgrad på 117%. Målet om god ekonomisk 

hushållning att exploateringsverksamheten skall vara självförsörjande under en rullande 

10 års period uppfylls därmed.  

Utgifterna för nämnden för kretslopp och vattens exploateringsinvesteringar, som är till 

50 % självfinansierade, beräknas till 1 miljard kronor för perioden 2021-2030. 

Fastighetskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-03-16 

Diarienummer 0531/20 

 

Handläggare 

Lena Thylén, Ylva Blom 

Telefon: 031-3681013, 031-3681184 

E-post: ylva.blom@fastighet.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvärv av mark kan generera ökade löpande kostnader i form av ränta, fastighetskatt 

samt ev övriga driftkostnader. Kontoret arbetar dock aktivt med att utveckla och upplåta 

marken för tillfälliga ändamål och får på så sätt in intäkter tills dess att den nyttjas i ett 

stadsutvecklingssyfte. 

Investeringar inom utveckling av mark och byggnader ska generellt inte bidra till ökade 

nettokostnader men det finns fall där förvaltningen utför åtgärder i fastigheterna som inte 

direkt föranleder en intäkt eller sänkt kostnad utan utförs ur ett annat syfte, till exempel 

att uppfylla myndighetskrav.  

Driftkonsekvenser, i form av ökade kapitalkostnader och kostnader för drift och 

underhåll, vid utbyggnad av allmän plats i exploateringsprojekt belastar respektive 

förvaltande nämnd, Trafik och/eller Park och natur.  

Arrendeintäkter eller intäkter från kommun interna upplåtelser täcker de driftkostnader 

som uppstår när åtgärder utförs på kvartersmark som förvaltningen ska behålla. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Bedömning ur ekologisk dimension för exploateringsprojekt ingår i Stadsbyggnadskontorets 

detaljplaneprocess för respektive utvecklingsområde. 

För framtida ospecificerade markförvärv, vilka utgör den största ekonomiska volymen i 

investeringsbudgeten får bedömning ur ekologisk dimension hanteras på projektnivå vid 

framskrivande av TU för respektive förvärv. 

För övrigt har kontoret inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Bedömning ur social dimension för exploateringsprojekt ingår i Stadsbyggnadskontorets 

detaljplaneprocess för respektive utvecklingsområde. 

För framtida ospecificerade markförvärv, vilka utgör den största ekonomiska volymen i 

investeringsbudgeten får bedömning ur social dimension hanteras på projektnivå vid 

framskrivande av TU för respektive förvärv. 

För övrigt har kontoret inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension. 

 

Bilagor 
Bilaga 1 Övriga investeringar 2021-2030 

Bilaga 2 Exploateringsinvesteringar 2021-2030 

Bilaga 3 Detaljerad beskrivning av investeringsområdena och 

exploateringsinvesteringar 

Bilaga 4 Detaljerad beskrivning av de namngiva projekten 

Bilaga 5 Namngivna projekt - ekonomi 
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Ärendet  
Alla investerande nämnder ska ta fram ett underlag till den centrala budgetberedningen 

för 2021 avseende nämndens investeringsbehov 2021-2030. Underlaget ska beslutas i 

fastighetsnämnden och ska sedan fortsätta i den politiska beredningen för framtida 

investeringar i staden. 

Beskrivning av ärendet 
Fastighetsnämnden har ett uppdrag att ta fram ett underlag till den centrala 

budgetberedningen för 2021 avseende nämndens investeringsbehov 2021-2030.  

Uppdraget från stadsledningskontoret består av följande delar: 

1. Fastighetsnämndens långsiktiga investeringsunderlag för 2021-2030 och prognos 

2020. 

Underlaget ska redovisas per investeringsområde och beskriva nämndens 

investeringsbehov under en 10-årsperiod. Investeringsbehovet ska lämnas i både 

löpande och fast prisnivå. Om nämnden inte ser ett särskilt behov av att använda 

ett specifikt index ska ett generellt index på 3 procent användas, vilket 

fastighetsnämnden har gjort. Nämnden ska också bedöma om det finns projekt 

som kan bli aktuella i arbetet med gröna obligationer.  

2. Synliggöra reinvesteringsvolymer kontra nyinvesteringsbehov 

Kommunstyrelsen har uttryckt ett särskilt  av att synliggöra reinvesteringar kontra 

nyinvesteringar. 

3. Bedömning av långsiktiga driftkonsekvenser 

Nämndens pågående och föreslagna investeringsvolymers 

driftkonsekvenser ska beskrivas. 

4. Investeringarnas effekter på klimat, könsfördelning och socioekonomi 

 

Övriga investeringar 

Fastighetsnämnden ser ett investeringsbehov om ca 2950 miljoner kronor för perioden 

2021-2030, se bilaga 1. 

Nämndens övriga investeringar delas in i investeringsområdena Förvärv och rivningar, 

Investeringar inom utveckling mark och byggnader samt Västsvenska 

Infrastrukturpaketet. Se bilaga 3 för en mer detaljerad beskrivning av 

investeringsområdena. 

Förvärv och rivningar  

a. Exploateringsrelaterade strategiska förvärv 

b. Övriga förvärv 

c. Rivningar 

 

Investeringar inom utveckling mark och byggnader 

a. Hyresgästanpassningar 

b. Myndighetskrav samt miljö- och energibesparingsprojekt 

c. Upprustning kommunens byggnader o anläggningar 

d. Kolonier 
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e. Markberedning, upprustning 

 

Västsvenska paketet 

 

Förvärv och rivningar 

Bedömt behov för förvärv i det långsiktiga budgetunderlaget är gjord utifrån ett årligt 

snitt. För att kunna uppfylla nämndens grunduppdrag bedöms en ram på 200 miljoner 

kronor per år vara rimlig. Detta förutsätter att nämnden har tillgång till en hel planperiods 

(4 år) utrymme att ta i anspråk och att ej förbrukade investeringsmedel ett år går att föra 

över till nästkommande år inom planperioden. Enskilda år hopar sig antalet förvärv 

medan andra år blir det något färre. Förvärven går ofta inte att styra till ”rätt” sida 

årsskiftet utan kan i vissa fall ramla över årsskiftet och påverka nästa års ram. 

När det finns mark till försäljning så behöver nämnden ha medel tillgängliga för att 

snabbt kunna agera. I den omfattande stadsutveckling som nu pågår säljer kommunen 

delar av sitt befintliga markinnehav och för att säkra framtida exploateringar är det av stor 

vikt att nämnden kan göra de strategiska markförvärv som behövs. Om nämnden inte 

skulle få de medel som äskas begränsas nämndens möjligheter att tillgodose detta 

framtida behov.  

Budgetunderlaget tar inte höjd för eventuella förvärv från stadshuskoncernen. Det får tas 

upp i särskilt ärende om det skulle bli aktuellt. 

Prioritering 

1. Inlösen enligt lagstiftning 

2. Förvärv för kommunal service 

3. Strategiska förvärv  

4. Övriga förvärv 

 

Medel måste finnas för att fullgöra kommunens skyldighet, enligt plan- och bygglagen, 

att lösa in mark. Kontorets strategi sedan många år har varit att lösa in mark då 

kommunalt behov uppstår eller då enskild fastighetsägare begär inlösen. Prioriterings-

ordningen innebär inte att strategiska förvärv bedöms som mindre viktiga men då behovet 

av kommunal service i vissa områden just nu är väldigt stort måste fokus ligga här om 

investeringsmedlen är begränsade. 

Det planeras för många nya bostäder i Göteborg och då även i områden där staden inte är 

en stor markägare. För att lösa de kommunala behoven i form av framförallt grundskola 

och förskola ställer stadsbyggnadskontoret idag krav på de privata fastighetsägarna att 

tillskapa förskolor för att täcka sitt eget behov vid större exploateringar helt på privat 

mark. För att täcka behovet av grundskolor och förskolor i de mindre exploateringarna 

kan fastighetskontoret behöva köpa in mark i strategiska lägen. Det finns även ett antal 

pågående detaljplaner där kravet att tillgodose ytor för förskola inte funnits. Även här 

finns en risk att fastighetskontoret kan behöva köpa in mark, eventuellt till en kostnad av 

det värde marken har för exploatören plus 25 %. I dagsläget förutsätter vi att de förskolor 

som byggs i privat regi antingen hyrs ut till lokalförvaltningen eller till en privat aktör. 
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Investeringar inom utveckling mark och byggnader 

Det bedömda investeringsbehovet för 2021-2030 uppgår till ca 700 miljoner kronor och 

grundar sig på hur stort utfallet varit under föregående år och vad som hittills är planerat 

de närmaste åren. När det gäller reinvesteringar har vi även utfört en nyckeltalsjämförelse 

där rimligheten i beloppen har utvärderats. De budgeterade nivåerna ligger högre än 

nyckeltalen för industrifastigheter, men lägre än för kontor och bostäder.  

I budgetunderlaget finns en investeringsutgift på 93 miljoner kronor för muddring av 

Fiskebäcks hamn med, vilket är ett snitt utifrån den utredning som WSP har gjort.  

Fastighetskontoret planerar, via en samfinansiering med fiskeriföretagen som är 

verksamma i Fiskebäcks hamn, att rusta upp och muddra hamnen. Kommunens del i 

denna investering är beräknad till 93 miljoner kronor. Beslut om eventuellt genomförande 

är tänkt gå upp till kommunfullmäktige under 2020. Genomförandetiden därefter är 

beräknat till minst 4 år (2021 5 mnkr, 2022 18 mnkr, 2023 30 mnkr, 2024 40 mnkr). 

Vidare finns planer på utökade kajer för andra intressenter till en utgift på ca 50 miljoner 

kronor. Denna utgift finns dock inte med i investeringsunderlaget. 

I underlaget finns ett utrymme för att rusta upp palmhuset i trädgårdsföreningen med på 

31 miljoner kronor över 10 år. Utrymmet behövs under förutsättning att kommun-

fullmäktige tar beslut om att föra över palmhuset i trädgårdsföreningen till 

fastighetsnämnden. 

Prioritering 

1. Pågående projekt 

2. Myndighetskrav (sanering, föreläggande mm) 

3. Hyresgästanpassningar GL, RSG, GS 

4. Övriga hyresgästanpassningar 

5. Reinvesteringar 

6. Energisparprojekt/miljöförbättrande åtgärder 

7. Hyresgrundande upprustningar 

8. Utvecklingsprojekt 

 

Pågående projekt och myndighetskrav prioriteras i första hand för att säkerställa en 

fortsatt god förvaltning av nämndens byggnader. Investeringsmedel för 

hyresgästanpassningar behövs för att våra hyresgäster ska kunna driva och utveckla sina 

verksamheter. Uteblir hyresgästanpassningar riskerar vi att få uppsagda hyresavtal och 

tomma lokaler. Reinvesteringar är viktiga för att kunna behålla byggnaders tekniska 

prestanda och på lång sikt innebär uteblivna reinvesteringar högre underhålls- och 

reparationskostnader. Övriga investeringar behövs för att vi ska kunna utveckla våra 

fastigheter och öka användbarheten och avkastningen över tid.  

Osäkerheter 

Utöver det behov som angivits i ram 2021-2030 inom fastighetsförvaltningen kan större 

investeringsbehov uppstå för följande objekt: 

 
- Konstepidemin 

Byggnaderna inom området Konstepidemin är i stort behov av upprustning. Totalt behov 

uppgår till 100 miljoner kronor varav 50 miljoner kronor avser investering och 50 

miljoner kronor i underhåll.  
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- Förändringar i fastighetsbeståndet 

Framställan om investeringsramar för 2021-2030 grundar sig på nuvarande 

fastighetsbestånd. Det är i dagsläget oklart vad pågående stadsutveckling och den nu 

pågående fastighetsöversynen i staden kan medföra för konsekvenser för 

fastighetsbeståndet.  

 

Västsvenska Infrastrukturpaketet 

Budgeten för Västsvenska Infrastrukturpaketet avser markförvärv och kostnader för 

markarbeten i projektet Bangårdsviadukten, om totalt ca 250 miljoner kronor.  

 

Synliggöra reinvesteringsvolymer kontra nyinvesteringsbehov 

 

 

83 % av bedömt investeringsutrymme avser nyinvesteringar. Det är främst markförvärv 

och investeringen i Fiskebäcks hamn som denna del består av. Toppen 2024 gäller 

markförvärv och markåtgärder inom vp-projektet Bangårdsviadukten. Inom upprustning 

av mark och byggnader är det till största delen re- och ersättningsinvesteringar. 

Reinvesteringar är viktiga för att kunna behålla byggnaders tekniska prestanda och på 

lång sikt innebär uteblivna reinvesteringar högre underhålls- och reparationskostnader.  

 

Bedömning av långsiktiga driftkonsekvenser 

Driftkonsekvenserna till följd av nämndens investeringar beror till största delen av ökade 

kapitalkostnader. Förvärv av mark kan även generera ökade kostnader i form 

tillkommande fastighetskatt och ev övriga driftkostnader. Att räkna på 

driftkonsekvenserna är svårt då det är oklart vilken mark som förvaltningen kommer att 

förvärva framöver. Förvaltningen arbetar dock aktivt med att utveckla och upplåta 

marken för tillfälliga ändamål, och får på så sätt in intäkter, tills dess att den nyttjas i ett 

stadsutvecklingssyfte. 
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Investeringar inom utveckling av mark och byggnader ska generellt inte bidra till ökade 

nettokostnader men det finns fall där förvaltningen utför åtgärder i fastigheterna som inte 

direkt föranleder en intäkt eller sänkt kostnad utan det är ur ett annat syfte som 

investeringen görs, till exempel att uppfylla myndighetskrav.  

 

 

Diagrammet ovan visar på hur kapitalkostnaderna påverkas av pågående men framför allt 

planerade investeringar. (2020 års ej påbörjade investeringar ligger som planerade 

investeringar).  De stora kapitalkostnadsökningarna från 2021 och framåt beror till stor 

del på räntekostnaderna vi får i samband med planerade markförvärv. Under tiden som 

marken förvaltas tills dess att den tas i anspråk för stadsutveckling är kontorets ambition 

att denna upplåtes för tillfälligt ändamål. 

Andra poster som påverkar kapitalkostnaderna är upprustningarna av våra fastigheter 

över åren och muddringen av Fiskebäcks hamn. Största delen av ökningen av 

kapitalkostnaderna täcks av antingen högre intäkter eller minskade underhållskostnader. 

I underlaget till diagrammet finns även räntekostnaderna för tomträtterna med, drygt 10 

miljoner kronor per år.  

Bedömningen av de långsiktiga driftkonsekvenserna förutsätter att vi har samma 

ekonomiska förutsättningar som idag och att vår finansieringsmodell inte ändras, dvs att 

vår verksamhet även fortsättningsvis till största delen finansieras av hyres- och 

arrendeintäkter. 

 

Exploateringsinvesteringar 

I bilaga 2 finns ett underlag till budget avseende exploateringsinvesteringarna 2021-2030.  

Exploateringsinvesteringarna är en konsekvens av beslut som fattats i ett tidigare skede i 

planeringsprocessen. I och med kommunfullmäktiges beslut om budget 2020 så har 

fastighetsnämnden fått ett utökat ekonomiskt ansvar för stadens totala 

exploateringsekonomi. Det innebär bland annat ekonomiskt ansvar, inklusive budget, för 



 

 

Göteborgs Stad Fastighetskontoret, tjänsteutlåtande dnr 0531/20 8 (12) 

   

   

den skattefinansierade utbyggnaden av allmän plats. Denna budget låg tidigare på för 

trafiknämnden respektive park- och naturnämnden. Det betyder att ansvaret och mandatet 

nu blir tydligare för projektansvariga och projektledare på kontoret att kunna prioritera 

och driva projekten mer kostnadsmedvetet samt kunna säkerställa en 

exploateringsekonomi i balans, i enlighet med kommunfullmäktiges mål. 

Det ekonomiska ansvaret för VA-utbyggnad i exploateringsprojekten ligger kvar hos 

nämnden för kretslopp och vatten. Fastighetsnämnden har kvar samordningsansvaret att 

redovisa en helhetsbild av det ekonomiska åtagande som exploateringen innebär för 

berörda nämnder, där de VA-ekonomiska investeringskonsekvenserna ingår 

För perioden 2021-2030 bedöms den totala investeringsinkomsten för 

exploateringsverksamheten exkl VA uppgå till 11 miljarder kronor och utgifterna till 9,4 

miljarder kronor för de projekt som är under planering eller genomförande. Detta innebär 

ett nettoöverskott på ca 1,6 miljarder kronor för perioden vilket innebär en själv-

finansieringsgrad på 117%. Målet om god ekonomisk hushållning att exploaterings-

verksamheten skall vara självförsörjande under en rullande 10 års period uppfylls 

därmed. I takt med att nya planer startas så kommer både inkomster och utgifter att 

påverkas under perioden. Detta i sin tur kommer att påverka resultatnettot. 

Nämnden för kretslopp och vattens investeringsutgifter under perioden 2021-2030 

beräknas uppgå till ca 1miljard kronor. Till viss del täcks dessa utgifter med inkomster i 

form av anslutningsavgifter. Självfinansieringsgraden beräknas ligga på ca 50 %. 

 

Skattefinansierad allmän platsutbyggnad 

Vilken andel av utbyggnad av allmän plats som kommunen ska finansiera utgår från 

Plan- och bygglagens bestämmelser, där det framgår att åtgärderna ska vara nödvändiga 

för detaljplanens genomförande och ska stå i rimligt förhållande till nyttan. 

Utbyggnad av allmän plats som ger nytta för ett större område eller utgör extra kvaliteter 

som staden önskar finansieras genom skattemedel.  

För de projekt som nu antingen är på ett planeringsstadium eller under genomförande 

bedöms den skattefinansierade allmän platsutbyggnaden uppgå till ca 1,5 miljarder 

kronor för perioden 2021-2030. Utbyggnadstakten för skattefinansierad allmän plats i 

pågående och tillkommande detaljplaner bedöms till ca 200 miljoner kronor per år, 

förutsatt att stadsutbyggnaden fortsätter i den takt som den gjort de senaste åren. 

 

Övergripande exploateringsekonomi 

Vid framtagande och genomförande av detaljplaner har fastighetskontoret en viktig roll i 

att ansvara för och samordna planering och utbyggnad av allmän plats. Projektens storlek 

och komplexitet har ökat de senaste åren och idag pågår flera stora stadsutvecklings- och 

infrastrukturprojekt, exempelvis i Centralen området. I många projekt får kommunen 

stora utgifter när det gäller utbyggnad av kommunalteknik, sanering av förorenad mark, 

arkeologi, rivning av befintliga byggnader med mera. 
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När kommunen äger mark och säljer denna för att exploatera görs en värdering. 

Kommunen säljer därefter marken till marknadsvärde. Skyldigheten att göra detta följer 

bland annat EU:s konkurrensstödsregler. Vid vissa tillfällen har försäljning skett genom 

anbud. 

Exploateringsinvesteringar är en följd av genomförande av en detaljplan som vunnit laga 

kraft. Anläggande av allmän plats som behövs för genomförande av en detaljplan kan 

kommunen helt eller delvis låta ägaren till kvartersmarken eller exploatören av området 

bekosta genom ett gatukostnadsuttag som regleras i ett exploateringsavtal. 

Fastighetsnämnden ansvarar fr o m 2020 för både de exploaterings- och 

skattefinansierade investeringarna. Utbyggnad av VA finansieras av VA-kollektivet. 

Stora investeringar i utbyggnad av statliga vägar och andra anläggningar sker på många 

platser i staden. I många av dem är kommunen medfinansiär. Om investeringarna ger 

ökade markvärden för en fastighetsägare eller exploatör får kommunen enligt PBL kräva 

att denne lämnar ett bidrag till medfinansieringen. Detta gäller även regional- och 

kommunal infrastruktur. Exempel på projekt där exploatören är med och finansierar är 

utbyggnaden av ett nytt trafikmot på Hisingeleden vid Logistikcentrum och väg 158 vid 

Hovås närcentrum. 

En del av stadsutvecklingen sker i områden där marknadvärdet för marken och nya 

bostäder inte räcker för att finansiera den standard och upprustning av allmänplats-

anläggningar som planeras. I dessa fall ger exploateringsverksamheten lägre överskott 

eller i vissa fall ett underskott. 

I samband med försäljning av mark för bostäder och verksamheter förbinder sig staden 

genom antagande av detaljplan att genomföra utbyggnad av allmän plats.  

Projekt av betydande karaktär ska beslutas av kommunfullmäktige (KF) företrädelsevis 

genom enskilda ärenden. Betydande investeringsprojekt kan exempelvis avse 

investeringar som kräver ett mer omfattande beslutsunderlag. I samband med att en 

detaljplan tas upp för beslut i KF så tas även ett särskilt investeringsbeslut för 

genomförandet av detaljplanen. Större investeringsbeslut som har varit uppe i KF är 

projekten Norr om Masthugget och Backaplan. Fler detaljplaner kommer att beröras av 

detta i framtiden 

I kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning finns ett tydligt uttalat 

fokus på ekonomin för kommande stadsutveckling. Stadens exploateringsverksamhet ska 

under en rullande tioårsperiod vara i balans.  

 

Namngivna projekt 

Namngivna projekt ska särredovisas där projektutgiften överstiger 250 miljoner kronor 

och/eller att projektet varit uppe i kommunfullmäktige för beslut. I budgetunderlaget för 

2021-2030 har förvaltningen med 11 namngivna projekt, se bilaga 5, där investeringen i 

Norr om Masthugget har beslutats av kommunfullmäktige. En detaljerad beskrivning av 

respektive projekt se bilaga 4. 
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Osäkerhet 

Stor osäkerhet råder om bostäder kan byggas i den takt som det finns planeringsmässiga 

förutsättningar för. 

– Kapacitet, tillgång till kompetens  

– Konjunkturutveckling  

– Finansiering  

– Efterfrågan på nybyggda bostäder  

 

Alla är avgörande faktorer som påverkar byggtakten. 

 

Prioriteringar 

I första hand prioriteras de projekt som ingår i målbilden att färdigställa 20 000 bostäder 

till 2022. De personella resurserna ska vikas till dessa projekt och fokusera på att det som 

är påbörjat ska bli klart. 

Resursbrist har varit och är ett stort problem i hela kedjan.  

Kommunfullmäktiges beslut kring god ekonomisk hushållning och budgeten för 2020 

innebär att exploateringsverksamheten skall vara självfinansierande över en rullande 10 

års period. För att nå målet krävs att kvalitéer och utformning av den allmänna platsen väl 

avvägs mot de inkomster som försäljning av kvartersmarken genererar. Det gäller även 

för utformningen på den allmänna platsen vid kommunens eget byggande av t ex 

förskolor och BmSS. Fastighetsnämnden skall tillsammans med övriga planerande 

nämnder, sträva mot en nollvision avseende underskott i detaljplaner. Nämnden ska även 

tydligt redovisa, när det finns en underskottsplan, hur andra detaljplaner som ger 

överskott väger upp. 

 

Bedömning av långsiktiga driftkonsekvenser 

Driftkonsekvenser, i form av ökade kapitalkostnader och kostnader för drift och 

underhåll, vid utbyggnad av allmän plats i exploateringsprojekt redovisas av respektive 

förvaltande nämnd. Kvartersmark som fastighetskontoret ska behålla upplåtes som 

tomträtt eller som kommunintern upplåtelse till t.ex. lokalnämnden. Stor stadsutveckling 

och eventuellt ändrade redovisningsprinciper kommer att påverka kommunens 

driftsekonomi. Ökade kostnader för underhåll och avskrivning kommer att medföra en 

ökad konkurrens om budgetutrymme med kommunens övriga verksamheter. 

En ny lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och tolkningen 

som Rådet för kommunal redovisning (RKR) gör av denna innebär bland annat ett 

förändrat sätt att redovisa försäljningsinkomsterna i exploateringsprojekt framöver. Idag 

skuldbokförs den del av inkomsten som tas ut av exploatörerna för utbyggnad av allmän 

plats och periodiseras i samma takt som anläggningen skrivs av. I och med den nya lagen 

och tolkningen av denna ska inkomsterna intäktföras i takt med att den allmänna platsen 

byggs ut och inte matchas mot avskrivningarna. Konsekvensen av detta blir att staden 

kommer att få intäkter direkt på resultatet i takt med att den allmänna platsen färdigställs 

istället för, som idag, i takt med att den brukas. Trafiknämnden och nämnden för park och 
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natur, som förvaltningsansvariga, kommer att få ökade kapitalkostnader som påverkar 

deras resultat negativt, i takt med att den allmänna platsen tas i bruk. 

Stadsledningskontoret har i nuläget inte tagit beslut om staden ska följa Rådets tolkning 

av lagen. 

 

Investeringarnas/exploateringarnas effekter på klimat, könsfördelning och 

socioekonomi 

De exploateringsrelaterande investeringarna och markförvärv är inte möjliga att 

könsfördela då man inte kan avgöra vems (mäns eller kvinnors) nytta som marken 

kommer att tillgodose. Detsamma gäller för mark avsedd för projekten inom Västsvenska 

paketet, som anses vara till nytta för stadens alla medborgare. 

En stor del av investeringarna inom fastighetsnämndens investeringsplan är av karaktären 

reinvestering/upprustning. Syftet med dessa investeringar är att värdesäkra fastigheterna 

och återställa en redan befintlig anläggning till ursprunglig funktion. Vår bedömning är 

att dessa åtgärder är könsneutrala. En del av investeringsmedlen, ungefär 10 mnkr, är 

avsatta för att i de förvaltade byggnaderna göra energi- och miljöförbättrande åtgärder. 

Den största klimatbelastande effekten kopplade till befintliga byggnader kommer från 

byggnadernas energianvändning i form av värme och el. Här finns det en stark koppling 

mellan de energibesparande investeringarna och minskningen av effekten på klimatet. 

Även de rena miljöbesparande åtgärderna kan ha positiva effekter på klimatet, även om 

huvudsyftet kan vara att uppnå andra effekter. 

Exploateringsinvesteringarna är kopplade till stadsutvecklingen och översiktsplanen för 

Göteborg. Jämställdhetsperspektivet ska komma in tidigt i planeringsprocessen - t ex om 

det blir aktuellt att ha medborgardialoger måste man se till att både kvinnors och mäns 

synpunkter tas omhand.  

Effekten av nämndens investeringar på socioekonomin är idag svåra att bedöma. Kontoret 

ser att det är en viktig parameter i stadsutvecklingen och medverkar i forskningsprojektet 

Rise Sigurd. Ett projekt som ska hjälpa aktörer inom stadsutveckling att förstå vilken 

betydelse olika stadsbyggnadsinvesteringar har för en hållbar samhällsutveckling. Policy 

och beslut om investeringar påverkar en mängd samhällsfunktioner och fysiska strukturer 

som har betydelse för människors livsvillkor, i form av t. ex hälsa, tillgänglighet, 

delaktighet, trygghet och tillit. Projektet syftar därför till att hitta nya sätt att mäta och 

värdera investeringar, som ger en mer heltäckande bild av de värden som skapas för att 

styra mot en hållbar samhällsutveckling. I projektet deltar bland annat Göteborgs Stad, 

RISE och Mistra Urban Futures för att vidareutveckla och testa metoder och processer för 

att mäta och förstå stadsbyggnadsinvesteringars effekter och värden. 

 

Förvaltningens/bolagets bedömning 
En del av fastighetsnämndens grunduppdrag är att köpa/sälja mark och fastigheter samt 

genom underhållsåtgärder upprätthålla fastighetsvärdet i förvaltningens befintliga 

fastighetsbestånd. För att uppfylla detta är det förvaltningens bedömning att de 

investeringsmedel som äskas i detta TU ligger på en rimlig nivå. Budgetframställan är i 



 

 

Göteborgs Stad Fastighetskontoret, tjänsteutlåtande dnr 0531/20 12 (12) 

   

   

nivå med tidigare år med tillägg av några specifika större projekt som Fiskebäcks hamn 

och upprustningen av palmhuset. 

För perioden 2021-2030 bedöms den totala investeringsinkomsten för 

exploateringsverksamheten exkl VA uppgå till 11 miljarder kronor och utgifterna till 9,4 

miljarder kronor för de projekt som är under planering eller genomförande. Detta innebär 

ett nettoöverskott på ca 1,6 miljarder kronor för perioden vilket innebär en själv-

finansieringsgrad på 117%. Det är något lägre än perioden 2020-2029 som då låg på 

122%. Målet om god ekonomisk hushållning att exploateringsverksamheten skall vara 

självförsörjande under en rullande 10 års period uppfylls därmed.  

 

 

 

 

 

Martin Öbo 

Fastighetsdirektör 

 

 

Lena Thylén 

Avdelningschef  

 



 

 

Fastighetskontoret 

 
  

Göteborgs Stad Fastighetskontoret, bilaga 1 till tjänsteutlåtande dnr 0531/20 1 (2) 

   

Bilaga 1 Övriga investeringar 2021 - 2030  

Fast pris 
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Bilaga 1 Övriga investeringar 2021 - 2030 

Indexuppräknat med 3% 
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Bilaga 2  Exploateringsinvesteringar 2021-2030  (indexuppräknat med 3%) 
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Bilaga 3 Detaljerad beskrivning av investeringsområdena och 
exploateringsinvesteringar  
 

Förvärv och rivningar  

Till området Förvärv och rivningar hör strategiska fastighetsförvärv för framtida 

exploatering, övriga förvärv samt rivningsutgifter. 

Fastighetsnämndens ansvar för kommunens strategiska markförsörjning innefattar 

utöver bostäder även mark till förskolor, skolor, äldreboenden, idrott, kultur, torg 

och grönstruktur samt andra kommunala behov såväl som för kommersiella 

ändamål.  

Kommunens har ett stort markinnehav och i ägarrollen ingår att medverka till 

fastighetsbildningsförrättningar för att exempelvis få mer ändamålsenliga 

fastigheter. Detta innebär förrättningskostnader och utgifter för fastighetsförvärv. 

Medel måste även finnas för att fullgöra kommunens skyldighet, enligt plan- och 

bygglagen, att lösa in mark eller annat utrymme som enligt detaljplanen ska 

användas för allmän plats där kommunen ska vara huvudman. 

 

Investeringar inom utveckling av mark och byggnader 

Till området Investeringar inom utveckling av mark och byggnader hör hyresgäst-

anpassningar, myndighetskrav inklusive miljö- och energibesparingsprojekt, 

upprustningar inom förvaltningens bestånd, kolonier och markberedningar. 

Investeringar inom området avser förvaltning av byggnader som finns på 

markreserven (80 % av beståndet) och byggnader som utgör det strategiska 

innehavet. Under tiden byggnaderna finns och marken inte behövs för utveckling 

av staden ska byggnaderna nyttjas på bästa sätt. I beståndet finns både lokaler och 

bostäder. Dessa hyrs ut till marknadsmässiga villkor till främst externa 

intressenter. För att hyresgästerna ska få den nyttan de betalar för, behöver vi 

säkerställa att byggnaden är säker och att den tekniska statusen uppfyller dels 

gällande myndighetskrav, dels det som utlovas i hyresavtalet. Investeringsmedel 

är en förutsättning för att kunna fortsätta att förvalta och hyra ut de byggnader 

som är för långsiktig förvaltning och de byggnader som finns på markreserven 

som har en längre förväntad livslängd än sex år. Alla reinvesteringar har positiv 

effekt på det framtida underhållet.  

Hyresgästanpassningar är en form av investering där behovet initieras av 

hyresgästen och där det tydligt handlar om anpassning för just den hyresgästen. 

Hyresgästen betalar då investeringen genom en tilläggshyra.  

 

Inom gruppen ingår: 

- Åtgärder för att uppfylla myndighetskrav (sanering, förelägganden mm) 

- Hyresgästanpassningar  

- Reinvesteringar 

- Energisparprojekt/miljöförbättrande åtgärder 
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- Hyresgrundande upprustningar 

- Utvecklingsprojekt 

 

Exploateringar 

Inom staden delas exploateringsinvesteringarna i stort in i två delar: 

Dels markförberedande åtgärder för att skapa exploaterbar kvartersmark (i de fall 

staden äger den blivande kvartersmarken). 

Dels utbyggnad av allmän plats för att skapa de funktioner som krävs för att 

möjliggöra en bebyggelse.  

Allmän platsutbyggnaden avser dels lokala anläggningar för områdets behov, som 

lokalvägar och lokala torg- och parkytor och dels anläggningar som är till för ett 

större områdes behov och inte nödvändiga för den bebyggelse som möjliggörs 

genom detaljplanen. 

 

Vem finansierar vad? 

Markåtgärder och allmän plats åtgärder för det lokala områdets behov ska 

finansieras av exploatören, oavsett om det är en extern markägare eller internt 

inom kommunen (fastighetskontoret), och anläggningar som är till för ett större 

områdes behov är skattefinansierade eller avgiftsfinansierade. 

Bedömning och förhandlingar kring vad som avser nödvändiga anläggningar för 

det lokala behovet och åtgärder för ett större områdes behov utgår från Plan- och 

bygglagens regelverk kring gatukostnadsersättning. 

Således ingår inte sådana anläggningar som i sin helhet ska finansieras av det 

offentliga. Det gäller företrädelsevis utbyggnad av övergripande 

kommunalteknisk basinfrastruktur så som övergripande huvud- och 

kollektivtrafiknät eller utbyggnad av lokaler för kommunal service.  
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Bilaga 4 Detaljerad beskrivning av de namngivna projekten 

 

Gamlestaden etapp 1 (IB213) 

Syftet med planen är att skapa en sammanhängande, tät, urban kvartersstruktur som 

ansluter till en levande och effektiv kollektivtrafikknutpunkt. Området utgör entrén till 

nordöstra Göteborg, och från detta håll delvis också till centrala Göteborg. Detta är den 

första etappen av Gamlestads torg som möjliggör ca 250 bostäder och ca 30 000 kvm 

lokalyta innehållande bland annat hotell, kontor, Världslitteraturhus med bibliotek samt 

ett nytt resecentrum.  

Bostäderna norr om Värdslitteraturhuset samt Göteborgs första cykelhus byggstartade 

2019. Under 2020 planeras sista byggnationerna i detaljplanen innehållande ett hotell 

och kontor starta. Bostäderna och cykelhuset vid kajen kommer också att bli 

inflyttningsklara. Projektet är en del av Västsvenska Paketet. 

Utbyggnad pågår och bedöms i sin helhet vara klart 2023. 

 

Gamlestaden etapp 2 (IB217) 

Syftet med planen är att skapa en tät, variations- och upplevelserik, levande stadsmiljö av 

innerstadskaraktär som ska främja en attraktiv och trygg livsmiljö där vardagsliv, arbete 

och fritid tar plats. Området utgör entrén till nordöstra Göteborg, och från detta håll delvis 

också till centrala Göteborg. Detta är den andra etappen som kopplar samman befintlig 

landshövdingebebyggelse och gatustruktur med den nya exploateringen och 

kollektivtrafikknutpunkten med Gamlestads torg etapp 1. Denna etapp kopplar också ihop 

de två sidorna av Säveån genom att dagens trafikviadukt rivs och ett nytt 

huvudgatusystem byggs ut där Gamlestadsvägen byggs om till en stadsgata i markplan i 

ett delvis nytt läge. 

Planförslaget innehåller ca 900 bostäder, en F-3 skola och ca 56 000 kvm för kontor, 

service, butiker, ytor för parkering, teknik etc samt befintlig bebyggelse. Kommunen äger 

större delen av den södra delen av planområdet som delvis har markanvisats. Den norra 

delen av området ägs till största delen av privata fastighetsägare. Projektet är en del av 

Västsvenska Paketet. 

Planen bedöms gå på samråd kvartal 1 2020. 

 

Norr om Masthugget (IB186) 

Detaljplanen möjliggör cirka 1 200 – 1 300 bostäder och 155 000 kvadratmeter 

verksamhetslokaler (t ex. handel, kontor, hotell). Detaljplanen medger även två förskolor, 

tre parkeringsanläggningar, läge för linbanestation och linbanetorn. 

Detaljplanen vann laga kraft 1 mars 2019 och en stadengemensam genomförande-

organisation ”Programorganisation för Masthuggskajen” med Älvstranden som 
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programägare har inrättats för genomförande av detaljplanen. Planens genomförande 

beräknas pågå mellan 2019-2029. 

Älvstranden har ett utvecklingsansvar enligt principerna för Älvstaden och är att betrakta 

som exploatör gentemot kommunen beträffande genomförandet av detaljplanen. 

Älvstranden kommer att genomföra detaljplanen i konsortieform med utsedda byggherrar, 

vilka för närvarande är NCC Property Development AB, Stena Bygg AB, Riksbyggen 

ekonomisk förening, Byggnadsföreningen Folkets Hus i Göteborg AB utan personlig 

ansvarighet/Hotell Draken AB samt Elof Hansson Fastigheter AB. I genomförandeavtal 

med kommunen har Älvstranden åtagit sig att i sina markanvisningar föra angivna villkor 

vidare till markanvisad part. 

Kommunen har under våren 2019 med några få undantag överlåtit all ny kvartersmark till 

Älvstranden som efter hörande i fastighetsnämnden har avtalat om markanvisning och 

marköverlåtelse med konsortieparterna. 

För närvarande pågår arbete med genomförandestudie. Genomförande studien beräknas 

vara klar sommaren 2020. Tillstånd för utbyggnaden av den nya halvön i älven har 

beviljats och utredning om halvön eventuellt kan byggas ut av exploatör pågår. 

Parkeringsbolaget fick i juni 2019 investeringsbeslut för projektering av det nya 

parkeringshuset i västra delen av planområdet. Byggnation inom två kvarter har påbörjats 

under hösten 2019. Då trafiknämnden beslutat att inte gå vidare med genomförandet av 

linebaneprojektet kan kommunen överlåta kvarteret för linebanestationen till Älvstranden 

för vidare markanvisning.  

I samband med att detaljplanen antogs i juni 2018 tog kommunfullmäktige ett 

investeringsbeslut. Total nettokostnad för kommunen är 160 miljoner kronor. 

Fastighetsnämnden är ansvarig för den samlade ekonomiska uppföljningen och ska 

återkomma till kommunfullmäktige för ett reviderat investeringsbeslut i samband med att 

genomförandestudien är slutförd. 

 

Selma Lagerlöfs torg (IB495) 

I Selma Lagerlöfs torg planeras det att byggas ca 1200 bostäder, varav 300 

ungdomsbostäder. I augusti 2019 färdigställdes stadsdelshuset och handelshuset/ 

parkeringshuset. Likaså tillträddes de första lägenheterna väster om Litteraturgatan i 

augusti 2019. Idrottshallen som var tänkt att byggas blir inte av istället kommer det att 

byggas fler ungdomsbostäder. 

Byggnation av Selma Lagerlöfs Parkstråk pågår. Två etapper är färdigställda och den 

tredje etappen avslutas under våren 2020. Sista etappen kommer förmodligen byggas 

under 2022. Rivning pågår av befintlig handelsbyggnad i avslutas innan sommaren 2020 

(det sker via Framtiden Byggutveckling AB på uppdrag av Fastighetskontoret).  

Projektet pågår och bedöms vara klart under 2024.  

 

Ringön spårvagnsdepå (II451) 

Detaljplanen för ny spårvagnshall på Ringön möjliggör byggnation av en spårvagnsdepå 

med tillhörande anläggningar. Detaljplanen vann laga kraft 2018-06-29. Planområdet 
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omfattar ca 90 000 kvm varav ca 55 000 kvm utgör byggrätt för trafik, allmän fordons-

service och uppställning. Depåbyggnaderna kommer att innehålla verkstadslokaler för 

underhåll, reparation och personalutrymmen. Planen omfattar även en ny lokalgata i 

anslutning till spårvagnsdepån. Depån byggs i två etapper. Byggnation pågår och 

trafikkontoret har byggt delar av etapp 1 och sedan lämnar över dessa till Västra 

Götalandsregionen. Västra Götalands-regionen genom Västfastigheter kommer att 

färdigställa etapp 1 och bygga etapp 2. Byggnationen beräknas vara klar 2023. 

Kommunen har rivit samtliga byggnader inom depåfastigheten. Avhjälpande åtgärder 

avseende föroreningar kommer att ske nu och sedan kommer försäljning av fastigheten att 

ske till Västra Götalandsregionen, troligen under 2021. 

 

Ny Älvförbindelse kvartersbebyggelse (DP för ny bro över Göta älv) (II218) 

Gällande detaljplan för ny bro över Göta älv möjliggör, förutom en ny Hisingsbro, även 

en tillkommande kvartersbebyggelse om drygt 150 000 kvadratmeter bruttoarea (BTA). 

Bebyggelsen som är uppdelad på fem kvarter i direkt anslutning till Hisingsbron tillåter 

en blandad bebyggelse med kontor, bostäder, handel, hotell, parkering med mer. 

För närvarande pågår utbyggnaden av 60 000 kvm BTA inom Vasakronans kvarter 

Platinan, som är beläget öster om Hisingsbron. Kvarteret kommer att inrymma ett hotell 

med 450 rum samt lokaler för kontor, konferens och service. Kvarteret kommer att vara 

iordningställt vid årsskiftet 2021/2022. Vasakronan har också påbörjat planeringen för 

bostad- och kontorshus inom den del av kvarteret Kromet som är i direkt anslutning till 

Hisingsbron. Byggnationen kan tidigast påbörjas under 2021.  

Kvarteren väster om Hisingsbron kan tidigast påbörjas efter det att Götaälvbron har rivits, 

vilket beräknas ske från hösten 2021 fram till sommaren 2022. Utbyggnaden inom 

kvarteren planeras ske under 2020-talet. Kvarteren ägs av Vasakronan och kommunen. 

Kommunen har, i samband med förvärv av mark och parkeringsgarage för ny bro, 

förbundit sig att överlåta kommunens kvartersmark till Vasakronan och Platzer. 

Projektering av de allmänna anläggningarna såsom gata, torg och kaj kommer att påbörjas 

under 2020. Utbyggnaden kan därefter att ske i etapper från år 2021. 

 

Götaleden överdäckning (DP för bebyggelse på Götaleden) (IB279) 

Kommunen, genom kommunstyrelsen, har tidigare tecknat ett medfinansieringsavtal och 

ett tillägg till medfinansieringsavtal med Trafikverket gällande ombyggnaden av E45, 

Lilla Bommen – Marieholm (Götaleden). Genom tilläggsavtalet regleras överdäckningen 

av Götaleden inom planområdet. Kommunen ska enligt avtalet svara för 100 % av 

Trafikverkets merkostnader för överdäckningen (Gullbergstunneln). 

Detaljplanen för bebyggelse på Götaleden har varit utställd för granskning 2 under 2019. 

Då Länsstyrelsen hade synpunkter på detaljplanen gällande hälsa och säkerhet så kommer 

staden att omarbeta och förtydliga delar av detaljplanen inför ett planerat antagande under 

2021. Innan detaljplanen antas ska kommunfullmäktige även fatta ett investeringsbeslut 

för projektet. 

Detaljplanen medger en exploatering om ca 140 000 kvm fördelat på fyra kvarter ovanpå 

tunneln och ett kvarter, söder om tunneln. Kvarteren som varierar mellan 8–15 våningar 
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medger ett blandat innehåll med bland annat centrumverksamhet, kontor, skola, förskola 

och bostäder.  

Merparten av marken ägs av kommunen och bolag ägt av Älvstranden Utveckling AB. 

Mindre delar är ägda av privata fastighetsägare. Kommunen avser att förvärva 

Älvstrandens mark, då kommunen har gett exploatörerna Skanska Fastigheter Göteborg 

AB, Vasakronan AB, Ernst Rosén AB och Wallenstam AB en gemensam markanvisning 

för de fem kvarteren inom planområdet.  

Byggandet av tunneln med grundläggning pågår och förväntas vara klar i början av 2021. 

I tunnelentreprenaden ingår också att bygga ut Norra och Södra Sjöfarten samt anpassa 

befintliga gator till tunnelns höjdsättning. Älvstranden kommer samtidigt att riva den del 

av terminalbyggnaden som är belägen inom planområdet. Trafikkontoret kommer därefter 

att iordningställa lokalgator och ledningar. Kvartersbebyggelsen kan påbörjas under 2022 

och fortgå under 2020-talet.  

 

Centralen området – Norr om Nordstan (II1002) 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Västlänken och dess Västra 

uppgångar samt möjliggöra utbyggnad av verksamheter och bostäder om cirka 60 000 

kvm BTA. Detaljplanen medger även skoländamål. Detaljplanen förväntas gå ut på 

samråd i februari 2020.  

Kommunen äger all mark inom planområdet, och den del av kvartersmarken som avser 

Nordstans tillbyggnad är markanvisad till Nordstans samfällighetsförening. Övrig 

kvartersmark (kvarteren norr om den blivande Boulevarden) är ännu inte markanvisade.  

Luftmiljön är en komplex fråga att hantera inom detaljplanen. Det råder osäkerhet om 

tillåtet ventilationstorn kommer att krävas för detaljplanens genomförande.  

Genomförandet kräver samordning mellan projekt Västlänken och pågående projekt 

Hisingsbron. Anläggningarnas grundläggningsförhållanden medför även fasta 

förutsättningar för kvartersmarkens grundläggning. Ett PM ”Förutsättningar för 

utbyggnad av byggrätter inom detaljplan norr om Nordstan” har tagits fram för att 

klargöra kritiska grundläggningszoner för de kommande kvarteren.  

Detaljplanens genomförande kommer att pågå från 2021/2022 och in på 2030-talet.  

 

Olof Asklundsgata (IB1069) 

Syftet med detaljplanen är att omvandla ett industriområde till en blandad stadsdel med 

stort inslag av bostäder samt ny skola, nya förskolor och parker. Detaljplanen är den 

första i omvandlingen av nordöstra Högsbo från industriområde till tät blandstad och 

syftet är att samlokalisera bostäder med verksamheter och att området även fortsatt ska ha 

en hög grad av arbetsplatser. Planförslaget medger ca 1900 bostäder varav upp till 200 

ingår i satsningen BoStad2021. Planförslaget möjliggör ny stadsbebyggelse i form av en 

tät kvartersstruktur där majoriteten av bebyggelsen har 4 till 8 våningar men där några 

byggnader har upp till 16 våning-ar. Inom området möjliggörs för skola (F-9) för ca 700-

900 elever samt för tre förskolor om sammanlagt 16 avdelningar. Aktiva bottenvåningar 

möjliggörs i nästan alla kvarter och förhöjt bjälklag i bottenvåningen blir tvingande i 

områdets huvudstråk. 
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Förslaget binder ihop befintligt bostadsområde i Högsbo med Änggårdsbergen i ett läge 

med möjlighet för goda kommunikationer till centrum. Detaljplanen är även en naturlig 

del av stadsutvecklingen med avseende på planeringen av en framtida stadsboulevard 

längs med Dag Hammarskjölds leden. 

Merparten av marken ägs av Platzer som avser att delvis sälja vidare kvartersmarken till 4 

olika byggaktörer. Mindre delar ägs av Wallenstam, Ytterbygg och Vilhelmsson & 

Carlsson samt kommunen. 

 

Per Dubbsgatan (II1007) 

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för ny bebyggelse vid Per 

Dubbsgatan i anslutning till Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) huvudentré för att 

möjliggöra en expansion av SU och som stärker samverkan mellan sjukvård, forskning, 

undervisning och näringsliv inom Life Science. Detaljplanen syftar även till att förbättra 

de stadsmässiga kvaliteterna, öka tryggheten samt skapa attraktiva stadsrum och 

mötesplatser.  

Detaljplaneförslaget medger en total byggnation av ca 150 000 m2 bruttoarea (BTA) 

fördelat på fyra byggnader varav en byggnad sammanbinder två andra över Per 

Dubbsgatan. Detaljplanen innebär att flera av de äldre byggnaderna inom området rivs för 

att ge plats för ny bebyggelse. Detaljplanen medger bland annat användningar som vård, 

kontor, centrum, högskola/universitet/gymnasium och parkering.    

Detaljplanen beräknas antas av kommunfullmäktige tredje kvartalet 2021 och 

utbyggnaden av allmän plats planeras påbörjas 1–2 år efter detaljplanens laga kraft och 

kommer pågå till ca år 2030. 

 

Backaplan centrumbebyggelse (II1018) 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för en utveckling av centrum över älven 

på Backaplan. Detaljplanen syftar även till att vara en del i förverkligandet av Vision 

Älvstaden (KF 2012) och detaljplanens övergripande mål är i enlighet med Färdplan för 

Älvstaden.  

Planarbetet har föregåtts av ett nytt arbetssätt som har omfattat ett fördjupat 

programarbete och en ekonomisk förstudie. Parallellt med planprogrammet tecknades ett 

ramavtal mellan kommunen och de fastighetsägare som deltar i Backaplans omvandling. 

Det av byggnadsnämnden godkända planprogrammet, kommunfullmäktiges 

inriktningsbeslut för stadsutvecklingen för Backaplan samt ramavtalet kommer att läggas 

till grund för detaljplanen.  

Backaplan kommer att utvecklas och planläggas etappvis. Detaljplanen är den tredje av 

fyra kommande detaljplaner där arbete med planläggning eller genomförande pågår. 

Detaljplaneförslaget förväntas medge en total byggnation av ca 410 000 m2 bruttoarea 

(BTA) fördelat på bostäder, handel, kontor och offentlig service samt kulturhus. 

Innehållet består bland annat av ca 2 100 lägenheter, handel och kontor, kulturhus, ca 19 

förskoleavdelningar, 2 skolor samt idrottshall. Detaljplanen innebär att befintlig 

byggnation rivs för att ge plats för den nya bebyggelsen.  
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Merparten av marken ägs av privata bolag, mindre delar ägs av kommunen. Kommunen 

avser att markanvisa kvartersmark för bostads, kontors- och handelsändamål till 

exploatörerna som tillsammans med kommunen deltar i utvecklingen och omvandlingen 

av hela Backaplan  

Detaljplanen beräknas antas av kommunfullmäktige andra kvartalet 2022 och 

utbyggnaden av allmän plats planeras påbörjas så snart som möjligt efter detaljplanens 

laga kraft och kommer pågå under ca 10 års tid. 

 

 

 

 

 



Bilaga  5  Namngivna projekt - ekonomi

Namngivna projekt 

(exkl VA-utbyggnad) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Projektets 

totala 

prognos

dp vunnit 

laga kraft

Selma Lagerlöfs torg, IB495

Exploateringsinkomster 118 944 8 052 206 695

Exploateringsutgifter 21 796 8 639 6 394 239 408 ja

Exploateringsnetto 97 148 -587 -6 394 0 0 0 0 0 0 0 0 -32 713

Gamlestan etapp 1, IB213

Exploateringsinkomster 66 000 15 000 228 665

Exploateringsutgifter 42 105 10 624 11 206 14 000 1 942 695 897 ja

Exploateringsnetto 23 895 4 376 -11 206 -14 000 -1 942 0 0 0 0 0 0 -467 232

Gamlestan etapp2, IB217

Exploateringsinkomster 700 700 850 53 000 130 000 21 000 25 000 31 000 262 250

Exploateringsutgifter 3 386 19 600 49 077 55 500 94 600 79 981 50 800 20 094 5 000 2 000 404 337 nej

Exploateringsnetto -2 686 -18 900 -48 227 -55 500 -94 600 -26 981 -50 800 109 906 16 000 23 000 31 000 -142 087

Olof Asklundsgata, IB1069

Exploateringsinkomster 4 000 63 600 82 000 60 000 26 500 10 000 246 100

Exploateringsutgifter 10 680 52 039 97 000 73 000 30 500 11 500 500 287 209 nej

Exploateringsnetto -6 680 11 561 -15 000 -13 000 -4 000 -1 500 -500 0 0 0 0 -41 109

Norr om Masthugget, IB186

Exploateringsinkomster 120 626 543 000 464 930 161 400 108 870 113 950 118 100 106 900 1 842 909

Exploateringsutgifter 166 301 590 800 509 377 169 299 126 769 122 609 125 999 122 456 57 742 2 009 456 ja

Exploateringsnetto -45 675 -47 800 -44 447 -7 899 -17 899 -8 659 -7 899 -15 556 -57 742 0 0 -166 547

Ringön spårvagnsdepå, II451

Exploateringsinkomster 170 000 187 000

Exploateringsutgifter 69 153 2 050 5 000 13 000 332 680 ja

Exploateringsnetto 100 847 -2 050 -5 000 -13 000 0 0 0 0 0 0 0 -145 680
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Ny älvförbindelse kvartersbebyggelse, II218

Exploateringsinkomster 100 000 128 700 150 000 100 000 510 000

Exploateringsutgifter 5 900 3 114 3 510 12 300 29 500 40 500 5 300 4 300 349 313 ja

Exploateringsnetto -5 900 -3 114 96 490 -12 300 99 200 -40 500 144 700 -4 300 100 000 0 0 160 687

Per Dubbsgatan, II1007

Exploateringsinkomster 124 000 13 000 10 000 22 000 15 000 5 000 189 000

Exploateringsutgifter 4 762 57 650 5 125 100 2 051 30 000 53 000 70 000 80 100 15 000 320 712 nej

Exploateringsnetto -4 762 66 350 -5 125 -100 -2 051 -17 000 -43 000 -48 000 -65 100 -10 000 0 -131 712

Backaplan Centrumbebyggelse, II1018

Exploateringsinkomster 525 91 238 131 785 178 755 178 755 92 080 85 880 60 880 819 898

Exploateringsutgifter 2 106 921 168 138 114 891 185 451 150 151 32 860 58 296 21 260 734 911 nej

Exploateringsnetto -1 581 -921 -76 900 16 894 -6 696 28 604 59 220 27 584 39 620 0 0 84 987

Centralen Norr om Nordstan, II1002

Exploateringsinkomster 80 000 625 100 625 75 525 65 525 80 000 402 300

Exploateringsutgifter 1 180 200 200 400 8 200 9 200 96 608 128 300 28 000 6 296 838 nej

Exploateringsnetto -1 180 -200 -200 79 600 -8 200 -8 575 4 017 -52 775 37 525 79 994 0 105 462

Göteleden Gullbergsvass bostäder, IB279

Exploateringsinkomster 20 000 28 700 280 000 240 000 220 000 350 000 220 000 1 358 700

Exploateringsutgifter 353 198 148 194 77 604 21 400 5 300 4 300 3 270 100 100 1 554 925 nej

Exploateringsnetto -333 198 -119 494 202 396 218 600 214 700 345 700 216 730 -100 -100 0 0 -196 225
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§ 48, diarienummer 0155/20 

Investeringsnominering 2021–2030  
 

Beslut 
Idrotts- och föreningsnämnden nominerar investeringar i enlighet med bilaga 1–2. 

 

Handlingar 
-Bilaga 1 investeringsbudget 2021 – textbilaga  

-Bilaga 2 investeringsbudget 2021 – sifferbilaga  

-Bilaga 3 investeringsbudget 2021 – nyckeltal 

-Tjänsteutlåtande avdelning utveckling & ekonomistyrning, daterad 2020-03-30 

 

Protokollsutdrag skickas till 
-Stadsledningskontoret 

-Förvaltningsledningen 

 

Dag för justering 

2020-04-29 

 

Vid protokollet 
 

 

Idrotts- och föreningsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-04-21 

Sekreterare 

Moa Skyllberg Persson 

 

 

Ordförande 

Elisabet Lann (KD) 

 

Justerande 

Bettan Andersson (V) 
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Investeringar 2021-2030  
 

Förslag till beslut 
Idrotts- och föreningsnämnden nominerar investeringar i enlighet med bilaga 1–2. 

Sammanfattning 
Idrotts- och föreningsförvaltningen har tagit fram förslag på vilka investeringar i 

idrottsanläggningar som nämnden behöver göra från 2021- 2030. Underlaget bygger till 

stora delar på det arbete och de dialoger som gjordes inför den långsiktiga 

investeringsplaneringen 2020-2029.   

Enligt anvisningarna ska förvaltningen lämna in ett material till stadsledningskontoret i 

februari med en politisk behandling av material senast i april. Vidare anges att 

nomineringsunderlagen bör baseras på både bedömda investeringsbehov utifrån stadens 

målsättningar och en bedömning av genomförbarhet och genomförandekapacitet.   

Sammanfattningsvis kan det konstateras att investeringsbehoven är omfattande för 

kommande år. De totala investeringsutgifterna ligger betydligt högre än de senaste årens 

utfall. Detta förklaras delvis av försenade projekt, men också av att stadens tillväxttakt är 

och kommer att vara hög sett till befolkningsprognoserna.  

Kommunfullmäktige har beslut att ge idrotts- och föreningsnämnden i uppdrag att ta fram 

investeringsunderlag för byggnation av ett nytt centralbad, Om idrotts- och 

föreningsnämnden får i uppdrag att bygga centralbadet kommer detta att påverka den 

totala investeringsbudgeten avsevärt. Frågan hanteras i separat ärende.   

Ett beslut i idrotts-och föreningsnämnden 2019-12-17, § 184 om att ge förvaltningen i 

uppdrag att utreda inriktning på Rudalens idrottsområde kan också komma att påverka 

investeringsbudgeten. Uppdraget innebär både att utreda ny inriktning och nytta i att 

utveckla befintlig inriktning på området. Utredningen är ännu inte klar och kan beroende 

på nämndens kommande beslut, komma att påverka investeringsbudgeten. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
De totala investeringsutgifterna för åren 2021–2030 uppgår till drygt 3,6 miljarder 

kronor. Räknat per år ligger investeringsutgifterna om ca 360 miljoner kronor, vilket är 

betydligt högre jämfört med de senaste årens utfall på cirka 100 miljoner kronor.  

Driftskonsekvenserna är i detta skede schablonmässigt framtagna och utgår från följande 

förutsättningar. Kapitalkostnaderna är framräknade så att räntan genomgående är 1,5 

procent och avskrivningstiderna beräknade efter gällande anvisningar för 

Idrott & förening 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-03-30 

Diarienummer 0155/20 

 

Handläggare 

Ulrika Samuelsson 

Telefon: 031-368 21 44 

E-post: ulrika.samuelsson@ioff.goteborg.se  
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komponentavskrivning. Övriga driftskonsekvenser är, i enlighet med anvisning och så 

långt det är möjligt, beräknade utifrån nuvarande kvalitetsnivåer i form av till exempel 

öppethållande och bemanning. Driftskonsekvenserna redovisas i bilaga 2, fliken ” Övriga 

uppgifter”.  

I detta tjänsteutlåtande, liksom i bilaga 1 och den första fliken i bilaga 2 redovisas 

investeringsutgifterna i fasta priser (2018 års nivå). I den andra fliken i bilaga 2 redovisas 

investeringsutgifterna i löpande priser. I enlighet med stadsledningskontorets anvisningar 

har vi utgått från en årlig prisökning om 3 procent. Det är svårt att i ett så här tidigt skede 

bedöma hur prisutvecklingen kommer att se ut för de olika anläggningstyperna framöver.  

I bilaga 2 (fliken ”Övriga uppgifter”) har förvaltningen, utifrån stadsledningskontorets 

anvisningar, fördelat de totala årliga investeringsvolymerna utifrån vilken typ av 

investering det rör sig om. Vi har valt att dela in dem i reinvesteringar, 

ersättningsinvesteringar samt nyinvesteringar.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Anläggningarna behöver vara lätta att nå med kollektivtrafik, men också tillgängliga för 

gång- och cykeltrafikanter.    

I planerings- och projekteringsprocessen bevakar vi att ny modern teknik används för 

energisnål och mindre miljöbelastande byggnation och långsiktig drift. Det gäller för is-, 

sim- och badanläggningar, men även för sporthallar och bollplaner. Genom att göra 

medvetna materialval med så låg miljö- och hälsobelastning som möjligt minskar vi den 

negativa miljöpåverkan. Vid nybyggnation ser vi regelmässigt över möjligheten till 

installation av solcellspaneler för lokal elproduktion och förbättrad isolering för minskad 

energiförbrukning. Vi kontrollerar våra avfallsflöden och strävar efter att återanvända 

material, minska spill och öka andelen utsorterat avfall. Vår största utmaning på 

miljöområdet har de senaste åren varit att minska spridningen av mikroplaster från 

konstgräs. Detta problem kvarstår men nya och mer miljövänliga alternativ utvecklas 

kontinuerligt, och förvaltningen prövar nya material.     

Bedömning ur social dimension 
Ett tillgängligt utbud av idrottsanläggningar och fysiska aktivitetsmiljöer är en faktor som 

gör att vi rör oss mer och därmed bidrar anläggningarna till ökad 

folkhälsa.  Idrottsanläggningar kan också fungera som en naturlig mötesplats för 

människor och kan också bidra med trygghet och fungera som en målpunkt.    

Anläggningarna kommer i hög grad att användas av barn och ungdomar, men också av 

många andra målgrupper. Det är därför viktigt att anläggningarna utformas så att de 

fungerar och kan användas av många, oavsett ålder, funktionsvariation osv.   

I många fall kommer anläggningarna byggas och anpassas för att tillgodose olika idrotters 

behov vilket gör det möjligt att en mångfald av idrotter kan utövas i Göteborg. En del 

förslag syftar till att jämna ut de skillnader i tillgång till idrottsanläggningar som finns i 

staden. Till exempel föreslås nya simhallar och ishallar i stadsdelar som för närvarande 

saknar sådana medan flera nya sporthallar föreslås i Majorna-Linné, som för närvarande 

bara har en sporthall av fullmåttsstorlek.  
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Samverkan 
Samverkan med de fackliga organisationerna har inte skett i detta ärende.  

Bilagor 
1.                   Bilaga 1 investeringsbudget 2021 – textbilaga  

2.                   Bilaga 2 investeringsbudget 2021 – sifferbilaga  

3.                   Bilaga 3 investeringsbudget 2021 – nyckeltal 
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Ärendet  
Idrotts- och föreningsnämnden ska senast i april besluta om en investeringsnominering 

fram till 2030. Denna ska sedan, tillsammans med övriga nämnders nomineringar 

behandlas samlat i stadens investeringsberedning. Nämnden har att ta ställning till 

förvaltningens förslag. 

Beskrivning av ärendet 
I enlighet med stadsledningskontorets anvisningar har idrotts- och föreningsförvaltningen 

tagit fram en behovsbedömning för åren 2021–2030. Förvaltningen föreslår att nämnden 

nominerar investeringar i enlighet med bilaga 1–2 till tjänsteutlåtandet.   

Idrotts- och föreningsförvaltningen har i enlighet med stadsledningskontorets anvisningar 

tagit fram en behovsbedömning över vilka investeringar som behöver göras i 

idrottsanläggningar under åren 2021–2030. Det rör sig dels om förslag avseende 

nämndens nuvarande anläggningar, dels nya anläggningar som nämnden föreslås bygga 

framöver.  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-20 § 4 om Göteborgs Stads program för 

lokalförsörjning 2020–2026. Syftet med att utveckla styrningen av Göteborgs Stads 

lokalförsörjning för kommunal service är att skapa ett mer transparent, långsiktigt 

lokalförsörjningsarbete och därmed underlätta för stadens olika parter att bidra samt 

förstå varandras roller och ansvar. Under kommande arbete kommer fokus att läggas på 

en framåtblickande plan, och även nyckeltalen kommer troligen att utvecklas ytterligare.  

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 2020-03-19, § 18, att ge Idrotts- och 

föreningsnämnden i uppdrag att ta fram investeringsunderlag för byggnation av ett nytt 

centralbad. Detta hanteras i separat ärende och kan komma att påverka nämndens 

investeringsvolym avsevärt. 

Idrotts- och föreningsnämnden beslutade på sitt sammanträde 2019-12-17, § 184, att ge 

förvaltningen i uppdrag att utreda såväl eventuell ny inriktning på Rudalens 

idrottsområde som kommande investeringsbehov och nytta med att utveckla befintlig 

inriktning på området vilket även innefattar analys av möjlighet att utveckla nuvarande 

inriktning. Utredningen är ännu inte klar och kan komma att påverka nämndens 

investeringsvolym ytterligare. 

  

Förvaltningens bedömning  
 

Generella synpunkter om investeringar i idrottsanläggningar  

Många av dagens idrottsanläggningar är byggda på 1960- och 70-talen och är i stora 

behov av upprustning eller ersättning. Tydligast är detta för simhallarna, som dessutom 

har en teknisk livslängd på 30–50 år. I ”Strategi för Göteborgs sim- och badanläggningar” 

(dnr 0538/15) för vi fram principen att det långsiktigt ekonomiskt är bättre att bygga nytt 

än att lappa och laga slitna och otidsenliga anläggningar. Konsekvenserna av att dagens 

anläggningar är gamla och slitna blir fler driftstörningar samt att driftkostnaderna kan bli 

mycket höga. Problemet med att bygga en ny anläggning på samma plats som den gamla 

är att verksamheten kommer att vara stängd under cirka två år. Därför är det mer optimalt 

att hitta en ny placering i närheten av den befintliga.  
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Även för vissa av våra äldre ishallar är upprustnings- och ersättningsbehoven stora, 

särskilt de som ursprungligen byggdes som utomhusrinkar. För sporthallarna är däremot 

inte upprustningsbehoven lika stora, vilket delvis hänger ihop med att de inte är lika 

tekniskt avancerade som sim- och ishallar. Stadens konstgräsplaner slits i snabbare takt 

än beräknat och en del resurser behöver de kommande åren avsättas för 

utbyten. Konstgräsplanerna är idag mer tekniskt utvecklade, tar större miljöhänsyn och 

kostar mer. 

Nya idrottsanläggningar behöver byggas, inte bara för att hålla jämna steg med 

befolkningsutvecklingen, utan också för att tillgodose föreningslivets ökade behov av 

ändamålsenliga anläggningar utifrån mått, publikkapacitet med mera.   

Utöver att byggnation av idrottsanläggningar kostar pengar, är de också ytkrävande. 

Särskilt i den täta staden konkurrerar idrottsanläggningar om mark med bostäder, kontor 

och andra kommunala behov. Vi behöver tillsammans med planerande och byggande 

förvaltningar utveckla samnyttjande av såväl yta som lokaler.   

Skillnaderna i folkhälsa är stora mellan olika delar av Göteborg. I vissa delar av staden är 

det få som regelbundet ägnar sig åt fysisk aktivitet, föreningslivet tappar medlemmar och 

de anläggningar som finns har gott om lediga tider. I andra delar av staden är situationen 

den rakt motsatta. Vi ser också att tillgången till idrottsanläggningar och idrottsmiljöer 

skiljer sig åt – i vissa fall har invånarna långa restider för att ta sig till sin närmaste 

anläggning.  

Anläggningsstrategi för 2020-talet  

I det här ärendet har vi gjort en behovsbedömning över vilka investeringar i 

idrottsanläggningar som idrotts- och föreningsnämnden behöver göra under 2020-talet. 

Projekten är indelade i sex investeringsområden utifrån anläggningstyp: sporthallar, is-, 

sim- och badanläggningar, bollplaner, idrottsområden samt övriga investeringar. 

Projekten kan även delas in utifrån vilken typ av investering det rör sig om: reinvestering, 

ersättningsinvestering samt nyinvestering.  

Idrotts- och föreningsnämnden kan enbart investera i anläggningar och mark som 

nämnden själv äger eller förvaltar. Flera av dagens idrottsanläggningar ägs av andra 

kommunala aktörer, men det finns även föreningsägda och privatägda anläggningar. 

Även i framtiden kommer idrottsanläggningar att byggas av andra aktörer än idrotts- och 

föreningsnämnden vilket totalt bidrar till ökad tillgång till anläggningar för motion och 

idrott. 

Traditionen, inte bara i Göteborg utan även i övriga Sverige, har varit att bygga 

anläggningar som används av skolan/allmänheten på dagtid och av 

föreningslivet/allmänheten på kvällar och helger. Sporthallar, ishallar och simhallar är 

sådana exempel. Detta är en princip som huvudsakligen bör gälla även i framtiden.   

En del idrotter håller redan idag till i icke-kommunala anläggningar. Sådana idrotter 

hänvisas till att söka anläggningsstöd i form av kommunal borgen och investeringsbidrag. 

I vissa fall framför inte heller dessa idrotter att kommunen ska bygga deras anläggningar, 

utan vill istället att anläggningsstödet höjs och prioriteras för idrotter som själva ordnar 

sin anläggningsförsörjning.   
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Sammanfattning av investeringsförslagen  

Förvaltningen föreslår att nämnden nominerar investeringar i enlighet med bilaga 1–2 till 

tjänsteutlåtandet inför kommande kommunfullmäktigebeslut.   

Sporthallar 

Förslagen avseende sporthallar bygger på ett resonemang om att idrotts- och 

föreningsnämnden behöver tillgodose olika idrotters behov av ytor, funktioner och 

publikkapacitet. Målsättningen är att under planeringsperioden tillgodose behov av en 

sporthall med publikkapacitet om 1500 åskådare i vart och ett av de fyra väderstrecken.   

Vi föreslår också att tre andra kategorier av sporthallar byggs. Den första kategorin består 

av en fullmåttshall utan läktare, den andra kategorin innebär en fullmåttshall med 

publikkapacitet på 150–600. Den tredje kategorin är också den en fullmåttshall med 

publikkapacitet på 150–600, men där det även finns särskilda extraytor anpassade för fler 

idrotter. Samtliga sporthallar som vi föreslår att idrotts- och föreningsnämnden bygger är 

av fullmåttsstorlek, där spelytan uppgår till minst 20*40 meter.  

Under 2020-talet ska det också byggas ett antal sporthallar i samband med ny- eller 

ombyggnation av skolor och lokalsekretariatet har i uppdrag att säkerställa fullmåttshall i 

samband med ny- eller ombyggnation av skolidrottshallar där behov finns.  

Isanläggningar 

För isanläggningar handlar det i några fall om att ersätta gamla och slitna anläggningar 

och att bygga nya hallar, anpassade för breddidrotten och allmänhetens åkning.  

Sim- och badanläggningar 

För sim- och badanläggningar bygger förslagen i allt väsentligt på den tidigare 

omnämnda badutredningen. Här föreslår vi anläggningar på tre nivåer utifrån storlek och 

funktion. Minst är det så kallade lokalbadet, därefter områdesbadet och störst är det så 

kallade centralbadet.  

Bollplaner 

För bollplaner kommer en stor del av investeringsutrymmet prioriteras för utbyten av 

konstgräsplaner. Våra konstgräsplaner slits i snabbare takt än vad som ursprungligen 

beräknats. Vi föreslår även vissa nya konstgräsetableringar.  

Idrottsområden 

Flera av förslagen avseende våra idrottsområden handlar om att stimulera användandet av 

stadens utemiljöer för såväl organiserad, självorganiserad som spontan fysisk aktivitet.   

Övriga investeringar 

Investeringsområdet övriga investeringar fokuserar på investeringar som inte kan anses 

tillhöra de fem andra investeringsområdena. Vi nominerar även ett årligt 

investeringsutrymme för att ha beredskap för idag ej namngivna projekt kopplade till 

stadsutvecklingsprocessen eller förslag från göteborgarna.  

Prioriteringsgrunder och genomförandekapacitet  

Investeringsbehoven är omfattande för kommande år. Stadens tillväxttakt är och kommer 

att vara hög sett till befolkningsprognoserna. De totala investeringsutgifterna (cirka 360 
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miljoner kronor per år) ligger betydligt högre än de senaste årens utfall (cirka 100 

miljoner kronor/år). Vår uppfattning är att reinvesteringar och ersättningsinvesteringar 

generellt ska prioriteras före utbyggnadsinvesteringar och nyinvesteringar. Skälet till det 

är att vi måste säkerställa att våra befintliga anläggningar inte drabbas av driftstörningar 

eller driftstopp. Särskilt flera av våra isanläggningar samt sim- och badanläggningar är 

gamla och slitna och i stort behov av upprustning eller ersättning.  

Våra erfarenheter från den föregående investeringsperioden (2016-2019) är att projekt 

många gånger har blivit försenade. Flera av de aktuella investeringsförslagen är projekt 

där det detaljplanearbetet redan är igång eller där det finns en färdig byggrätt, vilket torde 

innebära att risken för förseningar minskar.  

Vidare utgör volymerna också en utmaning för förvaltningens egen organisation. Precis 

som befolkningstillväxten beräknas slå nya rekord innebär denna plan nya rekord ifråga 

om investeringsvolymer.  

 

   

 

 

Anders Ramsby 

 

Förvaltningsdirektör 

 

Lotta Lidén Lundgren 

 

Avdelningschef  

 



Föreslagna Investeringsramar

Diskussion investeringsramar

(årliga totala volymer, löpande priser)

Utfall* Utfall* Utfall* Utfall* Utfall* Budget plan plan plan plan plan plan plan plan plan plan

(mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Reinvesteringar 15,8 24,7 16,6 20,4 18,0 45,6 42,6 48,4 40,6 38,2 45,5 43,1 58,7 43,0 49,8 36

Nyinvesteringar 88,3 67,4 99,3 73,4 53,3 291 429 598 537 465,7 516,5 288,8 279,2 186,8 150,9 194

Totalt investeringsutgifter 104 92 116 94 71 336 472 646 577 504 562 332 338 230 201 230

Investeringsbidrag/extern medfinansiering

Nettoinvesteringar 104 92 116 94 71 336 472 646 577 504 562 332 338 230 201 230
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Idrotts- och föreningsnämnden

Investeringsområde/projekt (fasta priser i mkr i 2018 års nivå) Gröna? 

Totala 

utgifter

Utg 2020 Ink 2020 Utg 2021 Ink 2021 Utg 2022 Ink 2022 Utg 2023 Ink 2023 Utg 2024 Ink 2024 Utg 2025 Ink 2025 Utg 2026 Ink 2026 Utg 2027 Ink 2027 Utg 2028 Ink 2028 Utg 2029 Ink 2029 Utg 2030 Ink 2030

Sporthallar 1 116 35 125 197 83 61 25 91 58 11 55 375

varav låsta volymer 0

Sporthallar - reinvesteringar 26 1 5 1 3 1 5 1 3 1 5

Ersättning för Slottsskogshallen 125 25 100

Ny sporthall i Masthugget 40 4 15 21

Ny sporthall i Kvibergs Park 125 30 75 20

Ny sporthall vid Fixfabriken 75 5 50 20

Ny sporthall i Backaplan 75 5 50 20

Ny sporthall i Västra Göteborg 50 10 40

Ny sporthall i Frihamnen 50 10 40

Nya sporthallar (tre stycken) 550 10 50 55 10 50 375
Summa ny och ersättning Sporthallar 34 0 120 0 196 0 80 0 60 0 20 0 90 0 55 0 10 0 50 0

Isanläggningar 454 35 87 75 73 27 52 29 52 22 2 0

varav låsta volymer 0

Isanläggningar - reinvesteringar 29 5 2 5 3 2 2 4 2 2 2

Ersättning för Isdala ishall - på kviberg 75 20 55

Ersättning för Rambergsrinken 75 5 50 20

Tak och väggar på Ruddalens bandybana - utbyggnadsinvesteringar 50 10 25 15

Ny ishall i Örgryte-Härlanda 75 5 50 20

Ny ishall på Ringön 75 5 50 20

Ny ishall i Torslanda/Björlanda 75 5 50 20

Isetablering Ruddalen 0 0 0

Summa ny och ersättning IS 30 0 85 0 70 0 70 0 25 0 50 0 25 0 50 0 20 0 0 0 0

Sim- och badanläggningar 991 10 15 165 212 237 283 52 13 2 2 0

Sim- och badanläggningar - reinvesteringar 51 10 5 10 2 2 3 2 13 2 2

Ersättning för Askims simhall 130 5 75 50

Utbyggnad av Lundbybadet 315 35 180 100

Ny simhall i Kortedala 130 5 75 50

Ny simhall i Torslanda 105 5 75 25

Ny simhall i Majorna-Linné 260 30 180 50

Summa ny och ersättning SIM 0 0 10 0 155 0 210 0 235 0 280 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0

Bollplaner 297 22 26 26 31 31 31 26 26 26 26 26

varav låsta volymer 0

Summa ny och ersättning Boll 20 24 0 24 0 29 0 29 0 29 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24

Bollplaner - reinvesteringar 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Konstgräsutbyten - ersättningsinvesteringar 154 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Ersättning för bollplaner på Välen 30 10 10 10

Nya bollplaner 91 6 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10
Idrottsområden 249 55 15 14 14 11 11 9 55 55 5 5

varav låsta volymer 0

Slottsskogsvallsområdet - nyinvesteringar 5 3 2

Kvibergs Park - nyinvesteringar 30 3 3 4 4 6 6 4

Heden - nyinvesteringar 120 20 50 50

Övriga idrottsområden - nyinvesteringar 75 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5

Vättlefjälls Motionscentrum - nyinvesteringar 19 19

Övriga investeringar 891 160 164 97 85 55 55 55 55 55 55 55

varav låsta volymer 85 85

Övriga reinvesteringar 275 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Omklädningsbyggnader och markanläggningar - ersättningsinvesteringar 165 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Friidrottsanläggning på Hisingen - ersättningsinvesteringar 60 20 40

Boulehall i Kvibergs Park - nyinvesteringar 25 5 20

Övriga nyinvesteringar 281 15 84 52 25 15 15 15 15 15 15 15

Summa ny och ersättningsinvesteringar övriga inv 50 0 139 0 72 0 60 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30

Totalt 3 998 317 0 432 0 574 0 498 0 422 0 457 0 262 0 259 0 171 0 145 0 461 0



17,5



Idrotts- och föreningsnämnden 1,0609 1,092727 1,12550881 1,159274074 1,194052297 1,229873865 1,266770081 1,304773184 1,343916379 1,384233871 1,425760887

Investeringsområde/projekt (löpande priser i mkr) Gröna? 

Totala 

utgifter

Utg 2020 Ink 2020 Utg 2021 Ink 2021 Utg 2022 Ink 2022 Utg 2023 Ink 2023 Utg 2024 Ink 2024 Utg 2025 Ink 2025 Utg 2026 Ink 2026 Utg 2027 Ink 2027 Utg 2028 Ink 2028 Utg 2029 Ink 2029 Utg 2030 Ink 2030

Sporthallar 1 411 37 137 221 96 73 31 115 76 15 76 535

varav låsta volymer 0

Sporthallar - reinvesteringar 32 1 5 1 3 1 6 1 4 1 7

Ersättning för Slottsskogshallen 139 27 112 3

Ny sporthall i Masthugget 44 4 16 24

Ny sporthall i Kvibergs Park 136 32 82 23 4

Ny sporthall vid Fixfabriken 85 5 56 23 2

Ny sporthall i Backaplan 87 6 58 24

Ny sporthall i Västra Göteborg 59 12 48

Ny sporthall i Frihamnen 63 12 51 1

Nya sporthallar (tre stycken) 230 12 63 72 13 69

Summa ny och ersättning Sporthallar 36 0 131 0 220 0 93 0 72 0 25 0 114 0 72 0 13 0 69 0 0

Isanläggningar 534 37 95 84 85 32 64 37 68 30 3 0

varav låsta volymer 0

Isanläggningar - reinvesteringar 35 5 2 6 3 2 2 5 3 3 3

Ersättning för Isdala ishall 81 21 60 0 6

Ersättning för Rambergsrinken 85 5 56 23 2

Tak och väggar på Ruddalens bandybana - utbyggnadsinvesteringar 55 11 27 17 1

Ny ishall i Örgryte-Härlanda 87 6 58 24 0

Ny ishall på Ringön 93 0 6 61 25

Ny ishall i Torslanda/Björlanda 98 0 6 65 27

Isetablering Ruddalen 0 0 0

Summa ny och ersättning IS 32 0 93 0 78 0 81 0 30 0 61 0 32 0 65 0 27 0 0 0 0

Sim- och badanläggningar 1 177 11 16 185 246 283 348 66 17 3 3 0

Sim- och badanläggningar - reinvesteringar 61 11 5 11 2 2 4 3 17 3 3

Ersättning för Askims simhall 147 5 84 58 8

Utbyggnad av Lundbybadet 378 0 41 215 123

Ny simhall i Kortedala 147 5 84 58 8

Ny simhall i Torslanda 122 6 87 30

Ny simhall i Majorna-Linné 321 36 221 63

Summa ny och ersättning SIM 0 0 11 0 174 0 243 0 281 0 344 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0

Bollplaner 367 23 28 29 36 37 38 33 34 35 36 37

varav låsta volymer 0

Summa ny och ersättning Boll 21 26 0 27 0 34 0 35 0 36 0 30 0 31 0 32 0 33 0 0

Bollplaner - reinvesteringar 24 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

Konstgräsutbyten - ersättningsinvesteringar 170 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19

Ersättning för bollplaner på Välen 36 0 12 12 12

Nya bollplaner 99 6 11 11 6 6 6 13 13 13 14

Idrottsområden 304 58 16 16 16 13 14 11 72 74 7 7

varav låsta volymer 0 0

Slottsskogsvallsområdet - nyinvesteringar 5 3 2 0

Kvibergs Park - nyinvesteringar 35 3 3 4 5 7 7 5

Heden - nyinvesteringar 154 21 0 65 67

Övriga idrottsområden - nyinvesteringar 90 11 11 11 12 6 6 6 7 7 7 7

Vättlefjälls Motionscentrum - nyinvesteringar 20 20 0

Övriga investeringar 1 062 170 179 111 99 66 68 70 72 74 76 78

varav låsta volymer 90 90 0

Övriga reinvesteringar 340 27 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Omklädningsbyggnader och markanläggningar - ersättningsinvesteringar 204 16 16 17 17 18 18 19 20 20 21 21

Friidrottsanläggning på Hisingen - ersättningsinvesteringar 65 21 44 0

Boulehall i Kvibergs Park - nyinvesteringar 29 6 23

Övriga nyinvesteringar 334 16 92 61 29 18 18 19 20 20 21 21

Summa ny och ersättningsinvesteringar övriga inv 143 0 152 0 83 0 70 0 36 0 37 0 38 0 39 0 40 0 42 0 43

Totalt 4 855 336 0 472 0 646 0 577 0 504 0 562 0 332 0 338 0 230 0 201 0 657 0



Kapitalkostnadsutveckling (inklusive exploatering)

kapitalkostnader (netto, inklusive upplösning av investeringsbidrag och övriga investeringsinkomster)

Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall

(mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Befintlig anläggningsvolym (simulering) 64,2 66,3 63,8 67 67,2 64,3 61,2 58,0 52,8 47,3 45,1 43,4 41,3 39,0 38,1 25

Avskrivningar 45,7 49,2 51,6 54,5 55,6 53,0 50,7 48,2 43,7 38,8 37,2 36,1 34,5 32,7 32,3 20

Ränta 18,5 17,1 12,2 12,5 11,6 11,3 10,5 9,8 9,1 8,5 7,9 7,3 6,8 6,3 5,8 5

Pågående investeringar 9 9 17 27 28 28 29 30 31 42 42

Avskrivningar 5 6 11 18 19 19 20 20 21 30 31

Ränta 4 3 5 9 9 9 9 10 10 12 12

Planerade investeringar (ej påbörjade) 2 13 22 38 58 94 142 166 173 184 201

Avskrivningar 1 8 14 25 38 64 95 120 127 137 151

Ränta 1 5 8 13 19 29 46 46 46 47 50

Total Kapitalkostnadsutveckling 64,2 66,3 63,8 67 67,2 75,2 83,7 96,2 117,8 132,8 167,1 214,3 237,0 242,5 264,6 268,2

Avskrivningar 45,7 49,2 51,6 54,5 55,6 59,2 65,4 73,5 87,0 96,0 120,7 151,3 174,6 180,4 199,4 201,1

Ränta 18,5 17,1 12,2 12,5 11,6 16,0 18,3 22,7 30,8 36,8 46,4 63,0 62,4 62,1 65,2 67,1

Denna uppdatering inkluderar kapitalkostn.utv. för övertagande av LF vilket ej varit med tidigare

Vi har ej fått underlag fr LF på prognostiserade inv.belopp utan fått upskatta detta

som om vi själva byggde. Invbelopp är inte med i investeringsramar då LF genomför investeringen. Vi tar över anläggningen när den är färdigbyggd och vi har här med avskr och ränta från det att vi övertar (vilket vi heller inte fått exakt info om från LF)
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Övriga driftkonsekvenser (ej kapitalkostnader)

(avser årligen tillkommande konsekvenser)

(mnkr) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Driftkostnader netto (drift, tillsyn skötsel) 2 11 6 36 14 30 29 20 1 16 10

ev varav exploatering

Medfinansiering statlig infrastruktur (årlig kostnad) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalt 2 11 6 36 14 30 29 20 1 16 10

Ackumulerade driftkostnadskonsekvenser 2020- 2 13 19 54 68 98 127 147 148 163 173
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Inledning 
I den här bilagan beskriver vi de investeringsbehov för idrotts- och föreningsnämnden som vi ser för åren 2021–2030. 

Projekten är indelade i sex investeringsområden utifrån anläggningstyp: sporthallar, isanläggningar, sim- och 

badanläggningar, bollplaner, idrottsområden samt övriga investeringar. Projekten kan även delas in utifrån vilken typ av 

investering det rör sig om: reinvestering, ersättningsinvestering, utbyggnadsinvestering samt nyinvestering. 

De förändringar som är gjorda jämfört med föregående år består framförallt i förskjutningar av projekt framåt i tiden,  och 

detta kan främst härledas till att detaljplaneprojekt inte startat enligt vår ursprungliga planering.  Utifrån antagandet att det 

som finns i investeringsunderlaget fram till 2029 också byggs, ser vi att antalet invånare per fotbollsyta samt sporthall 

ökar, vilket alltså innebär att tillgången minskar. Därför har vi kompletterat med ytterligare investeringsmedel för icke 

geografiskt placerade bollplaner och sporthallar år 2030 och målsättningen är att aktivt följa stadsutvecklingen och i 

denna bidra med kommunal service för idrott och rörelse.   

Idrotts- och föreningsnämnden kan bara investera i anläggningar och mark som den själv äger/förvaltar. Flera av dagens 

idrottsanläggningar ägs av andra kommunala aktörer, men det finns även föreningsägda och privatägda anläggningar. 

Även i framtiden kommer idrottsanläggningar att byggas av andra aktörer än idrotts- och föreningsnämnden. Under 

respektive investeringsområde har vi försökt ge exempel på anläggningar som bland annat Higab och lokalnämnden 

kommer att bygga. 

Traditionen, inte bara i Göteborg utan även i Sverige, har varit att bygga anläggningar som används av 

skolan/allmänheten på dagtid och av föreningslivet/allmänheten på kvällar och helger. Sporthallar, ishallar och simhallar 

är sådana exempel. Vi menar att detta är en princip som huvudsakligen bör gälla även i framtiden. Däremot tycker vi det 

är viktigt att de anpassas för så många idrotter som möjligt, för att åstadkomma ett effektivt resursutnyttjande. Flera av de 

senaste sporthallarna vi byggt innehåller exempelvis anpassade ytor för friidrott och/eller gymnastik. I den täta staden, 

med stor konkurrens om marken, är det även viktigt att tänka nytt och kreativt. Ett av våra förslag handlar till exempel om 

att bygga in en sporthall i ett parkeringshus. 

I takt med att nya idrotter växer fram, kommer också önskemål om att kommunen ska bygga anläggningar som den 

historiskt inte har byggt. Flera sådana exempel har artikulerats genom så kallade Göteborgsförslag. Det finns också flera 

idrotter som redan idag håller till i icke-kommunala anläggningar. Sådana idrotter hänvisas till att söka anläggningsstöd i 

form av kommunal borgen och investeringsbidrag. I vissa fall framför inte heller dessa idrotter att kommunen ska bygga 

deras anläggningar, utan vill istället att anläggningsstödet höjs och prioriteras för idrotter som själva ordnar sin 

anläggningsförsörjning. I idrotts- och föreningsnämnden budget för 2019 har investeringsbidraget utökats med 3 mkr och 

stora delar av detta har använts för att möjliggöra för ridsporten att investera i sina byggnader. 

Investeringsutgifterna för de förslag som redovisas i den här bilagan är angivna i fasta priser (2018 års prisnivå). 

Detsamma gäller för den första fliken i bilaga 2. I den andra fliken i bilaga 2 är investeringsutgifterna istället angivna i 

löpande priser. Vi har då utgått från en årlig prisökning om 3 procent.  

Investeringsbehoven är omfattande för kommande år. De totala investeringsutgifterna ligger betydligt högre än de senaste 

årens utfall. Detta förklaras delvis av försenade projekt, men också av att stadens tillväxttakt är och kommer att vara hög 

sett till befolkningsprognoserna. Vår uppfattning är att reinvesteringar och ersättningsinvesteringar generellt ska 

prioriteras före utbyggnadsinvesteringar och nyinvesteringar. Skälet till det är att vi måste säkerställa att våra befintliga 

anläggningar inte drabbas av driftstörningar eller driftstopp. Särskilt flera av våra isanläggningar samt sim- och 

badanläggningar är gamla och slitna och i stort behov av upprustning eller ersättning. Samtidigt behöver vi också bygga 
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nya anläggningar, då Göteborg även framöver väntas få en kraftig befolkningstillväxt.   
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Sporthallar 
Som framgår av bilaga 3, tabell 9–11, är handboll, budo och kampsport, gymnastik och innebandy några av Göteborgs 

största idrotter, sett till antalet deltagartillfällen. Könsfördelningen skiljer sig åt mellan dessa fyra idrotter. Gymnastik har 

en tydlig övervikt av kvinnor/flickor, för handboll är könsfördelningen jämn, medan såväl innebandy som budo och 

kampsport har en övervikt av män/pojkar. Det här är idrotter som i hög grad håller till i sporthallar, med det gör även 

Göteborgs största idrott, fotboll, i form av futsal som har vuxit alltmer på senare år. 

Av 51 fullmåttshallar i Göteborg (räknat i form av spelytor) är det bara 14 som ägs av idrotts- och föreningsnämnden och 

som den därmed kan investera i. Bland övriga 37 återfinns flera andra kommunala nämnder och bolag, som Älvstranden 

Utveckling AB (Lindholmens sporthallar/Lundbystrandshallen), Higab (Valhalla sporthallar), Göteborgslokaler (Landala 

sporthall) och lokalnämnden (Frölunda kulturhus samt flera skolsporthallar). Men vi hittar också föreningsägda hallar 

som ÖHK-hallen och Torslandastiftelsen samt privatägda hallar som Prioritet Serneke Arena. 

Idrotts- och föreningsförvaltningen har varje månad avstämningsmöten med stadsledningskontorets lokalsekretariat. 

Lokalsekretariatet har ett samordnat ansvar för nominering av förslag om kommunens lokalinvesteringar i 

kommunstyrelsens budgetberedning. Investeringsberedningen omfattar samtliga lokalinvesteringar och syftar till att 

utsätta investeringsprojekt för prioritetsövervägande. Lokalsekretariatet är även den kommunala aktör som ansvarar för 

planeringen av om-, till- och nybyggnation av sporthallar i anslutning till skolor. Hallarna byggs sedan av lokalnämnden. 

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 2019-12-11, § 937, att ge Stadsledningskontoret i uppdrag att genom 

Lokalsekretariatet säkerställa att fullmåttshallar blir norm vid ny-och ombyggnation av skolidrottshallar. I samband med 

byggnation av skolidrottshall finns flera perspektiv som behöver beaktas, t.ex. skolans behov, idrottens behov och 

platsens förutsättningar.  

Lokalsekretariatet har identifierat några hallar där de ytmässiga förutsättningarna finns för att bygga i fullmåttsstorlek, 

vilket innebär en spelyta om minst 20*40 meter. Idrotts-och föreningsförvaltningen har sedan fått bedöma om idrotts- och 

föreningslivet har behov av att de byggs i fullmåttsstorlek samt om idrotts- och föreningslivet även har andra behov. 

Dessa hallar redovisas nedan under rubriken ”Sporthallar som byggs av lokalnämnden”.  

Kommunfullmäktige beslöt 2014-02-06 handling nr 208 § 11 att fastställa principer och struktur för stadens 

fastighetsförvaltning. Berörda förvaltningar och bolag fick i uppdrag att genomföra lokalförändringar i enlighet därmed. 

Detta ärende är ett led i att genomföra kommunfullmäktiges uppdrag. Idrotts- och föreningsförvaltningen har tidigare 

lämnat över byggnader i Slottsskogen till fastighetsnämnden.  

Fastighetsförvaltning inom nämndsektorn är i huvudsak koncentrerad till fastighetsnämnden, lokalnämnden och idrotts- 

och föreningsnämnden. Enligt de fastställda principerna skall fastighetsnämnden bland annat ha förvaltningsansvar för 

byggnader på markreserven och de ytor som benämns som ”omställningsytor”, strategiska ytor för kommande 

exploatering alternativt för försäljning. Idrotts- och föreningsnämnens förvaltaransvar ska omfatta de verksamhetslokaler 

som man själv nyttjar till exempel idrottsplatser och simhallar.   

En tidigare genomförd enkätsstudie, riktad till de specialdistriktsförbund som bedriver verksamhet i sporthallar, visar på 

ett brett utvecklings-och investeringsbehov.  

Bland flera förbund märktes en irritation över att Lisebergshallen är på väg att rivas utan att en ersättningsanläggning står 

klar. Handboll, innebandy och futsal välkomnade att staden i högre grad bygger fullmåttshallar, medan idrotter som 

exempelvis bordtennis inte är beroende av fullmåttshallar för att bedriva sin verksamhet. Gymnastik och frisbee är idrotter 

där istället takhöjden är viktig. Parasporten betonade vikten av att alla nya hallar tillgänglighetsanpassas. Överlag var 
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behoven stora av förrådsutrymmen. När vi diskuterade var i staden som nya hallar bör byggas handlade det dels om 

områden som idag har ytterst få hallar sett till folkmängden, men även om områden som på motsvarande sätt är mer 

välförsörjda fast där föreningslivet är väldigt starkt vilket gör att trycket på befintliga hallar likväl är stort.  

Utifrån en behovsanalys har förvaltningen kommit fram till att det är fyra olika typer av sporthallar som vi vill bygga 

under kommande år. I samtliga fall rör det sig om fullmåttshallar. Strategin bygger på att Lisebergshallen och Valhalla 

sporthallar ersätts i särskild ordning samt att Lindholmens sporthallar/Lundbystrandshallen detaljplaneras som 

idrottsmark, så att idrottsverksamheten säkras för framtiden. I ärendet ”Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för 

skola och verksamheter vid Pumpgatan” (dnr 0403/17) som idrotts- och föreningsnämnden behandlade 2018-08-30 

framgår detta tydligt. De fyra olika typerna av sporthallar kan delas in i följande kategorier: 

• Kategori 0: Fullmåttshall utan läktare, där publikkapaciteten ligger på 0–150. Inga särskilda extraytor för 

exempelvis friidrott eller gymnastik. Askims sporthall, Gamlestadshallen och Kärra sporthall återfinns inom 

denna kategori. 

• Kategori 1: Fullmåttshall med läktare, där publikkapaciteten ligger på 150–600. Inga särskilda extraytor för 

exempelvis friidrott eller gymnastik. Hammarkullehallen, Heidhallen, Lillekärrshallen och Torpahallen återfinns 

inom denna kategori. 

• Kategori 2: Fullmåttshall med läktare, där publikkapaciteten ligger på 150–600. Särskilda extraytor för 

exempelvis friidrott eller gymnastik. Björlanda idrottshall, Lindåshallen, Lundenhallen, Nya Torshallen, 

Sandeklevshallen och Sjumilahallen återfinns inom denna kategori.  

• Kategori 3: Dubbel fullmåttshall med möjlighet att med skjutbara läktare åstadkomma en mindre eventarena med 

plats för cirka 1 500 åskådare. Inga specialanpassade extraytor för exempelvis friidrott eller gymnastik. Denna 

kategori av sporthall motiveras inte primärt av skolans behov, till skillnad från de övriga kategorierna, utan 

snarare av föreningslivets behov av att kunna spela matcher och arrangera mindre och medelstora evenemang. 

Idag tillhör ingen av idrotts- och föreningsnämndens sporthallar denna kategori. Bland övriga kommunala hallar 

kan Lindholmen/Lundbystrand anses fylla motsvarande funktion om än med en mer ålderdomlig och mindre 

kostnadseffektiv konstruktion då läktarkapaciteten här är fast och därmed utgör en byggnadsdel som står 

outnyttjad större delen av tiden.  

 

Vår uppfattning är att sporthallarna, så långt möjligt, ska kunna användas av skolan på dagtid och av föreningsliv och 

allmänhet på kvällar och helger för att på så vis åstadkomma ett effektivt resursutnyttjande.  

 

Reinvesteringar (kapitalkostnader finansieras inom nämndens ordinarie ramar)  

Behoven av reinvesteringar i idrotts- och föreningsnämndens egna sporthallar under 2020-talet är ganska små. En 

anledning är att merparten av idrotts- och föreningsnämndens sporthallar är bygga under 2000-talet. En annan anledning 

är att sporthallar inte är lika tekniskt avancerade anläggningar som exempelvis is- och badanläggningar. Vi nominerar 25 

mkr för åren 2021–2030 och bedömer att behoven främst finns för Askims sporthall, Gamlestadshallen och Kärra 

sporthall. 

 

Ersättningsinvesteringar 

Slottsskogshallen: Idrotts- och föreningsnämnden ägde 2019 två sporthallar som inte är fullstora, Slottskogshallen och 

Geråshallen. Slottskogshallen brann ner till grunden i september 2019. Redan innan branden hade förvaltningen gjort 
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bedömningen att hallen var i dåligt skick och bör rivas inom några år. Hallen nyttjades dagligen av friidrotten samt till del 

av gymnastikens trampolinverksamhet och viss skolidrott. Hallen var obemannad och saknade permanent uppvärmning.  

I tidigare investeringsnomineringsärende (se till exempel dnr 0481/17) har vi nominerat en enklare anläggning enbart 

anpassad för friidrott. Det har skett under förutsättning att vår nominering av ny idrottshall i 

Fixfabriken/Jaegerdorffsplatsen har kunnat genomföras och profileras mot gymnastikverksamhet. Vi har också lyft att ett 

alternativ till kommunal investering i detta fall kan vara att friidrotten själva bygger och erhåller kommunalt stöd i form 

av investeringsbidrag och kommunal borgen.  

Nu för vi istället fram förslaget att Slottsskogshallen ersätts av en kategori 3-hall enligt ovan. Vi ser ett stort behov av en 

kommunal sporthall med publikkapacitet på upp till cirka 1 500 i de västra och södra kommundelarna. 

Slottsskogsvallsområdet är redan idag ett eventområde som många olika idrotter och föreningar håller till i. Det ligger 

nära kollektivtrafik och eventparkeringsmöjligheter. Lokalisering i Slottskogsvallsområdet skulle därmed vara en attraktiv 

lösning. Men det pågår flera andra projekt i Slottsskogsvallsområdet (bland annat den ishallsetablering vid Frölundaborg 

som beskrivs under ”Isanläggningar”) varför vi inte är säkra på att denna lokalisering är möjlig. I samarbete med 

Fastighetskontoret kommer vi fortsätta att söka efter alternativa placeringar.  I nu beslutade investeringsbudget erhåll 

Idrotts-och föreningsnämnden 125 miljoner för projektet under åren 2020-2023.  

 

Nyinvesteringar 

Masthugget: Som framgår av bilaga 3, tabell 7, är Majorna-Linné den stadsdel som är klart sämst försörjd på sporthallar, 

sett till folkmängden. Vi har länge letat efter möjligheter att få till stånd fler hallar inom den stadsdelen. Inom ramen för 

beslutad detaljplan (Blandad bebyggelse vid Järnvågsgatan med flera) har parkeringsbolaget fått byggrätt för ett 

parkeringshus i nära anslutning till Masthuggstorget. I samverkan med parkeringsbolaget och Fastighetskontoret planerar 

idrotts- och föreningsförvaltningen för att detta parkeringshus också skulle kunna innehålla en fullmåtts sporthall. 

Idrotts- och föreningsnämnden gav 2018-12-11 (dnr 0614/18) i uppdrag till förvaltningsdirektören att teckna de avtal med 

berörda aktörer som krävs för en gemensam finansiering. Idrotts- och föreningsnämnden har för avsikt att använda de 4 

mkr i projekteringsmedel 2020 som man tidigare erhållit för en sporthall i det nu kraftigt försenade Frihamnsprojektet. 

Totalt bedöms anläggningen kosta cirka 40 mkr. Vi nominerar därför 36 mkr för åren 2021–2022. Anläggningen är en så 

kallad kategori 0-hall (se ovan).  

Kvibergs Park: Efter flera tidigare beslut i ärendet har det slutligen fattas beslut om att ena halvan av byggrätten ska 

användas till att bygga en ishall som på sikt ska ersätta Isdala Ishall (se ”Isanläggningar, Ersättningsinvesteringar” nedan). 
På den andra halvan av byggrätten ska en kategori 3 hall byggas.  

  

Vi nominerar 55 miljoner för åren 2021-2022 för byggnation av ishall, och kommer under 2020 att använda 20 miljoner 

för projektet.  

I detta sammanhang konstaterar vi att staden i framtiden kommer att ha behov av hallar med viss publikkapacitet spridda 

över staden.  

Vi nominerar därför en investeringsutgift om 95 mkr för etablering av en sådan hall åren 2021–2022, och har under 2020 

startat projektet och kommer då att använda 30 mkr i enlighet med nu beslutad investeringsbudget.  Medan 

ersättningsanläggningen för Lisebergshallen kommer att bli den riktigt stora publikhallen i Göteborg, kommer 

Lindholmen/Lundbystrand att fungera som en större publikhall (kategori 3) för Hisingen, ersättningsanläggningen för 
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Slottsskogshallen får motsvarande roll för de sydvästra stadsdelarna, medan den nya anläggningen i Kvibergs Park blir 

den större publikhallen i Nordost. 

Jaegerdorffsplatsen: Idrotts- och föreningsförvaltningen har länge drivit frågan om en ny sporthall i Fixfabriksområdet, 

med särskilt anpassade ytor för gymnastik. Den ska bland annat anpassas för den trampolinverksamhet som tidigare 

bedrivits i Slottsskogshallen. Gymnastikverksamheten är redan etablerad i området men uppger själva att de har långa 

köer på grund av brist på lokaler och tider. Projektet har länge dragit ut på tiden på grund av planarbetet.  

Fastighetsnämnden tog 2018-04-23 beslut om att istället ansöka om planbesked för en sporthall vid Jaegerdorffsplatsen då 

en placering inom Fixfabriksområdet, enligt fastighetsnämnden skulle innebära ett stort bortfall av bostäder, vilket 

påverkar projektekonomin negativt. Vi nominerar 75 mkr för genomförande 2021–2022. Anläggningen betraktas därmed 

som en kategori 2-hall enligt ovan. Vi vill samtidigt poängtera att den schablonmässiga kalkyl som ligger till grund för en 

kategori 2-hall inte tar hänsyn till den typ av extraordinära förutsättningar som gäller vid etablering i anslutning till 

Jaegerdorffsplatsen.  

Backaplan: Idrotts- och föreningsnämnden översände 2018-10-23 till byggnadsnämnden ett samrådsyttrande över 

program för Backaplan inom stadsdelarna Kville, Backstaden, Lundby och Tingstadsvassen (dnr 0475/17). Inom 

programmet föreslås en större sporthall på cirka 3 000 kvadratmeter byggnadsarea (BYA), som ska kunna användas av 

skola, föreningsliv och allmänhet. I direkt anslutning till sporthallen finns möjlighet att miljön utformas för aktivitetsytor, 

fysisk aktivitet och motionsmöjligheter för allmänheten, såväl planerade som spontana. I anslutning till aktuellt program 

finns idag två fotbollsplaner, en naturgräsplan och en grusplan (Generatorsplan). Under ”Bollplaner, Nyinvesteringar” 

nedan föreslår vi att Generatorsplan förses med konstgräs. Det finns därmed möjlighet att i det framtida 

utbyggnadsområdet Backaplan skapa ett idrottskluster, vilket förvaltningen ser väldigt positivt på. 

Eftersom det inom programmet finns så mycket som 3 000 kvadratmeter byggnadsarea reserverat för sporthallen finns det 

möjlighet att utöver fullmåttshall också bygga ytor anpassade för andra idrotter (kategori 2-hall enligt ovan). Fortsatt 

utredning får visa vilken eller vilka idrotter som anläggningen kan anpassas för. Vi nominerar 75 mkr för åren 2022–

2024. 

Västra Göteborg: Ovan redovisade sporthallsprojekt har på olika sätt aktualiserats för idrotts- och föreningsnämnden. 

Det rör sig om hallar som i vissa fall påbörjas redan 2019 för att sedan slutföras under inledningen av 2020-talet. I det här 

ärendet ser vi också behov av att ta höjd för anläggningar som behöver byggas under mitten och senare delen av 2020-

talet.  

Vi kan konstatera att idrotts- och föreningsnämnden varken äger någon ishall, simhall eller sporthall i stadsdelen Västra 

Göteborg. Av de fem fullmåttshallar som finns i stadsdelen är fyra föreningsägda (Donsöhallen samt ÖHK-hallens tre 

spelytor) medan den femte ägs av lokalnämnden (Önneredsskolans sporthall). Flera av våra sporthallar ligger i områden 

med stora socioekonomiska utmaningar såsom Biskopsgården, Bergsjön och Hammarkullen, men i Tynnered har vi inte 

någon anläggning. I anslutning till Tynnered ligger Välens idrottsområde, där det pågår ett utvecklingsarbete. En sporthall 

vid Välen skulle kunna anpassas till de behov som finns hos de kampsporter som idag är aktiva i området. Vi nominerar 

50 mkr (kategori 1-hall enligt ovan) för åren 2023–2024. Mer exakt utformning och lokalisering får vi återkomma till. 

Frihamnen: Ett framtida utbyggnadsprojekt i Göteborg är Frihamnsområdet. Detta stadsutvecklingsprojekt har dessvärre 

blivit försenat med flera år. Tidigare har vi aktualiserat behovet av en sporthall i Frihamnen och vi står kvar vid den 

bedömningen. Dock senarelägger vi investeringen till 2025–2026. Vi nominerar 50 mkr (kategori 1-hall enligt ovan) 

Ej namngivna placeringar: För åren 2025–2030 lägger vi in investeringsbelopp om 250 mkr motsvarande tre 

sporthallar, där två stycken är en kategori 1-hall medan den tredje är en kategori 2-hall. Samråd med berörda förvaltningar 

och föreningslivet får avgöra lokalisering. Av särskilt intresse är områden som idag saknar fullmåttshall. Preliminärt ser 
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vi behov av en hall på Hisingen, en i Centrum/Väster och en i Nordost. Med hänsyn taget till stadens kommande 

befolkningsökningar ser vi utifrån de indikatorer som är beslutade i Idrotts-och föreningsnämndens verksamhetsplan, att 

utifrån antagandet att det som är planerat fram till 2029 också byggs, så ökar antalet invånare per sporthall, vilket alltså 

innebär att tillgängligheten för medborgarna minskar. Förvaltningen får återkomma med såväl geografisk placering samt 

för vilka idrotter hallarna bör anpassas. 

Med största sannolikhet kommer behov av ytterligare sporthallar bortom 2030 att vara aktuellt utifrån befolkningsökning.  

Sporthallar som byggs av lokalnämnden 

Nedan följer fem fullmåtts sporthallar i anslutning till skolor som lokalnämnden kommer att bygga de närmsta åren. Lo 
Lokalsekretariatet har i uppdrag att säkerställa att fullmåttshallar blir norm vid ny-och ombyggnation av 

skolidrottshallar.I samtliga nedanstående projekt har förvaltningen, utöver önskemål om fullmått, även önskemål om ytor 

till förrådsutrymmen för föreningslivet. Tidplanen är preliminär. 

• Bläseboskolan, klar 2020. Befintlig fullmåttshall rivs och ersätts med en modern dito. Idrotts-och 

föreningsnämnden kommer på sitt sammanträde i april 2020 att ta ställning till ett övertagande av denna hall.  

• Skytteskolan, klar 2022. Här har vi även önskemål om högre takhöjd.  

• Påvelundsskolan, klar 2025. 

• Brudbergsskolan, klar 2025. Här har vi även önskemål om 500 publikplatser. 

• Blackevägen (f.d. Lundby gymnasium), klar 2023: Här har vi även önskemål om dubbla spelytor. 

 

Tidigare har upplägget varit att Idrotts-och föreningsnämnden betalar en årlig hyreskostnad utifrån de tillkommande 

ytorna (utöver skolans behov), och detta kan sannolikt också bli aktuellt i vissa framtida objekt. För vissa av de 

ovanstående objekten (Bläsebo, Skytteskolan samt Blackevägen) pågår förberedelser för underlag för respektive nämnd 

att ta ställning till, i syfte att överföra byggnaderna från Lokalförvaltningen till Idrotts- och föreningsförvaltningen efter 

färdigställande.  Idrotts-och föreningsnämnden kommer då sannolik att behöva erhålla driftsmedel Inför varje färdigt 

objekt får idrotts- och föreningsnämnden och grundskolenämnden ett yttrande från lokalsekretariatet att ta ställning till.  

Lokalnämnden kommer även framöver att bygga icke-fullmåttshallar, främst sådana med spelmått om 12*18 meter samt 

18*36 meter. Genom vår dialog med föreningslivet kan vi konstatera att flera idrotter nöjer sig med denna storlek för sin 

verksamhet eller delar av densamma. Men för idrotter som handboll, innebandy och futsal är det mycket positivt att 

kommande skolsporthallar nu även anpassas för deras behov. 
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Isanläggningar 
Två större projekt inom detta område belastar inte idrotts- och föreningsnämndens investeringsplan. Det ena är 

ersättningsarena för Scandinavium vilket är en fråga som hanteras av kommunstyrelsen i särskild ordning. Det andra är 

ersättning för slottskogsrinken vid Frölundaborg. Den sistnämnda är tänkt att genomföras av Higab, som därmed kommer 

att stå för investeringsutgiften. Idrotts- och föreningsnämnden kommer istället att belastas genom en årlig hyreskostnad. 

Vid sitt sammanträde 2018-09-25 (dnr 0169/17) beslöt idrotts- och föreningsnämnden, enligt yrkande från (V), (S), (MP) 

och (FI) att gå vidare med det alternativ som innebar att två ishallar skulle byggas ovanpå varandra norr om Frölundaborg 

med plats för 1 000 sittande. En protokollsanteckning från (KD), (M), (L) och (-) visade att dessa partier var kritiska till 

beslutet. Idrotts-och föreningsnämnden beslutade på sitt sammanträde 2019-03-26 att beställa ytterligare ett 

förstudiealternativ som avser en modern träningsanläggning i markplan i Slottskogsvallsområdet i enlighet med 

tjänsteutlåtande 0169/17 från maj 2018. Idrotts-och föreningsnämnden beslutade på sitt sammanträde 2020-03-17, § 32, 

att förklara uppdraget fullgjort samt att utifrån nu beställd förstudie ge Higab i uppdrag bygga Nya Slottskogsrinken under 

förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar om att tillföra idrotts- och föreningsnämnden utökat kommunbidrag 

avseende hyres- och driftskostnader för objektet. Dessa kommer enligt nämndens beslut att inarbetas i kommande 

budgetunderlag.  

Under 2018 har vi haft dialogmöten med Göteborgs Ishockeyförbund och Göteborgs Konståkningsförbund angående 

investeringsbehoven i isanläggningar. Ett tydligt medskick från dessa båda förbund är att breddhallar och ytor för 

allmänhetens åkning ska prioriteras framför större arenor. Särskilt vill man prioritera delar av kommunen som idag har 

långa restider till sin närmaste anläggning. Som framgår av bilaga 5 har Västra Hisingen och Örgryte-Härlanda särskild 

prioritet bland förbunden. Ishockey och konståkning är de största is-idrotterna i Göteborg. Ishockey har en kraftig 

dominans av manliga utövare, medan konståkning har en lika kraftig dominans av kvinnliga, vilket framgår av bilaga 3, 

tabell 9–11. 

 

Reinvesteringar (kapitalkostnader finansieras inom nämndens ordinarie ramar)  

Vi bedömer att behovet av reinvesteringar i isanläggningar åren 2021–2030 uppgår till 24 mkr. Framförallt avser de 

behov som finns för Askims ishall och Tuve ishall – den senare övertog idrotts- och föreningsnämnden 2018-07-01. 

 

Ersättningsinvesteringar 

Totalt är det tre ishallar som vi bedömer är i så pass dåligt tekniskt skick att de behöver ersättas under 2020-talet. Den 

första är Slottsskogsrinken, som hanteras inom ramen för ärendet om ishallsetablering vid Frölundaborg (se ovan). De 

andra två är Isdala ishall och Rambergsrinken. 

Isdala ishall: I ärendet ”Användning av byggrätt i Kvibergs Park” (dnr 0417/18) konstaterade förvaltningen att Isdala 

ishall är en av de gamla ishallar där risken för driftstopp och höga underhållskostnader är överhängande. Samtidigt 

drabbas vi ständigt av kraftiga förseningar i de fall vi är beroende av planbesked och detaljplanearbete. I Kvibergs Park 

finns det dock en färdig byggrätt för idrottsändamål, vilket gör att byggnationen av en anläggning där kan påbörjas 

betydligt tidigare än på de flesta andra håll i staden.  

Förvaltningen föreslog därför att de 5 mkr som nämnden erhållit som projekteringsmedel för projektet ”Ny ishall 

anpassad för konståkning” istället skulle användas till att bygga en ishall i Kvibergs Park anpassad för såväl ishockey, 
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konståkning som kälkhockey. Nämnden ställde sig 2018-11-27 bakom detta förslag. Vi bedömer att investeringsutgiften 

för en sådan ishall uppgår till 75 mkr, och nominerar därför 55 mkr för år 2021. Projektet har påbörjats 2020 och vi 

bedömer att 20 mkr kommer att användas i år enligt beslutad investeringsbudget.  

Rambergsrinken: Även Rambergsrinken är mycket sliten och i behov av ersättning. Vi har lyft detta projekt i flera 

tidigare investeringsnomineringar, men planarbetet har tagit längre tid än vi trott. Dock beslutade fastighetsnämnden 

2018-02-05 att ansöka om planbesked för verksamheter och bostäder söder om Wieselgrensplatsen, inom stadsdelen 

Rambergsstaden, där Rambergsrinken ingår. Vår förhoppning är därför att projektering kan genomföras 2021 och 

byggnation 2022–2023. Vi nominerar 75 mkr.  

 

Utbyggnadsinvesteringar 

Tak och väggar på Ruddalens bandybana: Ett så kallat Göteborgsförslag behandlades av idrotts- och 

föreningsnämnden 2017-05-29. Förslaget gick ut på att tak eller allra helst en hall behöver byggas på Ruddalens 

bandybana för att kunna bedriva ungdomsverksamhet samt för de tusentals som åker skridskor på allmänhetens åkning. 

Förslagsställaren tog även upp att det blir allt svårare att bedriva verksamhet i Göteborg då vädret gör att träningar och 

matcher ställs in varje år. 

Förslaget avslogs av en enig nämnd, dock inte för att nämnden ansåg att det var dåligt. De rödgrönrosa konstaterade i sin 

motivering att det sedan tidigare ligger ett sådant förslag i nämndens investeringsplan, med start 2020. Allianspartierna 

konstaterade i sin motivering att ett tak på Ruddalens bandybana förhindrar att isens kvalitet försämras på grund av vädret 

och att aktiviteter måste ställas in samt att detta bör tas med i planering inför kommande investeringsnominering.  

Vi nominerar 40 mkr för projektet 2021–2022, och under 2020 bedömer vi att 10 mkr kommer att användas i enlighet 

med beslutad investeringsbudget.  

 

Nyinvesteringar 

Fastighetskontoret har utifrån idrotts- och föreningsförvaltningens önskemål genomfört en utredning om var i staden det 

finns möjlighet att bygga nya ishallar under 2020-talet. I beställningen ingick att studera fem områden i Göteborg där 

tillgängligheten i form av restid är låg. Fastighetskontorets lokaliseringsutredning visade att möjligheten är låg i två av 

områdena (Centrum och Västra Göteborg), men desto högre i de tre andra områdena (Örgryte-Härlanda, Ringön och 

Torslanda-Björlanda). Enligt Fastighetskontoret kan en ny ishall på någon av dessa tre platser stå färdig tidigast 2023, 

eftersom det kräver att en ny detaljplan tas fram. 

De tre nya ishallar som föreslås nedan är i samtliga fall enkla träningshallar med ett par hundra publikplatser. De ska i 

samtliga fall vara anpassade för flera olika issporter.  

Örgryte-Härlanda: Fastighetskontoret konstaterar i sin lokaliseringsutredning att Örgryte-Härlanda har en outnyttjad 

potential och möjlighet i idrottsområdet kring tennisverksamheterna och området vid Delsjön. Det skulle ur ett 

medborgar- och stadsperspektiv vara positivt att skapa ett idrottskluster och förlägga ishallen här. Det finns även natur- 

och rekreationsvärden som möjligen skulle kunna förstärka detta positivt, men som även kan komma att inkräktas på – 

vilket måste förebyggas och hanteras. Jämfört med övriga studerade områden är Örgryte-Härlanda det område som har 

minst kopplingar och beroenden till yttre faktorer som kan komma att fördröja en process för att få en ishall på plats. Vi 

nominerar 75 mkr för genomförande 2022–2024. 
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Ringön: Det som enligt Fastighetskontoret är särskilt tongivande för Ringön är att denna delen gränsar mot Älvstaden och 

kommer att växa mycket fram till 2035. En ishall skulle hjälpa till att förse det ökade behov som kommer finnas och 

samtidigt stärka området. Ringön har stor potential ur ett stadsutvecklingsperspektiv samt ur ett verksamhetsperspektiv. 

Det skulle då kunna utgöra gränssnittet mellan Backa/Hisingen och Centrum vad gäller behov av ishall. Här finns det 

dock starka beroenden av andra stadsutvecklingsprojekt, vilket gör att en ishall sannolikt kommer att dröja ett tag. Vi 

nominerar 75 mkr för genomförande 2024–2026. 

Torslanda/Björlanda: Jämfört med de centralt belägna områdena Örgryte-Härlanda och Ringön har Torslanda/Björlanda 

ett mindre befolkningsmässigt underlag för en ishall. Fastighetskontoret konstaterar att stadsdelen har en stor geografisk 

yta, där utmaningen är att hitta en jämn balans mellan tillgänglighet och upptagningsområde. Dessutom behöver ishallen 

integreras på lämpligt ställe, och undvika att bli en solitär på enskild plats. Vidare pågår större, omfattande 

strukturförändringar för Hisingen som behöver tas i beaktning på kort och lång sikt. En ishall kan sannolikt vara mest 

lämplig att placera i anslutning till befintlig idrottsplats eller liknande. Vi nominerar 75 mkr för åren 2026–2028. 

 

 

 

 

 
 

 

Sim- och badanläggningar 
Idrotts- och föreningsnämnden fick av kommunstyrelsen (2015-06-03) i uppdrag att i samråd med övriga aktörer i staden 

utreda organisering och investeringsbehov i stadens sim- och badanläggningar och återkomma med ett förslag på en 

sammanhållen strategi i frågan. Förvaltningen presenterade utredningen för idrotts- och föreningsnämnden vid 

sammanträdet 2016-10-31 (dnr 0538/15). Nämnden beslöt att översända förslaget till kommunstyrelsen samt att förklara 

uppdraget fullgjort. 

Vid sitt sammanträde 2017-03-15 behandlade kommunstyrelsen ärendet ”Strategi för Göteborgs sim- och 

badanläggningar – den fortsatta beredningen”. Den första beslutspunkten gick ut på att lokalsekretariatet fick i uppdrag att 
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genomföra en lokaliseringsstudie för ett nytt centralbad inför ett nytt övervägande i frågan, se ”Ersättningsinvesteringar, 

Valhallabadet” nedan. Den andra beslutspunkten gick ut på att strategin hänsköts till ordinarie budgetberedning för en 

samlad politisk värdering och prioritering. Avslutningsvis förklarade kommunstyrelsen uppdraget fullgjort. 

I badutredningen för vi fram idén om anläggningar på tre olika nivåer utifrån storlek och funktion. Minst är det så kallade 

lokalbadet och störst är det så kallade centralbadet. Däremellan återfinns det så kallade områdesbadet. 

De förslag som redovisas nedan är i stort sett identiska med badutredningens förslag. I några fall har tidplanen ändrats, 

vanligtvis i form av förseningar, då vi nu vet mer om de olika placeringarna än vad vi visste när badutredningen 

presenterades i oktober 2016. Investeringsutgifterna anges här i 2018 års priser. I badutredningen angavs de i 2016 års 

priser. Ett antagande om en årlig prisökning om 2,5 procent har gjorts. Vad gäller Lilla Amundön, som är en anläggning 

med inriktning för en specifik målgrupp, behöver beslut om eventuell utveckling komma att tas i ett senare skede, vilket 

kan komma att påverka investeringsutgifterna i samband med de årliga revideringarna. 

Det finns ett starkt stöd bland göteborgarna för att satsa på sim- och badanläggningar. I en medborgarundersökning som 

genomfördes våren 2017 blev simhallar det klart vanligaste svaret på frågan ”Vilka idrotts- och motionsanläggningar vill 

du att Göteborg ska satsa på?” (se bilaga 3, tabell 12). 

Reinvesteringar (kapitalkostnader finansieras inom nämndens ordinarie ramar)  

I badutredningen konstaterade vi att flera av Göteborgs sim- och badanläggningar är gamla, slitna och i stort behov av 

upprustning. Bland konsekvenserna märks att vi drabbas av driftstörningar samt att driftkostnaderna för energi, underhåll, 

med mera blir höga.  

Vi bedömer att reinvesteringsbehovet för åren 2021–2030 uppgår till 41 mkr och att det främst avser åtgärder på 

Lundbybadet och Kärra simhall. 

 

Ersättningsinvesteringar 

En av huvudprinciperna i badutredningen är att det långsiktigt ekonomiskt är bättre att bygga nytt än att lappa och laga 

slitna och otidsenliga anläggningar som är mer än 40 år gamla. I två fall föreslår vi att befintliga anläggningar ersätts, 

nämligen Askims simhall och Valhallabadet. 

Askims simhall: Idrotts- och föreningsnämnden behandlade 2017-06-20 ärendet ”Ersättning för Askims simhall” (dnr 

0242/17). I tjänsteutlåtandet konstaterades att Askims simhall är i dåligt tekniskt skick och behöver ersättas. Till ärendet 

bifogades en lokaliseringsutredning från Fastighetskontoret, där några olika placeringar hade studerats. Idrotts- och 

föreningsnämnden valde att förorda alternativet Hovås Nedre, vilket innebär en placering på grusplanen intill nuvarande 

simhall. Fastighetsnämnden tog 2018-04-23 beslut om att ansöka om planbesked.  

Investeringsutgifterna beräknas uppgå till 130 mkr. I dessa ingår även att nuvarande simhall konverteras till en 

aktivitetshall. Den nya simhallen ska bestå av en 25-metersbassäng samt en undervisnings-/varmbassäng med höj- och 

sänkbar botten. Vi bedömer att projektering kan ske 2022 och byggnation 2023–2024. 

Valhallabadet: I badutredningen föreslog vi att Valhallabadet ersätts med en ny anläggning som uppfyller de krav som 

ställs på en modern simanläggning för träning och tävling upp till SM-nivå.  

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 2020-03-19, § 18, följande:  

1. Byggnadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med Idrotts- och föreningsnämnden, Fastighetsnämnden och 

Got 
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Event skyndsamt utreda förutsättningarna för ett nytt centralbad med utgångspunkt i ”Lokaliseringsstudien för 

nytt centralbad” där Gullbergsvass är huvudalternativet. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen 

senast maj månads utgång 2020. 

2. Idrotts- och föreningsnämnden ges i uppdrag att ta fram investeringsunderlag för byggnation av ett nytt 

centralbad. 

3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i kommande budgetberedning avsätta investeringsmedel för projektet.  

4.  Idrotts och föreningsnämndens ram utökas med 700 tkr för 2020 och framåt för att finansiera planeringsarbetet. 

Finansiering för 2020 hämtas från kommuncentral avsättning benämnd ”Stadsutveckling 

Valhallagatan/evenemangsområdet”. 

 

Nu pågår samverkan mellan olika förvaltningar och bolag för att leverera i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut. 

Investeringsunderlag för ett nytt centralbad hanteras i separat ärende.  

 

Utbyggnadsinvesteringar 

Lundbybadet: I badutredningen föreslog vi en utbyggnad av Lundbybadet för ökad kapacitet och för att bättre uppfylla 

de funktioner som vi föreslår att ett områdesbad ska ha. Lundbybadet är idag en anläggning för hela Hisingen och har 

med sin lokalisering mycket god tillgänglighet. Anläggningen har höga besökssiffror och är under vissa tider fullbelagd. 

Med den befolkningsutveckling som förväntas i omgivningen kommer nuvarande anläggning inte klara av att ta emot alla 

besök. 

Ett områdesbad innebär i det här fallet att en 50-metersbassäng, en undervisningsbassäng, en varmbassäng samt en barn- 

och familjedel adderas. Den nya delen bör byggas så att den kan fungera självständigt från befintligt bad med egna 

faciliteter för omklädning och egna tekniska installationer som är oberoende av befintlig anläggning – detta för att 

möjliggöra framtida utveckling och omdaning av den gamla delen utan att verksamheten i den nya påverkas. Ytterst 

öppnar det också för möjligheten att i ekonomiskt ordnade former avveckla den gamla delen. Observera att förslaget 

förutsätter att nuvarande utomhusbassäng på sikt avvecklas. Vi nominerar 315 mkr för projektet och bedömer att det kan 

genomföras 2023–2025. 

 

Nyinvesteringar 

I badutredningen konstaterade vi även att det sedan 1980 inte byggts tillräckligt många nya simhallar för att kunna möta 

stadens kraftiga befolkningsutveckling. Konsekvenserna har blivit trängsel på befintliga anläggningar, låg tillgänglighet 

samt svårigheter att boka tider för exempelvis simundervisning och föreningsliv. Därför föreslog vi att flera nya simhallar 

skulle byggas. 

Kortedala: Det område där vi såg allra störst behov av en ny simhall var i Kortedala/Bergsjön, som kännetecknas av låg 

simkunnighet och höga ohälsotal. Till skillnad från övriga områden med låg simkunnighet har Kortedala/Bergsjön även 

långa restider till sin närmaste sim- och badanläggning. Under 2017 och 2018 har idrotts- och föreningsförvaltningen 

tillsammans med andra berörda förvaltningar undersökt ett antal tänkbara lokaliseringar. 

Idrotts- och föreningsnämnden förordade 2018-12-11 att den nya simhallen ska placeras vid Kortedalavallen. Ärendet 

skickades vidare till Fastighetskontoret, som är den kommunala aktör som ansöker om planbesked. Idrotts-och 

föreningsnämndens beslutade på sitt sammanträde 2020-02-25 att istället förordna att den nya simhallen placeras på 
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nuvarande Isdalas placering, då vi bedömer att vi direkt här kan ansöka om bygglov, och alltså inte behöver avvakta 

detaljplan. Anläggningen ska innehålla en 25-metersbassäng, en undervisnings-/varmbassäng med höj- och sänkbar 

botten samt ytterligare en undervisningsbassäng. Vi nominerar 130 mkr med projektering 2022 och byggnation 2023–

2024. 

Torslanda: I badutredningen identifierades Torslanda/Björlanda som ett område med långt avstånd till sin närmaste 

kommunala badanläggning, som är Lundbybadet. Områdets kraftiga befolkningstillväxt och starka föreningsliv såg vi 

som andra faktorer som talade för att en ny simhall borde byggas där. Vi nominerar därför 105 mkr med projektering 

2022 och byggnation 2023–2024. Anläggningen ska innehålla en 25-metersbassäng samt en undervisnings-/varmbassäng 

med höj- och sänkbar botten. 

Västra Hisingens stadsdelsnämnd har 2016-08-23 enhälligt ställt sig bakom ett yrkande om att en ny simhall i stadsdelen 

bör placeras vid Amhult centrum. I det pågående programarbetet för centrala Torslanda har ett antal olika platser studerats 

för en simhallsplacering. Programmet förordar en placering i anslutning till/väster om Torslandakrysset, även om 

alternativa placeringar inte utesluts. Idrotts- och föreningsnämnden beslutade 2018-12-11 att översända ett 

samrådsyttrande till byggnadsnämnden där man såg en placering vid Torslandakrysset som mycket positiv, inte minst ur 

kollektivtrafiksynpunkt. 

Majorna-Linné: Majorna-Linné är det tredje större och sammanhängande området i Göteborg med låg tillgänglighet till 

en befintlig kommunal sim- och badanläggning som är öppen för den breda allmänheten. För de nordöstra stadsdelarna 

betraktar vi Angered Arena som det lite större badet (områdesbad). För Hisingen ser vi att Lundbybadet, med det förslag 

om utbyggnad som föreslås ovan, har potential att bli ett områdesbad. Men för de västra och södra delarna av kommunen 

har vi idag ingen motsvarande större anläggning, då Askims simhall och Frölundabadet båda är av mindre storlek och får 

betraktas som lokalbad. 

Vi föreslår därför att ett nytt områdesbad byggs i Majorna-Linné till en beräknad kostnad om 260 mkr. Ett områdesbad 

ska fungera för allt det som ett lokalbad är avsett för, men ska ha fler och bättre funktioner för barnfamiljer och allmänhet. 

Jämfört med ett lokalbad innehåller ett nytt områdesbad även en extra undervisningsbassäng och en barn- och familjedel. 

Fortsatt utredning får visa var i Majorna-Linné som anläggningen kan placeras. Om det inte går att hitta en lämplig 

placering i denna stadsdel är vi öppna för en placering i någon grannstadsdel. Tidsmässigt har vi lagt in investeringen 

2024–2026. 
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Bollplaner 
Under 2000-talet har det skett en omfattande konstgräsutbyggnad i Göteborg. Befintliga grus- och naturgräsplaner har 

försetts med konstgräs, vilket kraftigt ökat nyttjandegraden ur ett helårsperspektiv. På senare har dock de negativa 

miljöaspekterna med konstgräs uppmärksammats alltmer. Förvaltningen arbetar aktivt för att minska spridningen av 

mikroplaster från konstgräsplaner. Vi befinner oss alltjämt i ett skede där vi prövar oss fram för att hitta material som är 

både miljövänliga och funktionsdugliga. Då marknaden för miljövänliga konstgräslösningar är under utveckling blir 

också kostnadsbedömningarna för kommande års investeringar tämligen osäkra. 

Jämfört med sporthallar, isanläggningar och sim- och badanläggningar är bollplaner mer ytkrävande. De står också i 

många fall tomma under dagtid, för att sedan användas betydligt mer under kvällar och helger. I våra diskussioner med 

Göteborgs Fotbollförbund har det framgått att de är nöjda med tillgången på konstgräsplaner i Göteborg och ser att de 

tillkommande behoven främst finns i områden som är socioekonomiskt svaga (Södra Biskopsgården/Blidvädersplan samt 

Östra Göteborg/Kortedalavallen)1. 

Som framgår av bilaga 3, tabell 9–11, är fotboll den klart största idrotten i Göteborg, både för pojkar/män och 

flickor/kvinnor sett till antal deltagartillfällen. Bollplaner används även av andra idrotter, till exempel cricket, rugby, 

amerikansk fotboll och handboll. 

 

Reinvesteringar (kapitalkostnader finansieras inom nämndens ordinarie ramar)   

Några av våra befintliga naturgräsplaner kan genom ganska enkla armeringsarbeten förstärkas och därmed användas mer 

effektivt än idag. Trycket på nyetablering av fullstora konstgräsplaner minskar därmed och ger oss lite mer tid i avvaktan 

på nya och mer miljövänliga konstgräslösningar. Vi nominerar 2 mkr årligen för detta, vilket bedöms räcka till två 

naturgräsplaner per år. Det blir totalt 20 mkr för åren 2021–2030.  

 

Ersättningsinvesteringar 

Konstgräsutbyten: Av flera skäl behöver vi avsätta stora belopp för ersättning av befintliga konstgräsplaner. Det ena 

skälet är att de utgör en miljörisk med anledning av mikroplastproblematiken. Det andra skälet är att de slits i snabbare 

takt är vad som ursprungligen beräknats. Vi nominerar 14 mkr årligen för utbyten av konstgräs, vilket blir 140 mkr totalt 

för åren 2021–2030. Det rör sig då om fyra konstgräsutbyten per år, där vi räknar med en utgift per plan om 3,5 mkr.  

Välen: Göteborgs Stad har planer på att bygga bostäder vid Välens idrottsområde i de sydvästra delarna av Göteborg. För 

närvarande pågår dialog med bland annat föreningslivet om hur området ska utformas. Mindre delar av de ytor som under 

flera årtionden, men utan planskydd, nyttjats för föreningsverksamhet kan komma att ianspråktas för bostadsexploatering. 

Genom investeringar i anläggningar på kvarstående ytor är likväl ambitionen att villkoren för idrottsverksamhet i området 

ska utvecklas och förbättras. Vi nominerar nu 30 mkr åren 2023–2025 för tre fullstora konstgräsplaner som kompensation 

för de övriga bollplaner som ser ut att försvinna. Den ena bollplanen ska vara anpassad för rugby.  

 
1 Göteborgs Fotbollförbunds anläggningsstrategi för 2018–2022 återfinns på 
http://gbgfotboll.se/anlaggning/anlaggningsutveckling-strategi/.  

http://gbgfotboll.se/anlaggning/anlaggningsutveckling-strategi/


 

 

Göteborgs Stad Idrotts- och föreningsförvaltningen, A4 Word 16 (20) 

  

   

Totalt nominerar vi alltså 170 mkr för åren 2021–2030. 

  

Nyinvesteringar 

I några fall finns det färdiga grus- eller naturgräsytor där konstgräsetablering kan ske, i andra fall är det betydligt svårare. 

Vi tänker då framförallt på omfattande stadsutvecklingsarbeten som ska ske i Göteborg under 2020-talet. Inte minst inom 

Älvstaden kommer det att bli väldigt hård konkurrens om marken. 

Vi ser ett behov av att anlägga såväl fullstora som icke-fullstora konstgräsplaner. De fullstora kan nyttjas mer flexibelt då 

de fungerar såväl för ungdomsidrott som tävlingsverksamhet för seniorer men är alltså mycket ytkrävande. De icke-

fullstora konstgräsplanerna är inte så intressanta för seniorverksamheten utan kan i högre grad reserveras för barn- och 

ungdomsidrotten. För 2020–2022 har vi idag en uppfattning om vilka objekt som är aktuella. 

2021: Kortedalavallen (icke-fullstor) och Bergumsvallen (icke-fullstor). På Kortedalavallen rör det sig om en grusyta 

där det anläggs en icke-fullstor konstgräsplan. På Bergumsvallen rör det sig om en fullstor naturgräsplan som konverteras 

till en icke-fullstor konstgräsplan. Vi konstaterar även att Östra Göteborg är välförsett på fullstora konstgräsplaner, inte 

minst genom de planer som finns i Kvibergs Park. Att vi inte nominerar en fullstor konstgräsplan vid Bergumsvallen 

beror på den besvärliga terrängen i området samt att det redan finns en fullstor konstgräsplan intill. Totalt nominerar vi 10 

mkr för 2021. 

2022: Generatorsplan (fullstor). Generatorsplan är idag en fullstor grusplan som ligger intill ett område (Backaplan) som 

kommer att bebyggas med många bostäder kommande år. Vi bedömer det som svårt att få in den typen av fullstora 

bollplaner i det framtida Älvstaden. Totalt nominerar vi 10 mkr för 2022.  

För 2023–2025 nominerar vi 5 mkr årligen för konstgräsetableringar utan i detalj veta vilka objekt som blir aktuella. För 

2026–2030 nominerar vi 10 mkr årligen utan att veta vilka objekt som blir aktuella. För åren 2021–2029 nominerar vi 

därför totalt 85 mkr för nya bollplaner. 
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Idrottsområden 
Med idrottsområde menas mark som idrotts- och föreningsnämnden förfogar över och där olika former av fysisk aktivitet 

erbjuds, ofta både inomhus och utomhus. Flera av förslagen inom detta område handlar om att stimulera användandet av 

stadens utemiljöer för såväl organiserad, självorganiserad som spontan fysisk aktivitet. En sådan utveckling skapar 

trygghet i annars otrygga miljöer. Anpassning av våra utomhusmiljöer kan också skapa förutsättningar för nya/unga 

”outdoorsporter” att etablera sig. Här fokuserar vi på investeringar som inte kan anses tillhöra de tidigare nämnda 

investeringsområdena sporthallar, isanläggningar, sim- och badanläggningar eller bollplaner. 

   

Nyinvesteringar – utveckling av befintliga idrottsområden 

Slottsskogsvallsområdet: Slottsskogsvallens idrottscentrum rustas upp och utvecklas inför Göteborgs 400-årsjubileum år 

2021. Bland annat kommer entréparken utvecklas och få ett rejält ansiktslyft för att bli en attraktiv aktivitetspark där alla 

göteborgare känner sig välkomna. Göteborgs Stad har tillsammans med Sveriges Arkitekter genomfört en arkitekttävling 

där fyra team har skissat på hur parken kan rustas upp. Teamen har haft särskilt fokus på nya inslag för spontana 

aktiviteter. Det vinnande förslaget heter SPEG-LING och är framtaget av Nyréns Arkitektkontor. Flera av åtgärderna 

vidtas under 2020 inom ramen för beslutad investeringsbudget. För 2021 återstår en del mindre åtgärder, som vi bedömer 

till ca 2 mkr. Projektet är startat och vi bedömer att vi år upparbetar 3 miljoner från beslutad investeringsbudget.  

Kvibergs Park: I december 2016 antog kommunfullmäktige en uppdaterad vision för Kvibergs Park som anger hur 

området ska fortsätta att utvecklas de kommande femton åren. Av visionen framgår bland annat att ”Kvibergs Park är 

Sveriges främsta mötesplats där idrott, hälsa, kultur och utbildning förenas. Här skapas glädje, gemenskap och 

meningsfull fritid som bidrar till livskvalité och livslångt lärande för alla. Kvibergs Park gör Göteborg till en mer 

hälsosam och roligare stad att leva i”. Ambitionen för den nya visionen är att den förverkligas genom ett fortsatt brett 

samarbete med berörda förvaltningar, bolag samt de aktörer som redan idag verkar på området. 

För åren 2021–2026 nominerar vi 27 mkr. Här ryms exempelvis förslag om en gruppträningsplattform med fokus på att 

locka nya målgrupper, en bokningsbar evenemangsyta för olika former av aktiviteter samt en temalekpark i samarbete 

med park- och naturförvaltningen. För att parken ska utvecklas i enlighet med visionen och vara en mötesplats för alla är 

det viktigt att faciliteter, såsom toalettbyggnader, finns på plats liksom att parken är attraktiv rent visuellt. 

Heden: 

Etapp 1 – Avveckla isen och anlägg en central aktivitetspark för lek, dans, motion och idrott  

Den långsiktiga utvecklingen för Heden har blivit kraftigt försenad. Det inriktningsbeslut som byggnadsnämnden fattade 

2015 har blivit ifrågasatt från helt olika utgångspunkter och detaljplanearbete för ett nytt Heden är fortfarande inte 

påbörjat. I avvaktan på en långsiktig utveckling av Heden (se Etapp 2 nedan) har idrotts- och föreningsnämnden gett 

förvaltningen i uppdrag att påbörja Etapp 1 inom ramen för 2019 års investeringsplan samt nominerat och erhållit 

investeringsmedel (ytterligare 20 mkr) för att fullfölja projektet som innehåller följande moment: 

• Heden 1 saneras samtidigt som befintlig rörbädd och isanläggning avetableras och markytan återställs för 

ändamål enligt nedan. (genomfört)  

• En dansbana med tak i enlighet med Göteborgsförslag 296 etableras. Idrotts- och föreningsnämnden behandlade 

detta förslag 2017-10-31 och gav då förvaltningen i uppdrag att gå vidare med förslaget och hitta lämplig 

lokalisering. Med denna placering utformas en sådan byggnad lämpligen så att den utöver funktioner för 
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dansverksamhet av olika slag också kan nyttjas och utgöra en ytterligare kvalitet för alla de event som redan 

genomförs på Heden. (fördjupat samråd och detaljprojektering pågår) 

• Ungefär en tredjedel av ytan används för anläggande av en mindre konstgräsplan att primärt användas för ”knatte- 

och spontanfotboll” (fördjupat samråd och detaljprojektering pågår) 

• Resterande yta nyttjas för att sammantaget erhålla en komplett aktivitetspark för lek, dans, motion och idrott. På 

ytan kan utrustning av de typer som normalt förekommer på moderna näridrottsplatser och liknande etableras. Vi 

låter oss inspireras av inkommande synpunkter från brukare, genomförda kund- och brukarundersökningar med 

mera. (fördjupat samråd och detaljprojektering pågår) 

• För närmare utformning etablerar vi samverkan med park- och naturförvaltningen, SDF Centrum, Trygg och 

Vacker Stad, Fritidsbanken och föreningslivet.  (pågår) 

Vi utgår från att det som etableras på Heden i detta projekt inte kommer att behöva rivas förrän 2027. Vi får därmed en 

avskrivningstid om cirka sju år. Då vi inte kan vara helt säkra ska merparten av det som etableras i denna aktivitetspark 

hur som helst vara utformat på sådant sätt att det kan demonteras för att återuppbyggas på annan plats.  

Etapp 2 – Från 2027 och framgent 

Förvaltningen deltar i arbetet med det framtida Heden och kommer längre fram att kunna bli mer konkret avseende vilka 

investeringar som bör göras. Beloppen och tidplanen är mycket osäkra, då detaljplanearbetet ännu inte har startat. En 

högst preliminär bedömning är att markarbeten för etablering av fyra fullmåtts konstgräsplaner inklusive belysning, 

övriga ytor för ”annan sport och lek”, omklädning och servicebyggnader samt is för allmänhetens åkning kostar cirka 100 

mkr, där vi nominerar 50 mkr år 2027 och resterande 50 mkr år 2028.  

Isbanan ska inte vara anpassad för någon isidrott utan reserveras för allmänhetens åkning från december till och med 

februari när väderleken tillåter.  

Övriga idrottsområden: För Slottskogsvallsområdet och Kvibergs Park har idrotts- och föreningsnämnden tydliga 

politiska uppdrag från kommunfullmäktige, medan Heden är ett strategiskt viktigt område i de centrala delarna av 

Göteborg. Idrotts- och föreningsnämnden förvaltar även flera andra idrottsområden i staden, vilka har behov av 

utveckling som gör dem mer attraktiva och trygga att besöka och använda. På motsvarande sätt som förnyelsen av 

Kvibergs Park och Slottsskogsvallsområdet varit föremål för bred samverkan och dialog kommer sådana processer att 

genomföras även för dessa områden, främst genom förvaltningens arbete med långsiktiga utvecklingsplaner. 

Idrotts-och föreningsnämnden beslutade på sitt sammanträde 2019-12-17, § 184, att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 

såväl eventuell ny inriktning på Rudalens idrottsområde som kommande investeringsbehov och nytta med att utveckla 

befintlig inriktning på området vilket även innefattar analys av möjlighet att utveckla nuvarande inriktning. Utredningen 

är ännu inte klar. 

Vi bedömer investeringsbehovet för 2021–2030 till 65 mkr för dessa idrottsområden. För 2020-talets inledande del 

handlar det till stor del om åtgärder vid Ruddalen och Skatås. 
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Övriga investeringar 
Det sjätte och sista investeringsområdet kallar vi för ”Övriga investeringar”. Här rör det sig om investeringar som inte kan 

anses höra hemma i något av de fem andra investeringsområdena.  

 

Reinvesteringar (kapitalkostnader finansieras inom nämndens ordinarie ramar)  

Utöver de reinvesteringar som redovisas under andra anläggningstyper (sporthallar, isanläggningar, sim- och 

badanläggningar samt bollplaner) uppstår kontinuerligt behov av reinvesteringar som är svårare att precisera till enskild 

anläggning i ett så långt tidsperspektiv som vi har här. Denna del av investeringsverksamheten handlar om anpassningar, 

ombyggnader och kompletteringar för att tillgodose krav från kunder och verksamhet. Det kan också handla om 

tillgänglighetsanpassningar, myndighetskrav och energisparåtgärder. Vi nominerar här ett investeringsutrymme om 25 

mkr per år och totalt 250 mkr för perioden 2021-2030.   

Nämndens anläggningsvärden har ökat under senare år. I takt med att investeringsverksamhet och anläggningsvärden 

stiger ökar successivt också nedskrivningar/slutavskrivningar av anläggningsvärden. På så sätt frigörs driftmedel som ska 

användas för att finansiera reinvesteringar i vårt anläggningsbestånd. Dessa reinvesteringar kan alltså nämnden finansiera 

utan att erhålla utökat kommunbidrag. Nämnden behöver likväl kommuncentralt godkännande även för denna del. I detta 

ärende höjer vi vår framställan om låneutrymme för reinvesteringsverksamhet. Vi har då bara värderat de första åren i 

denna nominering då osäkerheten sedan blir allt för stor. Om investeringsverksamhet enligt detta ärende beslutas och 

genomförs kommer nämndens utrymme att själv finansiera reinvesteringar att öka ytterligare.  

  

Ersättningsinvesteringar 

Omklädningsbyggnader och markanläggningar: Vissa av de fristående omklädningsbyggnader som nämnden äger är i 

så dåligt skick att de behöver rivas och ersättas. I några fall kan det räcka med enklare upprustningar. Vidare finns det 

investeringsbehov kopplade till markanläggningar, till exempel gamla ledningar, dräneringsarbeten, kompletteringar av 

staket och enklare läktare samt belysningsåtgärder vid våra anläggningar. Vi bedömer att dessa investeringsbehov uppgår 

till 15 mkr årligen, vilket innebär 150 mkr för åren 2021–2030.  

Friidrottsanläggning på Hisingen: I kommunfullmäktiges beslut (2016-06-16) om uppdatering av investeringsplanen 

för åren 2016–2019 erhöll idrotts- och föreningsnämnden ett investeringsutrymme om 60 mkr i 2016 års prisnivå (63 mkr 

i 2018 års prisnivå med 2,5 procents årlig prisökning) för byggnation av en friidrottsanläggning på Hisingen. Den nya 

anläggningen ersätter den friidrottsverksamhet som tidigare fanns på Rambergsvallen, men som försvann i samband med 

att den byggdes om till renodlad fotbollsarena. Den placering som är aktuell är norr om Skra Bro i Björlanda. 

Detaljplanen är nu klar, och antogs av Kommunfullmäktige 2020-03-19, § XX.  Förvaltningen har för avsikt att i enlighet 

med nu beslutad investeringsbudget upparbeta 21 mkr under 2020, och nominerar resterande 44 för 2021.  
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Nyinvesteringar 

Boulehall i Kvibergs Park: Befintlig boulehall i Kviberg kommer att rivas med anledning av kommande 

bostadsexpansion. Vi nominerar medel om 25 mkr, varav 5 mkr år 2022 och resterande 20 mkr år 2023 för att på sikt 

ersätta denna anläggning med nybyggnation. Innan en mer precis och genomarbetat nominering kan göras behöver 

ytterligare utredningsarbete göras. Det handlar bland annat om huruvida någon av befintliga byggrätter kan nyttjas och 

vidare om kostnader för erforderlig infrastruktur som framdragning av el, vatten och avlopp med mera kan samordnas 

med andra arbeten och därmed delas på flera byggnader. Förslaget bygger vidare på att kommunen bygger och äger 

anläggningen men att driften överlåts på en föreningsallians på motsvarande sätt som tillämpas för boulehallen vid 

Majvallen. 

Övriga nyinvesteringar: Kommunen är i en expansiv situation där många större nya bostadsområden kommer att växa 

fram under kommande år. Till viss del kommer dessa områden att försörjas med de traditionella anläggningar som 

kommunen brukar bygga. Därutöver vore det lämpligt att hitta nya anläggningsvarianter, sådana som fångar nya 

målgrupper och breddar motionsmöjligheterna för göteborgarna. Det finns många göteborgare som inte känner sig hemma 

i den traditionella föreningsverksamheten med deras idrotter. Därför är det viktigt att det börjar skapas komplement där 

nya grupper och individer kan hitta nya motionsformer, lustfyllda miljöer där alla åldrar ska känna sig välkomna och 

inkluderade. Vissa av dessa idéer har kommunicerats genom så kallade Göteborgsförslag, i andra fall handlar det om 

behov kopplade till stadsutvecklingsprocessen. 

För att ha ett handlingsutrymme att kunna medverka i stadsutvecklingsprocessen och samtidigt ha möjlighet att fånga upp 

behov kopplade till nya typer av anläggningar, nominerar vi 15 mkr årligen. För åren 2021–2030 nominerar vi därmed 

150. 

I investeringsbudget för 2020 erhöll Idrotts-och föreningsnämnden 116 mkr för skyfallsåtgärder. Dessa medel kommer 

inte ianspråktas under året, men kommer att behövas inför framtida byggnation varför vi nominerar 116 mkr 2021-2030. 
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Bilaga 3. Investeringsbudget 2021 - nyckeltal 
  

Historisk befolkningsutveckling 
År Folkmängd i Göteborg 

2000 467 029 

2001 471 328 

2002 474 877 

2003 478 054 

2004 481 409 

2005 484 993 

2006 489 797 

2007 493 498 

2008 500 197 

2009 507 330 

2010 513 751 

2011 520 374 

2012 526 089 

2013 533 271 

2014 541 145 

2015 548 190 

2016 556 640 

2017 564 039 

2018 571 868 

2019 579 281 

Tabell 1. Folkmängden i Göteborg 2000–2019. Källa: Stadsledningskontoret, Göteborgs 

Stad. 

  

Stadsdel Folkmängd 2019 Tillväxt 2000–2019 i 

antal 

Tillväxt 2000–2019 i 

procent 

Majorna-Linné 64 304 5 370 9% 

Centrum 64 179 13 518 27% 

Askim-Frölunda-

Högsbo 

64 026 13 771 27% 

Örgryte-Härlanda 61 331 8 895 17% 

Västra Hisingen 57 164 13 434 31% 

Västra Göteborg 53 871 3 681 7% 

Lundby 55 098 22 862 71% 

Angered 54 359 11 794 28% 

Norra Hisingen 51 847 7 850 18% 
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Stadsdel Folkmängd 2019 Tillväxt 2000–2019 i 

antal 

Tillväxt 2000–2019 i 

procent 

Östra Göteborg 51 748 11 897 30% 

Tabell 2. Folkmängden 2019 samt förändringen 2000–2019 per stadsdel. Källa: 

Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad. 

 

Befolkningsprognos 
År Prognos Göteborg alla 

åldrar 

Prognos Göteborg 7–25 år 

2020 586 506 130 134 

2021 593 636 132 719 

2022 600 902 135 640 

2023 608 039 138 189 

2024 615 075 139 987 

2025 622 247 141 785 

2026 629 474 143 426 

2027 636 506 144 936 

2028 643 590 146 382 

2029 650 732 147 759 

2030 657 891 149 088 

2031 665 030 150 451 

2032 672 149 151 760 

2033 679 251 153 060 

2034 686 387 154 349 

2035 693 555 155 608 

2036 700 762 156 870 

2037 708 010 158 264 

2038 715 300 159 597 

2039 722 634 160 988 

2040 730 015 162 384 

Tabell 3. Befolkningsprognos 2020–2040 för Göteborg, såväl för samtliga åldersgrupper 

som åldersgruppen 7–25 år. Källa: Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad. 

 

Nuvarande anläggningsbestånd 
Anläggningstyp Antal 

anläggningar 

Invånare per anläggning 

(cirka) 

Bollplaner, naturgräs och konstgräs 

(fullmåtts) 

109 5 000 

Sporthallar (fullmåtts) 51 10 000 

Ishallar 11 55 000 

Simhallar 9 65 000 

Tabell 4. Nuvarande anläggningsbestånd i Göteborg för bollplaner, sporthallar, ishallar 

och simhallar. Källa: Idrotts- och föreningsförvaltningens egen sammanställning. 
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Stadsdel Antal simhallar Namn 

Angered 2 Angered Arena, Hammarbadet 

Askim-Frölunda-

Högsbo 

2 Askims simhall, Frölundabadet 

Centrum 1 Valhallabadet 

Lundby 1 Lundbybadet 

Majorna-Linné 0 
 

Norra Hisingen 1 Kärra simhall 

Västra Göteborg 0 
 

Västra Hisingen 1 Sörredsbadet (fristående) 

Örgryte-Härlanda 1 Kristinedal (fristående) 

Östra Göteborg 0 
 

Tabell 5. Nuvarande anläggningsbestånd per stadsdel för simhallar. Källa: Idrotts- och 

föreningsförvaltningens egen sammanställning. 

 

Stadsdel Antal 

ishallar 

Namn 

Angered 1 Angered Arena 

Askim-Frölunda-Högsbo 3 Askims ishall, Marconihallen, 

Ruddalens skrinnarbana + hockeyrink 

Centrum 2 Scandinavium, Wallenstamshallen 

Lundby 1 Rambergsrinken 

Majorna-Linné 2 Frölundaborg, Slottsskogsrinken 

Norra Hisingen 1 Tuve ishall 

Västra Göteborg 0 
 

Västra Hisingen 0 
 

Örgryte-Härlanda 0 
 

Östra Göteborg 1 Isdala 

Tabell 6. Nuvarande anläggningsbestånd per stadsdel för ishallar. Källa: Idrotts- och 

föreningsförvaltningens egen sammanställning. 

 

Stadsdel Antal 

fullmåttshallar 

Antal invånare per 

fullmåttshall 

Västra Hisingen 7 8 166 

Angered 6 9 060 

Askim-Frölunda-

Högsbo 

7 9 147 

Lundby 6 9 183 

Centrum 6 10 313 

Östra Göteborg 5 10 350 

Norra Hisingen 5 10 369 

Västra Göteborg 5 10 774 



 

Göteborgs Stad Idrotts- och föreningsförvaltningen, Bilaga 3. 
Investeringsbudget 2021 - nyckeltal 

 4 (6) 

   

   

Stadsdel Antal 

fullmåttshallar 

Antal invånare per 

fullmåttshall 

Örgryte-Härlanda 3 20 444 

Majorna-Linné 1 64 304 

GÖTEBORG TOTALT 51 11 358 

Tabell 7. Nuvarande anläggningsbestånd per stadsdel för sporthallar (fullstora spelytor). 

Källa: Idrotts- och föreningsförvaltningens egen sammanställning. 

 

Stadsdel Antal 

fullmåttsplaner 

Antal invånare per 

fullmåttsplan 

Östra Göteborg 25 2 070 

Västra Göteborg 16 3 367 

Norra Hisingen 14 3 703 

Angered 11 4 942 

Askim-Frölunda-

Högsbo 

10 6 403 

Örgryte-Härlanda 9 6 815 

Lundby 6 9 183 

Centrum 8 8 022 

Västra Hisingen 7 8 166 

Majorna-Linné 3 21 435 

GÖTEBORG TOTALT 109 5 315 

Tabell 8. Nuvarande anläggningsbestånd per stadsdel för bollplaner (fullstora naturgräs- 

och konstgräsplaner). Källa: Idrotts- och föreningsförvaltningens egen sammanställning. 

 

Största idrotterna i Göteborg 
Idrott Deltagartillfällen 

2018 totalt 

Förändring 

2004–2018 

Andel kvinnor 

2018 

Fotboll 976 001 -5% 22% 

Handboll 231 250 -32% 57% 

Gymnastik 172 688 60% 86% 

Budo och Kampsport 142 397 67% 27% 

Innebandy 140 040 0% 27% 

Ishockey 118 640 -8% 7% 

Tennis 112 459 1% 42% 

Taekwondo 106 157 88% 35% 

Basket 104 638 3% 41% 

Friidrott 98 593 19% 53% 

Tabell 9. Deltagartillfällen totalt för 7–25-åringar samt personer med 

funktionsnedsättningar (26+). Statistiken utgår från föreningar som är registrerade i 

Göteborg. Källa: Riksidrottsförbundet. 
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Idrott Deltagartillfällen 2018 

män/pojkar 

Andel män/pojkar 

2018 

Fotboll 758 393 78% 

Ishockey 110 319 93% 

Budo och Kampsport 104 172 73% 

Innebandy 102 268 73% 

Handboll 99 676 43% 

Taekwondo 68 894 65% 

Boxning 65 944 83% 

Tennis 65 734 58% 

Basket 61 869 59% 

Friidrott 45 948 47% 

Tabell 10. Deltagartillfällen män/pojkar för 7–25-åringar totalt samt personer med 

funktionsnedsättningar (26+). Statistiken utgår från föreningar som är registrerade i 

Göteborg. Källa: Riksidrottsförbundet. 

 

Idrott Deltagartillfällen 2018 

kvinnor/flickor 

Andel kvinnor/flickor 

2018 

Fotboll 217 608 22% 

Gymnastik 149 115 86% 

Handboll 131 574 57% 

Ridsport 77 433 96% 

Friidrott 52 645 53% 

Tennis 46 725 42% 

Konståkning 43 032 98% 

Basket 42 769 41% 

Budo och Kampsport 38 225 27% 

Innebandy 37 772 27% 

Tabell 11. Deltagartillfällen kvinnor/flickor för 7–25-åringar totalt samt personer med 

funktionsnedsättningar (26+). Statistiken utgår från föreningar som är registrerade i 

Göteborg. Källa: Riksidrottsförbundet. 

 

Göteborgarnas önskemål 
Alternativ Antal svar Andel av de anläggningar som 

nämns  

Simhallar 153 16,4% 

Utegym 109 11,7% 

Gym inomhus 95 10,2% 

Fotbollsplaner utomhus 87 9,3% 

Motionsspår 55 5,9% 

Stadsmiljöer 48 5,2% 

Gång- och cykelbanor 44 4,7% 

Sporthallar 43 4,6% 
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Alternativ Antal svar Andel av de anläggningar som 

nämns  

Spontana aktivitetsytor utomhus 41 4,4% 

Ishallar 39 4,2% 

Tabell 12. Resultat på frågan ”Vilka idrotts- och motionsanläggningar vill du att 

Göteborg ska satsa på?” Frågan ställdes i en medborgarundersökning som genomfördes 

våren 2017 där 1400 göteborgare svarade. Källa: Idrotts- och föreningsförvaltningens 

egen sammanställning. 
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§ 78 0020/20 

Förslag till investeringsplan 2021–2030 
 

Beslut 

Enligt förvaltningens förslag: 

Kretslopp och vattennämnden godkänner förvaltningens förslag till 

investeringsplan för åren 2021–2030 och översänder det till den centrala 

budgetberedningen.  

 

Tidigare behandling 

Information i ärendet lämnades vid Kretslopp och vattennämndens sammanträde 

2020-01-16, § 5. 

 

Handling 

Förvaltningen har 2020-04-01 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende. 

 

Justering 

Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Kommunstyrelsen 

Fastighetsnämnden 

 

 

Dag för justering 

2020-04-22 

 

Kretslopp och vattennämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-04-22 



 

 

Kretslopp och vattennämnden 
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Vid protokollet 

 

Sekreterare 

 

_______________________ 

 Emilia Dahlstedt 

 

Ordförande 

 

_______________________ 

Claes Johansson 

 

Justerande 

 

______________________ 

 Jöran Fagerlund 
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Förslag till investeringsplan 2021 - 2030 

Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden godkänner förvaltningens förslag till 

investeringsplan för åren 2021–2030 och översänder det till den centrala 

budgetberedningen.  

 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 

Ärendet har 2020-01-16 § 5 varit ett informationsärende i Kretslopp och 

vattennämnden. Förvaltningen föreslår att förslaget till investeringsplan för 

perioden 2021–2030 godkänns, samt att det överlämnas till Stadsledningskontoret 

för vidare beredning. Bilagda underlag redovisar investeringsområden som 

vardera innehåller en omfattande mängd projekt. Den prioritering som 

förvaltningen gör per projekt redovisas inte i uppställningarna. 

 

Kretslopp och vatten 

Marianne Erlandson 

Förvaltningsdirektör 

 
 

Bilagor 

1. Investeringsunderlag 2021 - 2030 

 
 

 

 

 

Kretslopp och vatten 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-04-01 

Diarienummer 0020/20 

 

Utveckling och projektavdelningen, Strategisk 

samordning  

Andreas Severinsson, Anna Lanne Davidson, Emma 

Hansryd 

Telefon: 031-368 70 37 

E-post: 

emma.hansryd@kretsloppochvatten.goteborg.se  



 

 

Göteborgs Stad Kretslopp och vatten, tjänsteutlåtande 2 (7) 

   

   

Ärendet  

Denna redovisning av Kretslopp och vattens investeringsbehov inom VA- och 

avfallsverksamheten 2021–2030 utgör underlag för kommande kommuncentral 

beredning inför de politiska partiernas arbete med budget. Nämnden har att 

besluta om att översända förslaget till den centrala budgetberedningen. 

 

Kretslopp och vattennämndens investeringsbehov för perioden uppgår till totalt  

11 400 Mkr där 11 000 Mkr avser investeringar inom VA-verksamheten och 400 

Mkr avser investeringar inom avfallsverksamheten. Samtliga framtida kostnader 

är uppräknade med 3 procent per år från basåret 2020.  

 

Av investeringsvolymen för VA är 2 300 Mkr reinvestering. Motsvarande summa 

för avfall uppgår till 6 Mkr. Detta motsvarar 21 respektive 1,5 procent av totalen. 

Av investeringsvolymen för VA härrör 1 700 Mkr till exploateringsprojekt under 

perioden. Bild 1 nedan illustrerar förvaltningens föreslagna investeringsplan för 

perioden. 

 

 
Bild 1. Förvaltningens förslag till investeringsplan för 2021-2030 redovisat i total 

investeringsnivå, nyinvestering, reinvestering respektive exploatering. 

Beskrivning av ärendet 

Kretslopp och vattennämnden är en av totalt sex nämnder i Göteborgs Stad som 

innehar egna anläggningar för sin verksamhet och som bedriver egen 

investeringsverksamhet. Detta ärende utgör en redovisning av Kretslopp och 

vattens investeringsbehov inom VA- och avfallsverksamheten för perioden 2021 

till 2030.  

Förvaltningens investeringsverksamhet 

Kretslopp och vattens investeringar är både värdehöjande åtgärder, som definieras 

som åtgärder där nya anläggningar byggs eller prestanda förbättras utöver 

ursprunglig funktion, samt värdeåterskapande åtgärder för att bibehålla 

ursprunglig funktion. Kapitaltjänstkostnader för alla investeringar finansieras 
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genom debitering av VA-kollektivet enligt gällande VA-taxa och 

avfallskollektivet enligt gällande avfallstaxa.  

 

Egna investeringar för Kretslopp och vattennämnden vilka nämnden själv 
förfogar över  
De egna investeringarna består av investeringar inom dricksvattenproduktion, 

dricksvattendistribution, avloppsavledning, återvinning och behållare, nedlagda 

deponier och övriga investeringar (nylagda serviser, vissa IT– och 

fastighetsinvesteringar). Investeringarna styrs av de nödvändiga behov som 

förvaltningen tagit fram i de långsiktiga planerna Åtgärdsplan vatten, Regional 

vattenförsörjningsplan, Åtgärdsplan avlopp, Regional avfallsplan (A2020) eller 

VA-utbyggnadsplan för befintliga områden. Måldelarna i planerna har varit 

föremål för nämndbeslut och sätter nivån för den ambition som finns och vad som 

betraktas som nödvändigt att uppnå.  

 

Egna investeringar för Kretslopp och vattennämnden vilka nämnden inte 
förfogar över, så kallade generalplaneinvesteringar  
Kretslopp och vatten kan själva påverka när den största delen av de egna 

investeringarna ska utföras och står själv för styrningen och ledning av dessa 

investeringar. Det finns dock så kallade "generalplaneinvesteringar" inom VA-

verksamheten som utförs för att kunna försörja utbyggnadsområden som hanteras 

inom ramen för exploateringsinvesteringar som inte ingår i investeringsplanen för 

exploateringsinvesteringar. Generalplaneinvesteringar är svårare att styra i tid. Det 

kan också vara fråga om tidigareläggning av arbeten som tvingas fram av andra 

aktörer som till exempel statliga Trafikverket. 

 

Exploateringsinvesteringar i Göteborgs Stad 
Exploateringsinvesteringar i Göteborgs Stad utgår från Göteborgs 

kommunfullmäktiges budget med prioriterade mål. Arbetet med samordning av 

exploateringsinvesteringar i staden genomförs av Fastighetskontoret medan 

utförandet av investeringsprojekten vanligtvis brukar samordnas från 

Trafikkontoret. Kretslopp och vatten är med i planerings- och utförandeskedet och 

lämnar planeringsunderlag i form av beräknade investeringskostnader för VA-

åtgärder för delar vilka Kretslopp och vatten svarar. Förvaltningen arbetar för att 

medverka till att nya bostäder, skolor med mera byggs ut enligt plan. Kretslopp 

och vatten har begränsade möjligheter att styra eller prioritera 

exploateringsinvesteringar då dessa ofta tidsmässigt styrs av exploatörernas 

intresse vilket påverkas av exempelvis rådande konjunkturläge samt planprocess.  

Investeringsbehov i plan för respektive verksamhetsområde 

Stora utmaningar finns för att nå målen i verksamhetens långsiktiga planer och 

förvaltningen bedömer att investeringsnivån kommer öka till följd av detta den 

kommande tioårsperioden. Då genomförandeförmågan för investeringsvolymen är 

beroende dels av egna resurser, dels av externa faktorer som bygglov och andra 

tillstånd, tillgång till konsulter och entreprenörer samt marknadslägets påverkan 

på pris, har en rimlighetsbedömning gjorts för att få fram en realistisk nivå. 

 

En avstämning sker med framförallt fastighetskontoret avseende 

exploateringsinvesteringar så att periodens nivå samordnas med den takt de 

bedömer realistisk.  
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Föreslagna investeringar inom vatten-, avlopp- och avfallsområdet för perioden 

2021 - 2030 är 11 400 Mkr bygger på politiskt beslutade långsiktiga planer samt 

stadens exploatering. Avseende hälsa och miljö ställs ofta direkta krav på 

verksamheten från tillsynsmyndigheter som måste uppfyllas nu och på sikt. Att 

leverera vatten-, avlopps- och avfallstjänster tillhör grunden för att få ett 

fungerande Göteborgssamhälle och är en av förutsättningarna för en hållbar 

tillväxt i regionen.  

 

Investeringar inom dricksvattenproduktion (VA) 
Investeringar inom detta område omfattar prestandaökning och förnyelse av 

råvattenanläggningen och våra vattenverk. De investeringar som är planerade 

under kommande planperiod syftar främst till att förbättra säkerheten i 

vattenproduktionen, öka barriärverkan samt höja produktionskapaciteten. Det 

största investeringsprojektet inom detta verksamhetsområde samt inom 

förvaltningen är utbyggnad av ultrafilter och dricksvattenkemikalier på 

Alelyckans vattenverk.  

 

Investeringar inom dricksvattendistribution (VA) 
Investering inom detta område omfattar prestandaökning i och förnyelse av 

befintligt dricksvattennät, dricksvattenpumpstationer samt hög- och lågreservoarer 

(vattentorn) och gemensamhetstunnlar. De investeringar som är planerade under 

kommande planperiod syftar främst till att öka leveranssäkerheten och 

distributionskapaciteten i stomnätet från Lackarebäck till Sisjön och Norra 

ringledningen samt förnyelse av befintligt nät och därmed höja 

försörjningssäkerheten.  

 

Investering inom avloppsavledning/avloppsrening (VA) 
Investering inom detta område omfattar prestandaökning i och förnyelse av 

dagvattennät, spillvattennät och kombinerat avloppsnät, spillvatten- och 

avloppspumpstationer samt dagvatten- och spillvattentunnlar. De investeringar 

som är planerade under kommande planperiod syftar bland annat till att minska 

mängden tillskottsvatten till Ryaverket samt minska risken för 

källaröversvämningar. Målet med investeringarna är således att såväl öka 

säkerheten som förbättra miljön. De största investeringsprojekten inom detta 

verksamhetsområde består av ombyggnad av pumpstation och ledningar i 

Björlanda pumpkedja, Askim förstärkning, Kålltorp och Kodammarnas 

avloppspumpstation.  

 

Övriga investeringar (VA) 
Investeringar inom detta område innefattar nya serviser, vissa IT- och 

fastighetsinvesteringar. 
 

VA-upprustning i omvandlingsområden (VA) 
VA-upprustning är utbyggnad av dricksvatten- och avloppssystem i områden med 

bristfälliga enskilda dricksvatten- eller avloppslösningar. Utbyggnad sker ofta på 

grund av hälso-, miljö- eller råvattenskyddsskäl. En typ av områden där VA-

upprustning förekommit historiskt är sommarstugeområden där permanentboende 

brett ut sig. Kretslopp och vatten har tillsammans med Miljöförvaltningen, 

Fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret arbetat fram VA-utbyggnadsplan 
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för befintliga områden som identifierar och prioriterar utbyggnad av VA-

upprustningsområden från 2012 och tio år framåt. Arbete pågår med att uppdatera 

planen. 

Generalplaneinvesteringar (VA) 
Generalplaneinvesteringar redovisas specifikt då de inte styrs från förvaltningen 

utan i samband med att utbyggnad sker i de exploateringsområden de ska försörja. 

Dessa investeringar är till nytta för fler (kommande eller befintliga) än bara den 

detaljplan som initierar utbyggnaden. 

 

Exploateringsinvesteringar (VA) 
Investeringsbehovet för vatten och avlopp i samband med exploatering av nya 

bostads- och verksamhetsområden. 

 

Återvinning och behållare (avfall) 
Investeringsbehovet inom återvinning och behållare avser investeringar vid 

återvinningscentraler. Det största investeringsprojektet inom detta 

verksamhetsområde utgörs av anläggande av en ny kretsloppspark i södra 

Göteborg. 

 

Avslutade deponier (avfall) 
Kretslopp och vatten ansvarar även för vissa äldre deponier som inte längre är i 

drift. Rening av lakvatten från deponierna är ett exempel på investering. 

 

Övriga investeringar (avfall) 
Mindre övriga investeringar inom avfallsområdet. 

Förvaltningens bedömning 

Samtliga investeringar exklusive exploateringsinvesteringar och generalplane-

investeringar planeras för att nå de politiskt beslutade målen i Åtgärdsplan vatten, 

Regional vattenförsörjningsplan, Åtgärdsplan avlopp, Regional avfallsplan 

(A2020) eller VA-utbyggnadsplan för befintliga områden. Förvaltningen har 

föreslagit ett grundförslag för att nå de politiskt beslutade målen inom VA och 

avfall.  

 

Jämfört med tidigare långsiktiga prognos har förvaltningen lagt till kostnader för 

idag ej identifierade projekt i den senare delen av tidsperioden. Därav är 

kostnaden i denna långsiktiga prognos högre än för föregående år. Bedömningen 

är att investeringsbehoven inte kommer att minska framgent för att upprätthålla 

och kvalitetssäkra leveransen i förvaltningens huvudprocesser. 

 

Förslaget är utformat utifrån en realistisk bedömning av genomförbarhet och 

genomförandekapacitet hos förvaltningen och externa berörda resurser. 

Ytterligare en viktig faktor som förslaget förhåller sig till är hur VA- och 

avfallstaxorna påverkas över tid på grund av de kapitaltjänstkostnader 

(avskrivningar och ränta) investeringarna ger upphov till. Detta är speciellt viktigt 

inom VA-området där investeringsnivåerna är betydligt högre än inom 

avfallsområdet. Under innevarande år kommer nämnden arbeta ytterligare med 

frågan om långsiktigt hållbar finansiering där även vissa redovisningsfrågor 

innefattas. Bland annat kommer detta vara ett tema på nämndens strategidag som 

blivit framflyttad från april till efter sommaren. För närvarande investerar övriga 
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större städer i Norden stort i utbyggnad av VA-försörjning och avfallshantering 

och liknande diskussioner om långsiktigt hållbar finansiering pågår i branschen.  

 

För att kunna hantera projekt behövs resurser i form av kompetent personal och 

denna faktor kommer sannolikt vara begränsande när det gäller kapaciteten att 

hantera projekt. Projekt som förvaltningen inte själv kan styra i tiden såsom 

exploateringsprojekt och projekt som uppkommer då staten bygger ut väg- och 

järnvägsinfrastruktur är prioriterad. Denna faktor ihop med begränsade 

personalresurser kommer begränsa kapaciteten att hantera egna projekt.  

 

Pågående och planerade infrastrukturprojekt i staden har extraordinär omfattning. 

Denna typ av projekt genererar ofta förhandlingar om kostnadsfördelning mellan 

stat och kommun samt riskerar att investeringsarbeten som planerats längre fram i 

tiden måste tidigareläggas med kort varsel. Konsekvenserna för stadens VA-

system är påtagliga. Kretslopp och vatten förutsätter att omläggning av ledningar 

som erfordras på grund av dessa anläggningsprojekt bekostas av projektägarna.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Redovisad investeringsplan är även underlag för ytterligare ärenden som 

förvaltningen parallellt har att utarbeta, såsom ärendet Kretslopp och vattens 

verksamhetsnomineringar 2021 vilket också är uppe för beslut på detta 

nämndmöte. Till det ärendet biläggs Förutsättningar för VA-taxa 2021 samt 

Förutsättningar för avfallstaxa 2021, vilka till delar bygger på föreslagen 

investeringsplan. Nämndens investeringsvolym påverkar taxebehovet för lång tid 

framöver, särskilt på VA-området där investeringsvolymen är markant högre än 

på avfallsområdet. De höga investeringsvolymerna kommer att medföra en 

kraftigt ökad låneskuld och därmed en ökad räntekänslighet.   

 

Aktuell investeringsplan för perioden kommer att medföra ökade driftkostnader. 

Planerad nyinvestering i utökade och förbättrade anläggningar för VA och avfall 

förväntas innebära ökade kostnader för drift och underhåll. Delvis kompenseras 

ökade kostnader i och med att nya pumpar och större ledningsdimensioner även 

innebär lägre energiförbrukning. Planerad reinvestering bedöms inte medföra 

ökade driftkostnader. Ovanstående illustreras i bild 2 nedan. 
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Bild 2. Diagram över uppskattad driftkostandsutveckling över tid till följd av föreslagen 

investeringsplan. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Den ekologiska dimensionen är grundläggande för förvaltningens verksamhet. 

Kretslopp och vattens övergripande syfte är att erbjuda långsiktigt hållbara 

lösningar för stadens VA-försörjning och avfallshantering. 

 

Den föreslagna investeringsplanen är ett för staden viktigt bidrag för att inte 

överlämna de stora miljöproblemen till nästa generation göteborgare. 

Investeringsplanen bidrar också till måluppfyllelse för Göteborgs samtliga tolv 

miljömål.  

Bedömning ur social dimension 

Förvaltningens verksamhet, avseende såväl drift som investeringar, gör ingen 

åtskillnad på kön, ålder, religionstillhörighet, sexuell läggning, etniskt ursprung 

med mera. Uppdraget är att förse samtliga brukare och kunder med säker och 

effektiv produktion och leverans av dricksvatten, säker avledning av 

avloppsvatten och en effektiv och miljömässigt korrekt avfallshantering.  

Expedieringskrets 

Stadsledningskontoret 

Fastighetskontoret 

 



Nämnd: Kretslopp och vatten

Investeringsområde/projekt

Fasta priser Gröna

Utg 2020 Ink 

2020

Utg 2021 Ink 

2021

Utg 2022 Ink 

2022

Utg 2023 Ink 

2023

Utg 2024 Ink 

2024

Utg 2025 Ink 

2025

Utg 2026 Ink 

2026

Utg 2027 Ink 

2027

Utg 2028 Ink 

2028

Utg 2029 Ink 

2029

Utg 2030 Ink 

2030

Investeringar Vatten & Avlopp x 886 200 000 1 080 500 000 1 122 300 000 1 022 610 000 988 100 000 875 100 000 865 100 000 878 100 000 877 100 000 818 100 000 847 600 000

varav reinvestering och ersättningsinvestering 162 600 000 175 000 000 176 500 000 181 000 000 165 000 000 197 000 000 198 000 000 205 000 000 209 000 000 225000000 229 500 000

varav nyinvesteringar 545 600 000 725 500 000 765 800 000 671 610 000 673 100 000 528 100 000 537 100 000 543 100 000 548 100 000 473 100 000 498 100 000

varav Exploateringsinvesteringar 178 000 000 180 000 000 180 000 000 170 000 000 150 000 000 150 000 000 130 000 000 130 000 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000

Låsta volymer 443 100 000 408 000 000 386 000 000 259 000 000 160 000 000

Betydande projekt 

Alelyckan ultrafilter 30 000 000 80 000 000 210 000 000 200 000 000 160 000 000

Norra Ringledningen, etapp 1-2 40 000 000 40 000 000 45 000 000 50 000 000 50 000 000

Askim förstärkning 3 850 000 45 000 000 70 000 000 80 000 000 140 000 000 70 000 000

Björlanda Pumpkedja 2 000 000 108 000 000 108 000 000 35 000 000

Kodammarna 116 000 000 120 000 000 68 000 000 24 000 000

Kålltorp (avlopp) 1 000 000 50 000 000 100 000 000 120 000 000

Investeringar Avfall x 39 650 000 40 500 000 70 500 000 65 500 000 111 500 000 10 500 000 8 500 000 8 500 000 8 500 000 8 500 000 8 500 000

varav reinvestering och ersättningsinvestering 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

Låsta volymer 39 650 000

Betydande projekt 

Ny kretsloppspark 4 500 000 10 000 000 50 000 000 50 000 000 100 000 000

Totalt investeringar kretslopp och vatten 925 850 000 0 1 121 000 000 0 1 192 800 000 0 1 088 110 000 0 1 099 600 000 0 885 600 000 0 873 600 000 0 886 600 000 0 885 600 000 0 826 600 000 0 856 100 000 0

Övrigt

Varav reinvestering, varav låsta volymer och varav betydande projekt specificeras för varje investeringsområde i de fall det är aktuellt

Låsta volymer avser de investeringsvolymer som bedöms vara svåra att avbryta (det fysiska genomförandet pågår eller volymer är redan kontrakterade eller avtalade) utan att det ger betydande konsekvenser. 

Betydande investeringar = Investeringar över 250 mnkr eller av annan principiell beskaffenhet

Investeringsområden kan läggas till eller tas till bort vid behov. 

Kolumnen "Gröna?" markeras med x på de investeringsområden där förvaltningen bedömer att det finns investeringar som kan ha positiva effekter på klimat och miljö 

och som därigenom skulle kunna vara en del av kommunens gröna obligationsprogram.

577000000

180000000

757000000



Nämnd: Kretslopp och vatten

Investeringsområde/projekt

Löpande priser Gröna

Utg 2020 Ink 2020 Utg 2021 Ink 2021 Utg 2022 Ink 2022 Utg 2023 Ink 2023 Utg 2024 Ink 2024 Utg 2025 Ink 2025 Utg 2026 Ink 2026 Utg 2027 Ink 2027 Utg 2028 Ink 2028 Utg 2029 Ink 2029 Utg 2030 Ink 2030

Investeringar Vatten & Avlopp 1 112 915 000 1 190 650 000 1 117 436 000 1 112 116 000 1 014 481 000 1 032 975 000 1 079 950 000 1 111 085 000 1 067 435 000 1 139 105 000

varav reinvestering och ersättningsinvestering 180 250 000 187 250 000 197 785 000 185 710 000 228 377 000 236 423 000 252 123 000 264 755 000 293 574 000 308 430 000

varav nyinvesteringar 747 265 000 812 438 000 733 888 000 757 580 000 612 213 000 641 325 000 667 945 000 694 317 001 617 288 000 669 405 000

varav Exploateringsinvesteringar 185 400 000 190 962 000 185 763 000 168 826 000 173 891 000 155 227 000 159 882 000 152 013 000 156 573 000 161 270 000

Låsta volymer 420 240 000 409 508 000 283 015 000 180 082 000 0 0 0 0 0 0

Betydande projekt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alelyckan ultrafilter 82 400 000 222 789 000 212 180 000 180 082 000 0 0 0 0 0 0

Norra Ringledningen, etapp 1-2 0 0 43 709 000 45 021 000 52 168 000 0 0 0 65 239 000 67 196 000

Askim förstärkning 46 350 000 74 263 000 87 418 000 157 572 000 81 150 000 0 0 0 0 0

Björlanda Pumpkedja 111 240 000 114 577 000 38 245 000 0 0 0 0 0 0 0

Kodammarna 123 600 000 72 141 000 26 225 000 0 0 0 0 0 0 0

Kålltorp (avlopp) 0 0 0 0 1 160 000 59 703 000 123 000 000 152 000 000 0 0

Investeringar Avfall 41 715 000 74 793 000 71 573 000 125 495 000 12 173 000 10 150 000 10 450 000 10 770 000 11 091 000 11 424 000

varav reinvestering och ersättningsinvestering 515 000 530 000 546 000 563 000 580 000 598 000 615 000 634 000 653 000 672 000

Låsta volymer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Betydande projekt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ny kretsloppspark 10 300 000 53 045 000 54 636 000 112 551 000 0 0 0 0 0 0

Totalt investeringar kretslopp och vatten 0 0 1 154 630 000 0 1 265 443 000 0 1 189 009 000 0 1 237 611 000 1 026 654 000 1 043 125 000 1 090 400 000 1 121 855 000 1 078 526 000 1 150 529 000

Övrigt

Om nämnden inte ser behov av att använda specifika index ska ett generellt index om 3,0 % användas.

Har avrundat beloppen och från 2024 och framåt finns inga länkar!



Föreslagna Investeringsramar
558 488 556 683 757 925 1 155 1 265 1 189 1 238 1 027 1 043 1 090 1 122 1 079 1 151

 185 400  190 962  185 763  168 826  173 891  155 227  159 882  152 013  156 573  161 270

Diskussion investeringsramar

(årliga totala volymer, löpande priser)

Utfall* Utfall* Utfall* Utfall* Utfall* Budget plan plan plan plan plan plan plan plan plan plan

(mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Reinvesteringar 131 125 150 150 150 163 180 187 198 186 229 236 252 265 294 308

Nyinvesteringar 337 275 350 424 427 584 747 812 734 758 612 641 668 694 617 669

Exploateringar 90 88 56 109 180 178 185 191 186 168 173 155 160 152 156 161

Totalt investeringsutgifter 558 488 556 683 757 925 1 112 1 190 1 118 1 112 1 014 1 032 1 080 1 111 1 067 1 138

Investeringsbidrag/extern medfinansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nettoinvesteringar 558 488 556 683 757 925 1112 1190 1118 1112 1014 1032 1080 1111 1067 1138

* om utfall ej går att fördela utifrån reinvestering/ersättning/nyinvestering räcker det att ange totalt utfall.

Utfallet för reinvesteringar 2018 och 2019 är antagna värden.

VA Utfall* Utfall* Utfall* Utfall* Utfall* Budget plan plan plan plan plan plan plan plan plan plan

(mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Reinvesteringar 131 125 150 150 150 162 179 186 197 185 228 235 251 264 293 307

Nyinvesteringar 310 268 309 397 395 545 706 738 663 633 600 631 658 683 606 658

Exploateringar 90 88 56 109 180 178 185 191 186 168 173 155 160 152 156 161

Totalt investeringsutgifter 531 481 515 656 725 885 1 070 1 115 1 046 986 1 001 1 021 1 069 1 099 1 055 1 126

Avfall Utfall* Utfall* Utfall* Utfall* Utfall* Budget plan plan plan plan plan plan plan plan plan plan

(mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Reinvesteringar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nyinvesteringar 27 7 41 27 32 39 41 74 71 125 12 10 10 11 11 11

Exploateringar

Totalt investeringsutgifter 27 7 41 27 32 40 42 75 72 126 13 11 11 12 12 12
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Kapitalkostnadsutveckling (inklusive exploatering)

Kapitalkostnader (netto, inklusive upplösning av investeringsbidrag och övriga investeringsinkomster)

Avskrivningar (mnkr) Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Befintlig anläggningsvolym (simulering) 93 95 99 112 113 112 110 109 107 104 100 96 95 94 91 88

Pågående investeringar VA 12 20 26 41 59 68 68 69 69 69 69

Planerade investeringar (ej påbörjade) VA 0 6 15 27 36 56 73 87 110 127 159

Pågående investeringar Avfall 1 1 1 1 6 6 6 6 6 6 6

Planerade investeringar (ej påbörjade) Avfall 0 0 1 1 2 2 2 2 3 3 3

Avskrivningar totalt 93 95 99 112 113 124 137 152 177 207 231 245 259 281 295 324

Ränta 70 66 50 58 58 66 66 77 87 97 105 111 117 123 129 134

Kapitaltjänstkostnader 163 161 149 170 171 190 203 229 264 304 336 356 376 404 424 458
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Övriga driftkonsekvenser (ej kapitalkostnader)

(avser årligen tillkommande konsekvenser)

(mnkr) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Driftkostnader netto (drift, tillsyn skötsel) 8,1 6,5 7,1 6,3 14,2 17,3 14,4 8,6 6,4 11,0 6,0

ev varav exploatering

Medfinansiering statlig infrastruktur (årlig kostnad) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalt 8,1 6,5 7,1 6,3 14,2 17,3 14,4 8,6 6,4 11,0 6,0

Ackumulerade driftkostnadskonsekvenser 2020- 8,1 14,6 21,7 28,0 42,3 59,5 73,9 82,6 89,0 100,0 106,0
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Underlag för beräkning
1,5 % driftkostnad är baserad på följande beräkningar

Årlig kostnad för pumpstation (LNA) är ca 123 000 kr (2015) och det kostar 4-6 mnkr att bygga en pumpstation 

alltså driftskostnaden är i förhållande till investeringen 123 000/5 000 000= 2,5 %

För tryckstegringsstation (LNV) är årlig kostnad per pumpstation 160 000 kr (2015) och det kostar 15-30 mnkr att 

bygga alltså driftskostnaden är i förhållande till investeringen 160 000/22 500 000=0,7%

För vattenproduktion är verksamhetsförändringen 4 mnkr 2020 och relaterat till investeringsvolymen 2020 som är  52,5 mnkr är driftkostnaden 4/52,5=7,6% 

men här ingår flera andra kostnader också som inte är relaterat till investeringar

För vattenproduktion är verksamhetsförändringen 11 mnkr 2024 och relaterat till investeringsvolymen 2024 som är  185 mnkr är driftkostnaden 11/185=5,9% 

men här ingår flera andra kostnader också som inte är relaterat till investeringar

För avfall räknar vi med en genomsnittlig ökad driftkostnad på 1,5%

För investeringar inom VA och Avfall räknar vi med driftskostnad på 1,5% av halva investeringen

För investeringar inom Exploatering räknar vi med driftskostnad på 1,5% av hela investeringen

För reinvesteringar räknar vi inte med någon driftskostnad 

Vår kalkylmall kommer ge oss bättre underlag framöver
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§ 45   N230-0425/20 

Lokalnämndens långsiktiga investeringsbehov 2020–2030 

 

Beslut 

Lokalnämnden beslutar att  

1. godkänna förvaltningens förslag till långsiktiga investeringsbehov för perioden 2021–

2030.  

2. översända beslutet med bilagor till kommunstyrelsen.  

3. justera beslutet omedelbart.    

 

 

Handlingar 

1. Förvaltningens tjänsteutlånade daterat 2020-03-04 

2. Bilaga 1 – Investering lokalnämnden 2021–2030  

3. Bilaga 2 – Lokalförsörjningsplan 2020 Göteborgs Stad 

 

Yttrande  

Yttrande MP, FI och S 

Byggsektorn står för 25 procent av landets fossilgasutsläpp och dessa utsläpp måste ner till 

noll senast 2030 om vi ska nå Parisavtalets 1,5-gradersmål. Lokalförvaltningen har visat att 

det går att komma ner till nollutsläpp om en gör som vid det planerade bygget Hoppet. Om 

staden vid all byggnation snarast tar åt sig byggtekniken från Hoppet så går det att uppfylla 

Parisavtalets 1,5-gradersmål. Att inte uppfylla Parisavtalets 1,5-gradersmål leder till fortsatt 

utrotning av liv i havet och på land. Redan nu pågår en massutrotning som endast kan stoppas 

om vi sänker koldioxidhalten i atmosfären. Investeringsplanen visar på ökade utsläpp av 

koldioxid som kan undvikas om byggteknik som vid byggandet av Hoppet används. 

Justering 

Omedelbar justering 

Protokollsutdrag skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

Lokalnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-03-24 



 

 

 

 

Justeringsdag:   

2020-03-24 

Underskrifter 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

 

Sofie Wäremalm 

 

 

Ordförande 

Bo Anderssen (L) 

 

Justerande 

Gudrun Tiberg (FI) 
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Lokalnämndens långsiktiga 
investeringsbehov 2021-2030
Förslag till beslut
Lokalnämnden föreslås att

1. godkänna förvaltningens förslag till långsiktiga investeringsbehov för perioden 
2021–2030.

2. översända beslutet med bilagor till kommunstyrelsen.

3. justera beslutet omedelbart.

Sammanfattning
I enlighet med stadens process för investeringsstyrning har lokalförvaltningen 
sammanställt behovet av investeringsmedel för att finansiera samtliga investeringar i 
stadens verksamhetslokaler den kommande tioårsperioden. Medlen avser att finansiera 
nyinvesteringar, reinvesteringar samt ersättningsinvesteringar. 

För perioden 2021–2023 uppgår de samlade behoven till 11 945 miljoner kronor.
För prognosperioden 2024–2030 uppgår de samlade behoven till 34 430 miljoner kronor. 
För hela perioden 2021–2030 uppgår de samlade behoven till 46 375 miljoner kronor.

Förändringar från tidigare inlämnade bedömningar (2020–2029) beror på:

- Förändrade lokalbehov utifrån lokalförsörjningsplanen
- Ökad andel objektsspecifika beställningar
- Framflyttning av projekt utifrån ett genomförandeperspektiv
- Indexeffekt

Efter att förvaltningen beräknat behoven av långsiktiga investeringsbehov har det nu 
kommit en ny befolkningsprognos. Under maj månad kommer den nya prognosen vara 
analyserad på stadsdelsnivå, men utifrån en övergripande snabbanalys visar den på en 
tydligt minskad befolkningsökning jämfört med tidigare prognoser. 
Det finns i nuläget inte tillräckligt med underlag för att justera de i detta ärende 
redovisade belopp. Detta arbete får ta vid efter maj månad. 
Övergripande analys av den nya befolkningsprognosen per mars pekar dock på att 
investeringsbehoven fram till 2030 kan komma att minska med i storleksordning 4 
miljarder för förskola och 2 miljarder för grundskola, jämfört med det underlag som 
inlämnas här. 

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2020-03-04
Diarienummer N230-0425/20

Handläggare
Adnan Muzur, Amela Begovic Ankar, Cajsa Falk, 
Jonathan Jörnmo, Mikael Sandström
Telefon:
E-post: fornamn.efternamn@lf.goteborg.se 
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Bedömning ur ekonomisk dimension
Reinvesteringars effekt på driftsekonomin
Reinvesteringar genererar under sin ekonomiska livstid kapitalkostnader i form av 
avskrivningskostnader och räntekostnader. Alla reinvesteringar belastar dock inte 
lokalförvaltningens resultat. Det är endast de första 80 miljonerna i reinvesteringar varje 
år som genererar kapitalkostnader som belastar lokalnämnden. Alla reinvesteringar som 
därefter redovisas får lokalnämnden kapitalkostnadskompensation för via 
kommunbidraget andra året efter investeringsåret. 

Kompensationsmodellen syftar till att undvika att förvaltningens reinvesteringar över tid 
förbrukar utrymmet i driftbudgeten som är avsatt för planerat underhåll.

Denna hantering har gällt sedan lokalnämndens bildande 2011. Förvaltningen ska verka 
för att dessa förutsättningar ska råda även under 2021 och avser att tydliggöra behovet i 
ärendet avseende lokalnämndens verksamhetsnomineringar som nämnden behandlar i 
april. Från och med 2022 ska finansieringen av lokalnämndens kapitalkostnader kopplade 
till reinvesteringar ske via hyressättningen.

Förvaltningen vill understryka sambandet mellan drift- och reinvesteringsramarna. Vid 
begränsade möjligheter att reinvestera ökar driftkostnaderna (reparationer, 
energianvändning etcetera) samt påverkar stadens verksamheter negativt då dagliga 
störningsmoment blir mer frekventa. 

Nyinvesteringarnas effekt på driftsekonomin
Enligt regelverket för Göteborgs Stads hyresmodell får lokalnämnden kompensation för 
skillnaden mellan modellhyran och verkliga kostnader. Detta gäller för tillkommande 
skolbyggnader till och med 2020-06-30. Från och med 1 juli 2020 debiterar 
lokalnämnden skolnämnderna samtliga kostnader vilket innebär att skillnaden mellan 
modellhyran och verkliga kostnader tillkommer. 

Lokalförvaltningen gör antagandet att kompensationen från hyresmodellen avseende 
nytillkommande äldreboenden och BmSS (boenden med särskild service) utgår from 
2021. Från och med 2021 debiterar lokalnämnden de nya facknämnderna samtliga 
kostnader vilket innebär att skillnaden mellan modellhyran och verkliga kostnader 
tillkommer. 

Känslighetsanalys kring lämnade investeringsbehov
Efter att förvaltningen beräknat behoven av långsiktiga investeringsbehov har det nu 
kommit en ny befolkningsprognos. Under maj månad kommer den nya prognosen vara 
analyserad på stadsdelsnivå, men utifrån en övergripande snabbanalys visar den på en 
tydligt minskad befolkningsökning jämfört med tidigare prognoser. 
Det finns i nuläget inte tillräckligt med underlag för att justera de i detta ärende 
redovisade belopp. Detta arbete får ta vid efter maj månad. 
Övergripande analys av den nya befolkningsprognosen per mars pekar dock på att 
investeringsbehoven fram till 2030 kan komma att minska med i storleksordning 4 
miljarder för förskola och 2 miljarder för grundskola, jämfört med det underlag som 
inlämnas här. 
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Bedömning ur ekologisk dimension
Reinvesteringar 
Behovsnivån är tydligt kopplad till möjligheterna för förvaltningen att leverera god 
måluppfyllelse inom miljöområdet genom minskning av fossila bränslen och ökad 
energieffektivitet. En resurstilldelning som överensstämmer med behoven ger också 
förvaltningen möjligheter till mer långsiktigt hållbara lösningar vilket är ett av 
lokalnämndens prioriterade områden.

Nyinvesteringar
Byggsektorn står för en stor andel av Sveriges miljö- och klimatpåverkan, och 
fastighetssektorn en stor del av energianvändningen. Genom att lokalförvaltningen i 
enlighet med stadens antagna program och planer inom miljöområdet ställer relativt höga 
miljö- och energikrav, hålls denna påverkan nere så gott det går i genomförandet av 
investeringsportföljen. 

Undantaget är klimatpåverkan där förvaltningen idag bygger enligt normalnivå i Sverige 
(där byggsektorn står för drygt en fjärdedel av landets utsläpp av växthusgaser). Detta 
innebär att den omfattande investeringsportföljen fram till 2030 genererar stora utsläpp av 
klimatpåverkande växthusgaser, om inte en relativt snabb omställning görs, till exempel 
med erfarenheter från utvecklingsprojektet Hoppet. En sådan omställning skulle dock 
initialt troligtvis innebära en merkostnad på minst ett par procent av projektkostnaden.

Bedömning ur social dimension
Lokalförvaltningens investeringsbehov för hela perioden kommer att generera antalet 
tillskapade platser och lägenheter enligt uppställningen i tabell 1 inklusive inhyrningar. 
Inhyrningar finansieras inte av investeringsbehovet och i tabell 2 går att utläsa antalet 
tillskapade platser exklusive inhyrningar. 

Tabell 1: sammanställning av antal tillskapade platser, inklusive förändringar efter 
revideringen exklusive inhyrningar.

Tabell 2: sammanställning av antal tillskapade platser, inklusive förändringar efter 
revideringen exklusive inhyrningar.

Kategori Period 2021 – 2030
Förskola (platser) 7 452
Grundskola (platser) 15 813
Gymnasium (platser) 0 
Äldreboende (lägenheter) 308
Boende med särskild service (lägenheter) 534

Kategori Period 2020 – 2030
Förskola (platser) 8 208
Grundskola (platser) 16 741
Gymnasium (platser) 1 010
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Tabell 3: sammanställning av antal tillskapade platser, inklusive förändringar efter 
revideringen inklusive inhyrningar.

Reinvesteringar
Genom att underhålla och renovera kommunala verksamhetslokaler och bostäder skapas 
det förutsättningar för att stadens verksamhetsnämnder kan bedriva sin verksamhet. 

Underhåll av stadens lokaler medför att verksamheterna kan anpassas för att möta 
framtidens krav. Det pedagogiska arbetet främjas för barnen som vistas i våra lokaler när 
dessa är anpassade för förskole- och skolverksamhet. Vidare ges medarbetare en ökad 
arbetstillfredsställelse och stolthet genom att arbeta i en organisation med resurser som 
kan möta förväntningar som stadens verksamheter ställer. 

Ur det sociala perspektivet ser förvaltningen att ett flertal av de lokaler som berörs av 
planerade åtgärder är geografiskt placerade i områden med olika sociala utmaningar. 

Nyinvestering 
Stadens behov av om-, till- och nybyggnation av skolfastigheter, äldreboenden och 
boenden med särskild service är stort. Barnen behöver lokaler anpassade för förskole- och 
skolverksamhet som främjar det pedagogiskt arbetet. Lokalförvaltningen ska också kunna 
leverera lokaler som säkerställer fortsatt jämställdhets- och mångfaldsarbete. 

Genom att lokalnämnden fattar beslut utifrån förvaltningens förslag kommer nämnden i 
enlighet med sitt uppdrag i reglementet att leverera de platser inom skola och omsorg som 
stadens verksamheter är i behov av och som kommunstyrelsen givit nämnden i uppdrag 
att leverera.

Samverkan
Samverkan har skett med personalorganisationerna enligt Samverkan Göteborg (FSG 
2020-03-19).

Bilagor

Bilaga 1 - Investering lokalnämnden 2021–2030

Bilaga 2 – Lokalförsörjningsplan 2020 Göteborgs Stad

Äldreboende (lägenheter) 308
Boende med särskild service (lägenheter) 557

Kategori Period 2020 – 2030
Förskola (platser) 12 141
Grundskola (platser) 19 281
Gymnasium (platser) 1 814
Äldreboende (lägenheter) 697
Boende med särskild service (lägenheter) 832
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Ärendet 
Lokalnämnden ska ta ställning till nämndens långsiktiga investeringsbehov för perioden 
2021–2030.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med stadens process för investeringsstyrning har lokalförvaltningen 
sammanställt behoven av investeringsmedel för att finansiera samtliga investeringar i 
stadens verksamhetslokaler den kommande elvaårsperioden. Medlen avser att finansiera 
nyinvesteringar, reinvesteringar samt ersättningsinvesteringar. 

Tidigare år har lokalförvaltningen bedömt behovet av reinvesteringsmedel i det befintliga 
beståndet och lokalsekretariatet har bedömt nyinvesteringsbehoven. Från och med 2019 
fick lokalnämnden ansvaret för att utifrån lokalsekretariatets lokalförsörjningsplan lämna 
in en prognos också för nyinvesteringsvolymerna.

Underlaget ska behandlas av lokalnämnden för att sedan skickas vidare till 
kommunstyrelsen för vidare beredning i budgetprocessen inför 2021.

Förvaltningens bedömning
I enlighet med stadens process för investeringsstyrning har lokalförvaltningen 
sammanställt behovet av investeringsmedel för att finansiera samtliga investeringar i 
stadens verksamhetslokaler den kommande tioårsperioden. Medlen avser att finansiera 
nyinvesteringar, reinvesteringar samt ersättningsinvesteringar. 

Lokalsekretariatet har utifrån befolkningsstatistik och befolkningsprognoser lämnat över 
stadens behov av verksamhetslokaler uttryckt i behovet av antalet platser, avdelningar 
med mera till lokalförvaltningen. Lokalförvaltningen har sedan utifrån kännedom om 
byggprocessens olika skeden, relevanta produktionsnyckeltal, bedömd genomförbarhet, 
bedömda tillgängliga resurser beräknat behoven av investeringsmedel över tid.

Tabell 4: Föreslagen investeringsvolym totalt, inklusive indexuppräkning.

Kategori, mnkr 2021–2023 2024-2030 Totalt
Förskola 3 260 9 360 12 620
Grundskola 5 475 16 775 22 250
Gymnasium 530 1 290 1 820
Äldreboende 1 245 2 510 3 755
Boende med särskild service 550 2 445 2 995
Övriga lokaler 885 2 050 2 935
Summa 11 945 34 430 46 375

Reinvesteringar 
Föreslagen reinvesteringsvolym för investeringsplan 2021–2023 uppgår till 3 130 
miljoner kronor inklusive indexuppräkning. Prognos för reinvesteringsvolymerna 2024–
2030 bedöms uppgå till 9 885 miljoner kronor inklusive indexuppräkning.
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Investeringsnivån avser att säkerställa lokalförvaltningens ambitionsnivå, som är att 
säkerställa att underhållsbehovet inte ökar över tid, samt minska det eftersatta behovet 
gradvis.

Tabell 5: Föreslagen reinvesteringsvolym, inklusive indexuppräkning.

Kategori, mnkr 2021–2023 2024–2030 Totalt
Förskola 625 2 400 3 025
Grundskola 1 090 3 960 5 050
Gymnasium 530 1 290 1 820
Äldreboende 415 1 255 1 670
Boende med särskild service 110 335 445
Övriga lokaler 360 645 1 005
Summa 3 130 9 885 13 015

Det behov som förvaltningen anger bygger främst på de underhållsplaner som har 
arbetats fram genom systematiska besiktningar av framförallt byggkomponenter. De 
senaste åren har förvaltningen även byggt upp och dokumenterat kunskap om den 
tekniska statusen av fastighetsbeståndets installationsanläggningar, markanläggningar, 
utegårdar samt storköksinstallationer. I sammanställningen ingår förvaltningens behov av 
att göra reinvesteringar för att förlänga den tekniska livslängden för ett flertal 60- och 
70-tals förskolor.  

Framtagandet av investeringsbehoven har förvaltningen sammanställt utifrån 
dokumenterad kunskap om den tekniska statusen samt antaganden utifrån branschens 
nyckeltal för de områden där förvaltningen inte är klar med underhållsplaner. I 
behovsbedömningen har förvaltningen även tagit höjd för de politiska målambitionerna 
inom områden miljö, energi och jämlikhet. Samspelet mellan reinvesteringar och 
underhåll är också beaktat. 

Lokalförvaltningen arbetar succesivt och metodiskt för att ha en tillräckligt komplett 
underhållsplan för nämndens egna bestånd samt nämndens ansvar i det inhyrda beståndet 
för att säkra behovet av långsiktiga åtgärder.

Vid bedömningen av behovet för reinvesteringar den kommande tioårsperioden har 
förvaltningen vägt upp det aktuella behovet med en jämn upparbetningstakt. Behovet ska 
täcka förvaltningens ambitionsnivå, som är att säkerställa att underhållsbehovet inte ökar 
över tid, samt minska det eftersatta behovet gradvis.

Eftersom lokalförvaltningen inte gör några reinvesteringar i det inhyrda beståndet 
beräknas behovet endast utifrån lokalnämndens egna fastighetsbestånd.

I samband med kartläggningen av reinvesteringsbehovet har förvaltningen tagit del av 
lokalsekretariatets sammanställning av behov av tillkommande platser, vilket är en del av 
Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan. Den övergripande planeringen av lokaler och 
särskilda boenden i staden, som görs i lokalförsörjningsplanen, påverkar planeringen av 
reinvesterings- och underhållsåtgärder i befintligt bestånd. 
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Konsekvensen av samspelet med lokalförsörjningsplanen kan bli att genomförande av 
större reinvesteringsåtgärder behöver tidigareläggas och göras i samband med 
ombyggnader. Att behöva tidigarelägga reinvesteringsåtgärder har de senaste åren 
påverkat möjligheten att komma tillrätta med det eftersatta behovet av åtgärder på 
enskilda objekt, då tidigareläggning av åtgärder förändrar förvaltningens egen planering 
av långsiktiga reinvesterings- och underhållsåtgärder. Det här bedömer förvaltningen som 
en risk att beakta även framöver. 

Det verkliga reinvesteringsbehovet visar på ett större behov de närmaste åren, som sedan 
sjunker i takt med genomförande av åtgärder tills en normalnivå är nådd i syfte att 
bibehålla tekniskt status. Idag finns det inga möjligheter att genomföra åtgärder enligt 
behov och därför har förvaltningen planerat för en jämnare resursanvändning över tid 
med en längre period för åtgärdande av eftersatta åtgärder som konsekvens. 

Utifrån balansen mellan behov och genomförandekapacitet drar lokalförvaltningen 
slutsatsen att befintlig nivå för den fyraåriga planperioden är rimlig även för kommande 
prognosperioden. Förvaltningen vill dock understryka sambandet mellan drift- och 
reinvesteringsramarna. Vid begränsade möjligheter att reinvestera ökar driftkostnaderna 
(reparationer, energianvändning etcetera) samt påverkar stadens verksamheter negativt då 
dagliga störningsmoment blir mer frekventa. 

I samband med att förvaltningen genomför mer omfattande reinvesteringar i syfte att 
förlänga byggnadernas livslängd med tio respektive tjugo år, finns ett potentiellt hinder. 
Det gäller att hitta lämpliga evakueringslösningar. 

Genom den äskade ramen för tioårsperioden ökar lokalförvaltningens möjligheter till att 
samordna och paketera reinvesteringar och underhållsåtgärder. Det leder till ökade 
stordriftsfördelar samt färre störningstillfällen i verksamheterna.

Förvaltningen har räknat med 3,5 procent årlig indexuppräkning för perioden 2021–2023 
respektive 3,0 procent för perioden 2024–2030 avseende förväntad prisutveckling.

Ersättningsinvesteringar
I samband med framtagandet av strategiska långsiktiga fastighetsplaner för förskolor har 
förvaltningen identifierat behovet av att ersätta byggnader med nya, eftersom den 
tekniska livslängden anses vara uppnådd nu eller i nära framtid. Generellt sätt berörs de 
byggnader som är uppförda på 60- och 70-talet. 

Tabell 6: Föreslagen ersättningsinvesteringsvolym, inklusive indexuppräkning.

Kategori, mnkr 2021–2023 2024–2030 Totalt
Förskola 470 1 875 2 345
Grundskola 575 3 740 4 315
Gymnasium 0 0 0
Äldreboende 0 0 0
Boende med särskild service 0 0 0
Övriga lokaler 0 0 0
Summa 1 045 5 615 6 660
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Det angivna behovet baserar sig på ett antal antaganden utifrån befintliga 
byggnadstekniska problem på typiska byggnader samt beräkningar av lönsamhet av 
underhållsåtgärder i förhållande till nybyggnation. Det mer specifika behovet behöver 
säkerställas med djupare analyser och utredningar på specifika objekt.

För perioden 2021–2023 har förvaltningen räknat med ett behov om 1 
045 miljoner kronor för ersättning av förskolor (40 avdelningar), alternativt förskolor och 
boenden med särskild service (BmSS), samt finansiering av redan beslutade ersättning av 
flera skolor inklusive ytterligare en skola år 2023. För perioden 2024–2030 är det 
identifierade behovet 5 615  miljoner kronor fördelade på ersättning förskolor 
(20 avdelningar per år) alternativt ersättning av enstaka särskilda bostäder eller övriga 
verksamhetslokaler, samt inklusive 400 miljoner kronor per år för ersättning av skolor 
(beloppen är inklusive indexuppräkning).

I de fall då ersättningen sammanfaller med behovet av att bygga om, bygga till eller 
bygga nytt och större på grund av expansionsbehov redovisar förvaltningen hela 
investeringsbehovet som en nyinvestering (se nedan avsnitt avseende nyinvesteringar).

Lokalförvaltningen har fokus på framtagande av långsiktiga strategiska fastighetsplaner 
för att säkra behovet av re- och ersättningsinvesteringar. 

Underlaget kommer att bli mer precist, vilket kan innebära att förvaltningen behöver 
justera det aviserade behovet i kommande års budgetprocesser.

Även här har förvaltningen räknat med 3,5 procent årlig indexuppräkning för perioden 
2021–2023 respektive 3,0 procent för perioden 2024–2030 avseende förväntad 
prisutveckling.

Nyinvesteringar
Lokalförsörjningsplanen 2020 utgör underlag till lokalförvaltningens investeringsbehov 
för 2021–2023 samt prognos för investeringsbehoven 2024–2030 vilka redovisas enligt 
ordinarie budgetprocess. Planen beskriver när och hur många platser staden har behov av 
för förskola, skola, BmSS samt äldreboenden under den kommande tioårsperioden.

Utifrån lokalsekretariatets behovsbeställningar har lokalförvaltningen matchat 
lokalförsörjningsplanens önskan om färdigställda platser med förvaltningens 
beräkningsmodell för projektgenomförande samt den pågående organisatoriska 
expansionen. Resultatet är den redovisning av framtida investeringsbehov som 
presenteras i detta tjänsteutlåtande.

Investeringsvolym 
Lokalförvaltningen fick under 2019 ansvaret att beräkna nyinvesteringsvolymen för första 
gången, ett arbete som lokalförvaltningen även fått i uppdrag att genomföra 2020. 
Föreslagen nyinvesteringsvolym för investeringsbehov 2021–2023 uppgår till 
7 770 miljoner kronor inklusive indexuppräkning. Prognos för nyinvesteringsvolymerna 
2024–2030 bedöms uppgå till 18 930 miljoner kronor inklusive indexuppräkning.

Tabell 7: Föreslagen nyinvesteringsvolym, inklusive indexuppräkning.
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Kategori, mnkr 2021–2023 2024-2030 Totalt
Förskola 2 165 5 085 7 250
Grundskola 3 810 9 075 12 885
Gymnasium 0 0 0
Äldreboende 830 1 255 2 085
Boende med särskild service 440 2 110 2 550
Övriga lokaler 525 1 405 1 930
Summa 7 770 18 930 26 700

Lokalförvaltningen bedömer att behovet av investeringsvolymer 2020–2023 minskar med 
en volym om 3 328 miljoner kronor jämfört med det material som lämnades i augusti 
2019. Detta ska dock jämföras med att den bedömda investeringsvolymen för hela 
perioden 2021–2030 som uppgår till 26 700 miljoner kronor. Jämfört med förra årets 
inlämnade material som avsåg tioårsperioden 2020–2029, bedöms investeringsvolymen 
för den kommande tioårsperioden minska med totalt 1 165 miljoner kronor.  

Den största förändringen för ramperioden 2021–2023 är en lägre bedömd 
investeringsvolym för grundskola enligt ovan tabell. Detta förklaras med att förvaltningen 
har totalt 19 grundskoleprojekt som flyttats framåt i tid och att stora delar har skjutits 
över på nästkommande ramperiod. Förflyttningarna av projekten beror dels på att 
beställningarna av projekten kommit in i ett senare skede än vad man tidigare räknat med 
samt att lokalförvaltningen gjort bedömningar på rimligheten i genomförande. De nya 
redovisningsreglerna gällande evakuerings-, rivnings- och utrangeringskostnader och 
frågor kring vem som ska bära dessa kostnader har också haft en påverkan på projektens 
start, vilket bidrar till en förskjutning av platser framåt. 

Vi ser liknande tendenser gällande BmSS där behovet av investeringsmedel förflyttats i 
stora delar till nästkommande ramperiod. 

Investeringsvolymen för äldreboende har även sänkts vilket gäller trenden för hela 
perioden 2020–2030. I förra årets inlämnande material hade förvaltningen sex ej 
namngivna projekt som förväntades komma in, men där förvaltningen tillsammans med 
lokalsekretariatet gjort en annan bedömning i dagsläget. Enligt Lokalförsörjningsplanen 
kommer det i närtid uppstå ett överskott av platser då externa leverantörer har tagit beslut 
om att bygga för att erbjuda platser på ramavtal. I Lokalförsörjningsplanen påpekas att 
behovet av platser förväntas öka signifikant under andra hälften av 2020 talet. 2027–2029 
ser förvaltningen inte leverans av några färdiga objekt och Lokalsekretariatet gör 
antagandet att det blir inhyrningar i den mån det blir kommunala platser. Det innebär att 
det bör finnas en beredskap för att bygga eller hyra nya äldreboenden. Utvecklingen 
bevakas noga av Lokalsekretariatet och behovet kommer därför att uppdateras när en 
tydligare bild klarnar. 

Förutom dessa handfasta förändringarna har även Lokalförvaltningen gjort en generellt 
mer genomlyst genomförandebedömning än tidigare. Jämfört med den bild av de framtida 
investeringsbehoven och den framtida leveransen av platser som lokalsekretariatets plan 
visar, är lokalförvaltningens behovs- och leveransbeskrivning förskjuten i tid. 
Förvaltningen menar att denna mer jämna upparbetningstakt mellan åren är en mer 
realistisk beskrivning av de framtida leveranserna.
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Tillskapade platser
Den aktuella befolkningsprognosen från våren 2019 spår en långsammare ökningstakt för 
barn och unga jämfört med tidigare antaganden. Det innebär att behovsbedömningen 
behövde justeras i den del av lokalförsörjningen som avser expansion. På kort sikt 
påverkas behoven av förskoleplatser mest, på sikt även grundskola. Behoven att ersätta 
provisoriska lokaler med tidsbegränsade bygglov kvarstår likt tidigare. 

Vi ser allt fler inhyrningar inom de flesta verksamhetsområden. En följd av 
förtätningsstrategin är färre tomter där staden kan bygga exempelvis förskolor i egen regi. 
Inhyrning kommer bli ett allt vanligare alternativ i den täta staden, ofta i kombination 
med bostäder. Det finns betydande risker för avvikelser avseende tid i alla 
inhyrningsprojekt eftersom vi är helt beroende av när i tiden en extern fastighetsägare 
väljer att starta sina projekt. Detta kan dock pareras då de bostäder som skapar behoven 
också blir försenade vilket gör saken enklare att hantera.

Det vi kan konstatera från förra årets inlämnande material är att vi över tid levererar 
ungefär samma antal tillskapade platser som investeringsvolymen var beräknad på förra 
året. Dock ser befolkningsprognosen ut att avta något mot tidigare uppskattning i 
lokalförsörjningsplanen vilket gör att vi kan få till ett jämnare flöde över åren. 
Exempelvis har vi haft stora pucklar 2023–2025 i tidigare inlämnat material som nu 
fördelats ut över tid för att möta minskade behov samt för att kunna hanteras av 
förvaltningen sett ur ett kapacitetsperspektiv. När antal platser redovisades i augusti hade 
förvaltningen inkluderat både nya platser och ersättningsplatser i samma tabell. Vi har nu 
valt att bara redovisa antal tillskapade platser för att förhålla oss till 
lokalförsörjningsplanen. Investeringsvolymen är beräknad på tillskapade plaster samt de 
platser som måste ersättas vid en nyproduktion. 

Tabell 8: sammanställning av antal tillskapade platser efter revideringen inklusive 
inhyrningar. 

År 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Totalt

Förskola 1 116 576 702 1 500 1 500 1 300 1 300 1 100 1 100 1 100 11 294

Grundskola 760 2 183 1 150 2 300 2 300 2 100 2 100 1 800 1 800 1 800 18 293

Gymnasium 64 140 0 600 0 0 0 0 0 0 804

Äldreboende 99 258 132 80 28 100 0 0 0 0 697

Boende med särskild service 118 124 43 76 116 60 60 60 60 60 777

Summa 2 157 3 281 2 027 4 556 3 944 3 560 3 460 2 960 2 960 2 960 31 865
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Tabell 9: sammanställning av antal tillskapade platser efter revideringen exklusive 
inhyrningar. 

År 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Totalt

Förskola 1 026 324 702 1 000 1 000 800 800 600 600 600 7 452

Grundskola 760 1 803 1 150 2 000 2 000 1 800 1 800 1 500 1 500 1 500 15 813

Gymnasium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Äldreboende 0 28 72 80 28 100 0 0 0 0 308

Boende med särskild service 53 55 6 60 60 60 60 60 60 60 534

Summa 1 839 2 210 1 930 3 140 3 088 2 760 2 660 2 160 2 160 2 160 24 107

Lokalförvaltningen ser i huvudsak två förbättringsområden för att investeringsvolymerna 
ska bli mer träffsäkra och genomförandet av byggnationen bättre ska möta platsbehoven.  
För det första behöver stadens framförhållning avseende planeringen bli bättre. Planen 
anger önskat färdigställande av platser 2020 och 2021 vilka beställs först nu. Ska 
platserna kunna levereras i enlighet med lokalförsörjningsplanen hade beställningarna 
behövt vara mottagna för några år sedan. Lokalförvaltningen har därför behövt flytta fram 
de berörda projekten. När dessa projekt flyttas fram tränger de i sin tur fram övriga 
planerade projekt.

Det andra förbättringsområdet gäller andelen konkreta objektspecifika beställningar i 
relation till det identifierade behovet av platser. Lokalförvaltningen menar, baserat på 
historiska utfall, att det vore klokt att beställa fler objektsspecifika platser än det bedömda 
behovet. En sådan överbeställning behövs för att säkerställa platsbehovet då det 
regelmässigt alltid faller bort ett antal projekt. Det skulle också ge förutsättningar att göra 
aktiva val kring vilka projekt som skulle prioriteras samt när i tiden dessa skulle 
genomföras.

Beräkningsmodell & känslighetsanalys
När lokalförvaltningen bedömt projekttider och projektkostnader för ny och 
reinvesteringar har följande aspekter beaktats och inkluderats i beräkningsmodellen. 
Punkterna nedan är inte rangordnade:

 Risker för förseningar i detaljplaneprocesser
 Framförhållning i projektbeställningar
 Oförutsedda ändrings- och tilläggsarbeten i byggentreprenad
 Oförutsedda och tillkommande kunduppdrag
 Tillgång till entreprenörer och material
 Projektens komplexitet
 Överklaganden
 Lokalförvaltningens tidigare erfarenheter
 Nyckeltal grundade på historik och faktiska utfall
 Framtidens rekryteringsutmaningar
 Organisatorisk tillväxttakt
 Beställande verksamheters möjlighet att påbörja ibruktagandet av lokalen 
 Andra planerande förvaltningars kapacitet, byggnation och färdigställandet av 

nya bostäder
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 Omvärldsbevakning

Lokalnämndens underlag till investeringsvolymen skiljer sig därför från behovs-
bedömningarna i lokalförsörjningsplanen.

Investeringsrelaterade driftskostnader
Lokalnämnden beslutade den 25 mars 2019 att inte ta emot och påbörja nytillkommande 
uppdrag som innehåller ofinansierade driftkostnader med evakueringsinslag till dess att 
en tillfredsställande finansiering finns på plats. Orsaken är nya redovisningsprinciper för 
kostnader som uppkommer i samband med rivning, evakuering och av etablering i 
investeringsprojekt. De nya redovisningsprinciperna ändrar i grunden lokalnämndens 
ekonomiska förutsättningar att genomföra sitt uppdrag. Tidigare har alla 
lokalförändringar beställda av staden kunnat finansieras med investeringsmedel. 

Stadens behov av om-, till- och nybyggnation av skolfastigheter, äldreboenden och BmSS 
är stort. Nämnden har ansvar för att tillhandahålla verksamhetslokaler för undervisning, 
barn- och äldreomsorg och BmSS. 

I och med lokalnämndens budgetbeslut i december 2019 ska samtliga 
investeringsrelaterade driftskostnader vidare debiteras de verksamhetsnämnder som har 
behov av lokalerna.

Projektkostnadernas periodisering
Nyinvesteringsvolymen utgår från att färdigställandet av förskolor och grundskolor sker 
inför höstterminstart. Detta innebär att i de projekt som planeras att färdigställas år 2024 
kommer cirka 75 procent av projektkostnaderna att belasta planperioden 2020–2023. 
Däremot bedöms endast cirka 5 procent av projektkostnaderna i syfte att leverera platser 
2025 att belasta planperioden 2020–2023.

Indexuppräkning
Lokalförvaltningen har bedömt den årliga kostnadsutvecklingen under planperioden 
2020–2023 till 3,5 procent. Därefter används ett generellt index om 3,0 procent i 
prognosen 2024–2029. Orsaken bakom det inledande högre indextalet är bedömningen att 
efterfrågan på entreprenörer kommer att hålla i sig med tanke på övriga pågående 
byggprojekt inom regionen.

Övrigt
Utöver skolor, äldreboenden och BmSS inräknas också byggandet av mindre 
skolidrottshallar, skyddsrum samt solcellsanläggningar i nyinvesteringsvolymen.
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Nämnd: Lokalnämnden

Investeringsområde Gröna

Utg 2020 Ink 2020 Utg 2021 Ink 2021 Utg 2022 Ink 2022 Utg 2023 Ink 2023 Utg 2024 Ink 2024

Förskola 780 750 965 1 265 1 215

Reinvesteringar 135 125 155 255 255

Ersättningsinvesteringar 0 0 200 200 200

Ny-, till- och ombyggnad x 645 625 610 810 760

varav låsta volymer 625 438 106 36 0

varav betydande projekt 625

Backa Kyrkogata- Fossilfri förskola 47 19

xxx
Grundskola 1 635 1 430 1 505 2 100 2 065

Reinvesteringar 275 240 275 425 425

Ersättningsinvesteringar 180 90 0 400 400

Ny-, till- och ombyggnad x 1 180 1 100 1 230 1 275 1 240

varav låsta volymer 1 139 821 276 47 43

varav betydande projekt

Glöstorpsskolan 4-9 181 37

Torslandaskolan F-6 67 105 105

Robertshöjdsgatan ny F-9 skola 69 136 76 2

Skytteskolan ny skola F-9 179 147 22

Gärdsåsskolan ombyggnad  och nybyggnad 104 67 17 32 28

Bläseboskolan F-9, inkl träningssärskola 122 38
Gymnasium 210 95 180 180 80

Reinvesteringar 155 95 180 180 80

Ersättningsinvesteringar 0 0 0 0 0

Ny-, till- och ombyggnad x 55 0 0 0 0

varav låsta volymer 55

varav betydande projekt

Lindholmens tekniska gymnasium 28



Äldreboende 160 275 480 400 280

Reinvesteringar 95 90 135 135 135

Ersättningsinvesteringar 0 0 0 0 0

Ny-, till- och ombyggnad 65 185 345 265 145

varav låsta volymer 57 159 228 46 0

varav betydande projekt

Utby (Utby 76:76) nygyggnad ÄBO 2 76 221 46
BmSS 155 245 180 80 275

Reinvesteringar 25 20 35 35 35

Ersättningsinvesteringar 0 0 0 0 0

Ny-, till- och ombyggnad x 130 225 145 45 240

varav låsta volymer 101 50 9 0 0

varav betydande projekt

xxx

xxx

xxx
Övriga lokaler 290 475 280 230 230

Reinvesteringar 120 130 120 70 70

Ersättningsinvesteringar 0 0 0 0 0

Ny-, till- och ombyggnad x 170 345 160 160 160

varav låsta volymer 0 0 0 0 0

varav betydande projekt

xxx

xxx

xxx
Summa investeringar 3 230 3 270 3 590 4 255 4 145

Övrigt

Varav reinvestering, varav låsta volymer och varav betydande projekt specificeras för varje investeringsområde i de fall det är aktuellt

Låsta volymer avser de investeringsvolymer som bedöms vara svåra att avbryta (det fysiska genomförandet pågår eller volymer är redan kontrakterade eller avtalade) utan att det ger betydande konsekvenser. 



Betydande investeringar = Investeringar över 250 mnkr eller av annan principiell beskaffenhet

Investeringsområden kan läggas till eller tas till bort vid behov. 

Kolumnen "Gröna?" markeras med x på de investeringsområden där förvaltningen bedömer att det finns investeringar som kan ha positiva effekter på klimat och miljö 
och som därigenom skulle kunna vara en del av kommunens gröna obligationsprogram.



Utg 2025 Ink 2025 Utg 2026 Ink 2026 Utg 2027 Ink 2027 Utg 2028 Ink 2028 Utg 2029 Ink 2029 Utg 2030 Ink 2030

1 215 1 060 1 060 910 910 910

255 255 255 255 255 255

200 200 200 200 200 200

760 605 605 455 455 455

0 0 0 0 0 0

2 020 1 905 1 905 1 725 1 725 1 725

425 425 425 425 425 425

400 400 400 400 400 400

1 195 1 080 1 080 900 900 900

0 0 0 0 0 0

280 80 80 280 80 80

280 80 80 280 80 80

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0



280 280 280 280 280 280

135 135 135 135 135 135

0 0 0 0 0 0

145 145 145 145 145 145

0 0 0 0 0 0

275 275 275 275 275 275

35 35 35 35 35 35

0 0 0 0 0 0

240 240 240 240 240 240

0 0 0 0 0 0

230 230 230 230 230 230

70 70 70 70 70 70

0 0 0 0 0 0

160 160 160 160 160 160

0 0 0 0 0 0

4 300 3 830 3 830 3 700 3 500 3 500

Låsta volymer avser de investeringsvolymer som bedöms vara svåra att avbryta (det fysiska genomförandet pågår eller volymer är redan kontrakterade eller avtalade) utan att det ger betydande konsekvenser. 



Kolumnen "Gröna?" markeras med x på de investeringsområden där förvaltningen bedömer att det finns investeringar som kan ha positiva effekter på klimat och miljö 



Nämnd: Lokalnämnden

Investeringsområde Gröna

Utg 2020 Ink 2020 Utg 2021 Ink 2021 Utg 2022 Ink 2022 Utg 2023 Ink 2023 Utg 2024 Ink 2024

Förskola 780 770 1 055 1 435 1 425

Reinvesteringar 135 140 180 305 310

Ersättningsinvesteringar 0 0 230 240 245

Ny-, till- och ombyggnad x 645 630 645 890 870

varav låsta volymer 625 438 106 36 0

varav betydande projekt

Backa Kyrkogata- Fossilfri förskola 47 19
Grundskola 1 635 1 480 1 610 2 385 2 425

Reinvesteringar 275 270 315 505 520

Ersättningsinvesteringar 180 100 0 475 490

Ny-, till- och ombyggnad x 1 180 1 110 1 295 1 405 1 415

varav låsta volymer 1 139 821 276 47 43

varav betydande projekt

Glöstorpsskolan 4-9 181 37

Torslandaskolan F-6 67 105 105

Robertshöjdsgatan ny F-9 skola 69 136 76 2

Skytteskolan ny skola F-9 179 147 22

Gärdsåsskolan ombyggnad  och nybyggnad 104 67 17 32 28

Bläseboskolan F-9, inkl träningssärskola 122 38
Gymnasium 210 105 210 215 100

Reinvesteringar 155 105 210 215 100

Ersättningsinvesteringar 0 0 0 0 0

Ny-, till- och ombyggnad x 55 0 0 0 0

varav låsta volymer 55 0 0 0 0

varav betydande projekt

Lindholmens tekniska gymnasium 28
Äldreboende 160 285 510 450 330



Reinvesteringar 95 100 155 160 165

Ersättningsinvesteringar 0 0 0 0 0

Ny-, till- och ombyggnad x 65 185 355 290 165

varav låsta volymer 57 159 228 46 0

varav betydande projekt

Utby (Utby 76:76) nygyggnad ÄBO 2 76 221 46
BmSS 155 260 195 95 320

Reinvesteringar 25 25 40 45 45

Ersättningsinvesteringar 0 0 0 0 0

Ny-, till- och ombyggnad x 130 235 155 50 275

varav låsta volymer 101 50 9 0 0

varav betydande projekt
Övriga lokaler 290 325 305 255 270

Reinvesteringar 120 145 135 80 85

Ersättningsinvesteringar 0 0 0 0 0

Ny-, till- och ombyggnad x 170 180 170 175 185

varav låsta volymer 30 0 0 0 0

varav betydande projekt
Summa investeringar 3 230 0 3 225 0 3 885 0 4 835 0 4 870 0

ÅRLIG INDEX
2020-2023 3,5%
2024-2029 3,0%

Övrigt
Om nämnden inte ser behov av att använda specifika index ska ett generellt index om 3,0 % användas.



Utg 2025 Ink 2025 Utg 2026 Ink 2026 Utg 2027 Ink 2027 Utg 2028 Ink 2028 Utg 2029 Ink 2029 Utg 2030 Ink 2030

1 475 1 335 1 380 1 225 1 260 1 260

325 335 345 355 365 365

250 260 270 280 285 285

900 740 765 590 610 610

0 0 0 0 0 0

2 460 2 390 2 460 2 300 2 370 2 370

535 550 570 585 600 600

505 520 535 550 570 570

1 420 1 320 1 355 1 165 1 200 1 200

0 0 0 0 0 0

355 105 110 390 115 115

355 105 110 390 115 115

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

340 350 360 370 380 380



170 175 180 185 190 190

0 0 0 0 0 0

170 175 180 185 190 190

0 0 0 0 0 0

330 340 350 365 370 370

45 45 50 50 50 50

0 0 0 0 0 0

285 295 300 315 320 320

0 0 0 0 0 0

275 285 290 300 315 315

85 90 90 95 100 100

0 0 0 0 0 0

190 195 200 205 215 215

0 0 0 0 0 0

5 235 0 4 805 0 4 950 0 4 950 0 4 810 0 4 810 0



Föreslagna Investeringsramar

Diskussion investeringsramar
(årliga totala volymer, löpande priser)

Utfall* Utfall* Utfall* Utfall* Utfall*
(mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019
Reinvesteringar 209 391 414 500 579
Ersättningsinvesteringar 0 0 0 0 0

Nyinvesteringar  670 1 010 1 081 1 397 1 947
Totalt investeringsutgifter 879 1 401 1 495 1 897 2 526

Investeringsbidrag/extern medfinansiering 1 3 12 7 7
Nettoinvesteringar 878 1 398 1 483 1 890 2 519

* om utfall ej går att fördela utifrån reinvestering/ersättning/nyinvestering räcker det att ange totalt utfall.

Föreslagna investeringsramar (mnkr)
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Prognos plan plan plan plan plan plan plan plan
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
805 785 1 035 1 310 1 225 1 515 1 300 1 345 1 660
180 100 230 715 735 755 780 805 830

2 245 2 340 2 620 2 810 2 910 2 965 2 725 2 800 2 460
3 230 3 225 3 885 4 835 4 870 5 235 4 805 4 950 4 950

0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 230 3 225 3 885 4 835 4 870 5 235 4 805 4 950 4 950

Föreslagna investeringsramar (mnkr)
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plan plan
2029 2030
1 420 1 420
855 855
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0 0
4 810 4 810



Kapitalkostnadsutveckling (inklusive exploatering)

kapitalkostnader (netto, inklusive upplösning av investeringsbidrag och övriga investeringsinkomster)
Utfall

(mnkr) 2015
Befintlig anläggningsvolym (simulering) 831
Avskrivningar 564
Ränta 267

Pågående investeringar
Avskrivningar
Ränta

Planerade investeringar (ej påbörjade)
Avskrivningar
Ränta
Total Kapitalkostnadsutveckling 831
Avskrivningar  564
Ränta 267

Kapitalkostnadsutveckling (mnkr)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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Utfall Utfall Utfall Utfall
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
810 792 829 916 884 846 811 766 729
584 627 660 752 718 691 665 630 603
226 165 169 164 166 155 145 136 126

125 255 341 344 357
86 179 240 244 256
39 76 101 100 101

2 50 120 295 577
2 38 91 219 427
0 12 29 76 150

810 792 829 916 1012 1151 1272 1405 1663
584 627 660 752 806 907 996 1094 1286
226 165 169 164 205 244 276 311 377

kapitalkostnader (netto, inklusive upplösning av investeringsbidrag och övriga investeringsinkomster)

Kapitalkostnadsutveckling (mnkr)
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2025 2026 2027 2028 2029 2030
702 679 653 634 604 572
585 570 552 542 520 495
117 109 100 92 84 77

354 366 362 358 354 350
257 268 268 268 268 268
97 98 94 90 86 82

851 978 1132 1191 1367 1527
628 696 822 850 995 1130
224 282 310 341 372 397
1908 2023 2147 2183 2325 2448
1470 1534 1642 1660 1783 1892
438 489 505 523 542 556



Övriga driftkonsekvenser (ej kapitalkostnader)
(avser årligen tillkommande konsekvenser)

(mnkr) 2020 2021 2022 2023
Driftkostnader netto eget bestånd (drift, tillsyn skötsel) 38 66 102 135
Evakuerings-, rivnings- och utrangeringskostnader 117 77 127 128
Totalt 155 143 229 263
Ackumulerade driftkostnadskonsekvenser 2020- 155 298 526 790

(mnkr) 2020 2021 2022 2023
*Driftkostnader netto inhyrda ytor (drift, tillsyn skötsel) 1 12 18 20
Totalt 1 12 18 20
Ackumulerade driftkostnadskonsekvenser 2020- 1 13 31 51

Driftkostnadsutveckling (mnkr)
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2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
175 218 258 297 335 372 408
116 51 5
291 269 263 297 335 372 408

1 081 1 350 1 613 1 910 2 245 2 617 3 025

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
26 30 21 17 19 17 16
26 30 21 17 19 17 16
77 107 128 145 165 182 198

Driftkostnadsutveckling (mnkr)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
 -   

 500 

 1 000 

 1 500 

 2 000 

 2 500 

 3 000 

 3 500 

Ackumulerade driftkostnadskonsekvenser 2020- Totalt



 

Göteborgs Stads 

lokalförsörjningsplan 2020 
  

 



 

Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2020 1 (50) 

   

   

Göteborgs Stads styrsystem 

Utgångspunkterna för styrningen 

av Göteborgs Stad är lagar och 

författningar, den politiska viljan 

och stadens invånare, brukare och 

kunder. För att förverkliga 

utgångspunkterna behövs 

förutsättningar av olika slag. 

Stadens politiker har möjlighet att 

genom styrande dokument beskriva 

hur de vill realisera den politiska 

viljan. Inom Göteborgs Stad gäller 

de styrande dokument som antas av 

kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen. Därutöver 

fastställer nämnder och 

bolagsstyrelser egna styrande 

dokument för sin egen verksamhet. 

Kommunfullmäktiges budget är det 

övergripande och överordnade 

styrande dokumentet för Göteborgs 

Stads nämnder och bolagsstyrelser. 

 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 

Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 

rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska 

göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa 

dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 

rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras 

i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har 

en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, 

brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas 

av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva 

ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 
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Inledning 

Syftet med denna plan 

Lokalförsörjningsplanen ska ge en tydlig bild av Göteborgs Stads lokalplanering för 

kommunal service. Planen ska visa på vilka behov som förväntas uppstå, hur dessa behov 

ska tillgodoses samt vilka metoder som används i planeringen. 

Vem omfattas av planen 

Denna plan gäller för Göteborgs Stads nämnder och styrelser. 

Giltighetstid 

Denna plan gäller från och med antagande i kommunstyrelsen fram tills dess att nästa 

lokalförsörjningsplan är antagen.  

Bakgrund 

I enlighet med regler för styrning och ledning av Göteborgs Stads lokalförsörjning 

ansvarar lokalsekretariatet för att årligen ta fram en lokalförsörjningsplan för beslut i 

kommunstyrelsen.  

När lokalförsörjningsplan 2019 utformades var stadsledningskontoret medveten om att 

detta var ett första steg för att tydligare beskriva och kommunicera lokalbehoven för 

kommunal service. I samband med beslut om föregående års lokalförsörjningsplan    

2019-01-30 §65 fick stadsledningskontoret i uppdrag att komplettera 2020 års 

lokalförsörjningsplan med:  

• En analys av lokalbehovet för kontor och speciallokaler 

• Hur samnyttjande mellan olika slags verksamheter inverkar på lokalbehovet 

• Utvecklat formen för planen genom en mer enhetlig struktur 

• Utvecklat styckena om lokalförsörjningsplanering för balans till att bli mer 

handlingsinriktade 

Dessa finns nu inarbetade i 2020 års lokalförsörjningsplan som också omfattar samtliga 

nämnder och beskriver stadens lokalförsörjningsplanering i tidsperspektivet 2020 – 2040. 

Koppling till andra styrande dokument 

Göteborgs Stads budget är det övergripande och överordnade styrande dokumentet.  

Utöver Göteborgs Stads budget så finns kommunfullmäktiges handling 2017:39 Regler 

för styrning och ledning av Göteborgs Stads lokalförsörjning som är stadens 

styrdokument för lokalförsörjning. Häri definieras huvudsakligen lokalsekretariatets 

uppdrag. 
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För utformning av lokaler av kommunal service finns ett antal ramprogram vars syfte är 

att skapa vägledning av lokalutformning i ny- och ombyggnation för att stärka 

lokaleffektivitet och likvärdighet av stadens lokaler. Målsättningen är att alla ramprogram 

ska antas av kommunfullmäktige. Ramprogrammet för lokalutformning av boende med 

stöd (BmSS) antogs 2018-06-13 och är det senast framtagna. Ett arbete med att ta fram 

nya reviderade ramprogram för förskola och grundskola pågår med beräknat politiskt 

antagande under 2020. 

Stödjande dokument 

Befolknings– och bostadsprognoser utgör ett viktigt underlag för att kunna bedöma 

förväntade behov av kommunal service. Behovsbedömningen används för att säkerställa 

att lokaler för kommunal service finns tillgängliga med en så god optimal geografisk 

lokalisering som möjligt. Lokalförsörjningsplanens bedömningar utgår från stadens 

befolkningsprognos 2019–2040 som presenterades våren 2019. 

Uppföljning av denna plan 

Ansvarig nämnd för lokalförsörjningsplanen är kommunstyrelsen. Stadsledningskontoret, 

säkerställer en kontinuerlig uppföljning av lokalförsörjningsplanen. Uppföljning av 

beslutad lokalförsörjningsplan sker i samband med att nästkommande 

lokalförsörjningsplan upprättas. Vi behov kan avvikelserapportering och eventuell 

justering ske inom ramen för ordinarie uppföljning.    

Planens struktur 
Planen inleds med en sammanfattande analys på stadsövergripande nivå med 

efterföljande analys av respektive nämnds ansvarsområde. Lokalsekretariatets analys för 

respektive nämnds utmaningar och planering för lokalförsörjning i balans kan variera i 

omfattning eftersom processen för att redovisa långsiktiga behov varierar mellan 

nämnderna. För vissa nämnder utgör behoven ett direkt resultat av 

befolkningsutvecklingen exempelvis förskola, grundskola och äldreboende. När det 

exempelvis gäller behoven av kontor och speciallokaler har respektive nämnd gjort en 

egen bedömning baserad på en enkätförfrågan som lokalsekretariatet skickade ut under 

våren 2019.  

Strategisk planering 

Arbetet med lokalförsörjning kräver olika arbetsmetoder beroende på vilket 

tidsperspektiv som avses. Lokalsekretariatet har valt att fokusera planeringen utefter tre 

olika perspektiv: 

• Nutid 1–5 år  

• Närtid 6–10 år  

• Framtid 11–20 år   



 

Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2020 5 (50) 

   

   

Nutid 1 – 5 år  

Planeringen av nutidsperspektivet förutsätter normalt att det redan i de två tidigare 

tidsperspektiven, närtid och framtid, redan har reserverats lämplig mark för kommunal 

service. Detta för att minimera behovet av kortsiktiga och provisoriska lösningar.  

I nutidsperspektivet görs även slutliga bedömningar av dimensionering och faktiskt 

kapacitetsbehov med utgångspunkt i aktuella befolkningsprognoser eller förändrade 

uppdrag och ansvar inom staden. Lokalsekretariatet genomför förstudier som sedan 

presenteras i form av yttranden till berörda nämnder. Det är i detta skede som det finns 

förutsättningar att beskriva enskilda objekts investeringskostnad och prioriteringar kan 

göras utifrån vad som är möjligt att genomföra och resurssätta. I denna tidshorisont 

tecknas dessutom hyreskontrakten mellan hyresgäst och hyresvärd. Planeringsfasen för 

lokalförsörjning övergår därefter till genomförandefas för specifika 

lokalförsörjningsuppdrag. 

Närtid 6 – 10 år 

Den strategiska planeringen för närtidsperspektivet handlar primärt om att i säkerställa att 

nödvändiga ytor för kommunal service planläggs och blir tillgängliga för byggnation. 

Hög kvalitet i dialog och rutiner mellan stadens planerande organisationer är en 

avgörande förutsättning för att detta arbete ska bli framgångsrikt.   

Lokalsekretariatet använder sedan flera år en planeringsmetod som bygger på nyckeltal 

för att i tidigt skede bedöma vilket behov av kommunal service som ny bebyggelse 

genererar, då primärt behovet av förskola och grundskola. Nyckeltalen grundar sig på 

historik och bedömningar av utfall. Det är viktigt att poängtera att 

nyckeltalsbedömningen måste anpassas till de förändringar i befolkningsstruktur som 

sker i alla bostadsområden över tid. För den strategiska planeringen är det dock 

avgörande att ytor för kommunal service reserveras redan i tidigt skede eftersom det i 

efterhand inte är möjligt att skapa de ytor som behövs. I förslaget till Göteborgs Stads 

program för lokalförsörjning utvecklas frågan om nyckeltal ytterligare i programmets 

delstrategi 2: utveckla och tydliggör Göteborgs Stads behovsprognoser för tidiga 

stadsutvecklingsskeden.  

För utbildningslokaler används nyckeltalet 0,5 barn/bostadslägenhet som en indikation på 

behov under byggnadernas hela livscykel. Resultatet fördelas sedan mellan olika 

verksamhetsformer enligt principen 1/3 av barnen i förskola respektive 2/3 i grundskola. 

Andra nyckeltal som används, exempelvis storlek på utemiljö, återfinns i respektive 

ramprogram. Lokalsekretariatet utvärderar kontinuerligt de nyckeltal som används så att 

beräkningsmodellerna också är tillförlitliga utifrån den bebyggelse som nu planeras inom 

staden. I färdplan Älvstaden har kommunfullmäktige beslutat om ett justerat nyckeltal 

som innebär en bedömning om färre barn per bostad. 

Arbetsmetod gällande lokalförsörjning för äldreboende och boende med särskild service 

tar sin utgångspunkt från befolkningsprognosen då dessa verksamheter inte i lika stor 

utsträckning är beroende av en fysisk koppling till nya bostäder. 

Utöver mark för nyproduktion behöver lokalförsörjningsplaneringen även information 

kring den lokalkapacitet som redan nyttjas för kommunal service och som bedrivs i 

befintligt fastighetsbestånd.  
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Framtid 11–20 år  

En central strategi är att i tidigt skede säkerställa tillgång på lämplig mark för kommunal 

service eftersom det blir avgörande om den strategiska planeringen ska kunna 

förverkligas. Utvecklingen mot större enheter gör att exempelvis mark för skoländamål 

måste reserveras i mycket tidigt skede.  

Kommunal service – 
lokalförsörjningsutmaningar  
I detta avsnitt redovisar lokalsekretariatet sex övergripande och aktuella 

lokalförsörjningsutmaningar som lokalsekretariatet bedömer att staden står inför. Varje 

delavsnitt avslutas med en bedömning av vilka nämnder som är primärt berörda.  

• Lokalförsörjning i balans 

• Säkerställa tillgången på lämplig mark  

• Säkerställa befintlig kapacitet över tid 

• Ökade lokalkostnader 

• Samnyttjande 

• En samlad behovsbild   

Lokalförsörjning i balans 

Processen för lokalförsörjningen präglas av långa ledtider vilket innebär att det går lång 

tid från det processen startar till dess en ny lokal står klar för inflyttning. Det innebär i sin 

tur utmaningar att säkerställa att kapacitet verkligen levereras i rätt tid sett till de behov 

som finns. För en verksamhetsnämnd innebär detta i korthet att en för tidig leverans 

riskerar att medföra en ekonomisk obalans och att en för sen leverans riskerar att skapa 

kapacitetsbrist. I takt med att vissa nämnder efterfrågar större enheter så blir de 

ekonomiska konsekvenserna också större.   

Beställningar av utökad kommunal service grundar sig på behov som uppstår när staden 

växer och förändras. Stadens befolkningsprognoser är ett viktigt verktyg för att kunna 

göra relevanta behovsprognoser. Befolkningsprognosen från 2019 spår, i jämförelse med 

prognoserna från 2017 och 2018, en väsentligt lägre ökningstakt för åldersgruppen        

1–19-åringar och därmed ett förändrat lägre behov av utbildningslokaler. För stadens 

strategiska lokalplanering innebär det att tillkommande behov i många fall flyttas framåt 

något/några år i tiden vilket också påverkar stadens totala investeringsåtaganden samt 

behov av en något lägre genomförandekapacitet.   

Lokalsekretariatets samlade bedömning är att lokalförsörjningen för den större delen av 

stadens behov av kommunal service är i eller nära balans i ett nutids-och 

närtidsperspektiv. Undantaget är lokalförsörjningen för BmSS där ett underskott kan 

konstateras i ett nutidsperspektiv.  

Primärt berörda nämnder:  

Samtliga nämnder 
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Säkerställa tillgång på lämplig mark  

Stadens utbyggnad av nya bostäder sker primärt genom en förtätningsstrategi utifrån ett 

antal strategiska knutpunkter och noder. Förtätningsstrategin bygger bland annat på 

antagandet att en större koncentration av bostäder skapar bättre underlag för service, 

tjänster och kollektivtrafik. Strategin skapar dock även många målkonflikter och leder till 

större konkurrens om marken, där lämplig mark är direkt avgörande för möjligheten att 

kunna möta stadens behov av lokaler för kommunal service.  

Det finns ett stort behov av att på en övergripande nivå prioritera mellan olika 

kommunala behov. Lokalsekretariatet har i sin nuvarande roll enbart mandat att göra 

prioriteringar mellan olika kommunala lokalbehov i de fall ny mark ska tas i anspråk, 

exempelvis om en plats är bättre lämpad för en förskola kontra ett BmSS. Det saknas 

dock en funktion inom staden som kan prioritera i de målkonflikter som uppstår mellan 

befintlig markanvändning och nya behov av permanent eller tillfällig karaktär, 

exempelvis i fall där befintlig parkmark behöver tas i anspråk för en tillfällig etablering. 

Det finns även tydliga brister i hur staden i sin myndighetsutövning väljer att prioritera 

funktioner inom kvartersmark, exempelvis barns friyta kontra parkeringsplatser, trots att 

det i nationella styrdokument finns tydliga riktlinjer kring hur detta ska gå till.  

Stadens utmaning med målkonflikter och behov av tydliga prioriteringar är närmare 

belysta både i utredningen gällande en funktion för strategisk planering under 

kommunstyrelsen och i översynen av stadens investeringsstyrning. 

Primärt berörda nämnder:  

Fastighetsnämnden och byggnadsnämnden  

Säkerställa befintlig kapacitet över tid 

Att säkerställa befintlig kapacitet över tid omfattar i huvudsak två områden:  

1. Permanenta ersättningar behöver säkras för den kommunala service som idag 

bedrivs i tillfälliga lokaler. Exempelvis har förskolenämnden och 

grundskolenämnden cirka 5 000 platser i tillfälliga lokaler med tidsbegränsat 

bygglov som utgör en nödvändig kapacitet för att kunna klara nämndernas 

lokalförsörjningsbehov. Permanenta lösningar kräver som regel att ny mark 

identifieras och nya detaljplaner antas vilket ligger inom fastighetsnämndens och 

byggnadsnämndens ansvarsområden.      

2. Lokalnämnden behöver redovisa en strategi för hur åldersstrukturen i 

fastighetsbeståndet långsiktigt ska hanteras för att säkerställa bibehållen kapacitet 

över tid.     

Primärt berörda nämnder:  

Fastighetsnämnden, byggnadsnämnden och lokalnämnden 

Ökade lokalkostnader 

Lokalkostnadsutvecklingen för staden kan huvudsakligen härledas till två områden, höga 

produktionskostnader och ökade investerings- och reinvesteringsvolymer vilket 

sammantaget innebär ökade lokalkostnader för staden.   
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Ökade produktionskostnader 

Lokalsekretariatet konstaterar en kraftig kostnadsutveckling när det gäller byggnation av 

främst förskolor, äldreboende och BmSS. Allmännyttans samarbetsorgan SABO har 

konstaterat en kraftig ökning av anbudspriserna som inte motsvarar index för 

bostadsproduktion enligt SCB. Konsekvensen blir en kraftigt ökad belastning på stadens 

hyresekonomi som inte kan hanteras inom ramen för nuvarande hyresmodell.  

• Förskolor: Den genomsnittliga projektkostnaden har mellan 2016 och 2018 ökat 

med cirka 65 procent.  

• Äldreboende: Göteborgs stad har inte byggt äldreboenden på några år. De 

senast färdigställda togs i bruk 2012 respektive 2013 och byggdes i ett annat 

konjunkturläge med statligt investeringsstöd vilket var fördelaktigt. Inflationen 

har varit låg men baserat på anbudspriser har uppskattningen av 

produktionskostnaden per lägenhet på ganska kort tid höjts med närmare 50 

procent.  

• BmSS: Projektkostnaden uppdelad per egenproducerad lägenhet har ökat med 

över 100 procent mellan 2010 till 2018. 

Ökade investerings- och reinvesteringsvolymer  

Staden har ett relativt ålderdomligt lokalbestånd med låga eller måttliga hyresnivåer som 

kräver stora investeringar i om- eller nybyggnationer. Tillsammans med ett stort behov av 

expansion innebär det att de generellt låga lokalkostnader som stadens verksamheter idag 

har, kommer att öka betydligt framåt. Detta medför att såväl lokalnämnden som de 

nämnder som använder lokalerna gemensamt behöver finna kloka vägar för att begränsa 

lokalkostnadsutvecklingen.   

Primärt berörda nämnder:  

Lokalnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden, utbildningsnämnden samt 

stadsdelsnämnderna. 

Samnyttjande  

Begreppet samnyttjande är flitigt förekommande i diskussioner som rör stadsplanering 

och stadsutveckling. I många fall görs antagandet att detta kan hanteras som en renodlad 

lokalförsörjningsfråga vilket lokalsekretariatet ser som problematiskt. I grunden handlar 

samnyttjande om att två eller flera verksamheter kan se möjligheter och fördelar med att 

samverka i en gemensam lokal eller byggnad.  

Stadens lokalförsörjningsprocess bygger i grunden på att det alltid finns en ansvarig 

nämnd som uttrycker ett lokalbehov men också är beredd att acceptera de lokalkostnader 

som är förknippade med att det uttryckta behovet realiseras i en lokal. För att kunna 

utforma samnyttjade lokaler krävs därför att två eller flera nämnder inkommer med en 

gemensam begäran till lokalsekretariatet. Det finns då en tydlig avsändare av behov och 

en mottagare av framtida kostnader.  

Utifrån ett lokaleffektivitetsperspektiv ser lokalsekretariatet att samnyttjande mellan olika 

verksamheter skulle kunna bidra till ett mer effektivt nyttjande av såväl befintliga som 

tillkommande lokalytor. Men lokalsekretariatet kan idag bara identifiera, initiera och 

samordna möjliga samnyttjansprojekt. För att kunna realisera dem krävs ett gemensamt 

ställningstagande från berörda nämnder.  
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Om inget gemensamt ställningstagande från beställande nämnder finns, så har 

lokalsekretariatet idag inget mandat att driva frågan vidare. 

Utmaningarna med samnyttjande och förslag till fortsatt hantering är belysta i förslaget 

till Göteborgs Stads program för lokalförsörjning.  

Primärt berörda nämnder:  

Samtliga nämnder  

En samlad behovsbild    

Lokalsekretariatet har under många år haft en god bild av stadens samlade 

lokalförsörjningsbehov när det gäller förskola, grundskola, äldreboende och BmSS. Dessa 

områden utgör uppskattningsvis cirka 80–85 procenten av de samlade kommunala 

behoven. Det har varit möjligt att göra relevanta analyser av kommande behov på grund 

av att dessa behov är direkt kopplande till stadens befolkningsutveckling och att det finns 

god statistik på den kommunala servicegraden.  

I samband med att 2019 års lokalförsörjningsplan antogs av kommunstyrelsen fick 

lokalsekretariatet i uppdrag att i 2020 års lokalförsörjningsplan komplettera planen med 

en samlad analys av lokalbehovet för kontor och speciallokaler. Denna typ av 

behovsbedömning kräver konkret verksamhetskunskap och förmågan att förutse 

kommande behov när staden växer och förändras.  

För att försöka få en samlad bild av stadens behov av kontor och speciallokaler till 2020 

års lokalförsörjningsplan, skickade lokalsekretariatet ut en enkät till de nämnder som inte 

var belysta i 2019 års lokalförsörjningsplan. Lokalsekretariatet bad nämnderna redogöra 

för sina kommande lokalbehov. Svaren har varierat både i omfattning och förmåga att 

redogöra för lokalbehov i perspektiven nutid och närtid.  

Hos flera nämnder saknas idag en känd och tydligt dokumenterad process för deras 

långsiktiga lokalbehovsplanering. I förslaget till Göteborgs Stads program för 

lokalförsörjning föreslås att samtliga nämnder ska ta fram en lokabehovsplan. En 

lokalbehovsplan ska ses som verksamhetens metod för att skapa en känd, tydlig och 

dokumenterad systematik för den långsiktiga lokalplaneringen. 

Primärt berörda nämnder:  

Samtliga nämnder   
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Arkivnämnden 
Nulägesanalys - identifierade utmaningar  

Arkivnämnden bedöms vara i balans med ändamålsenliga lokaler i ett nutidsperspektiv.  

Byggnadsnämnden 

Nulägesanalys - identifierade utmaningar  

Stadsbyggnadsnämndens lokalförsörjning bedöms på en övergripande nivå vara i balans i 

ett nutidsperspektiv.  

I nuvarande lokaler finns det vissa arbetsmiljö relaterade problem och förvaltningen för 

diskussioner med lokalförvaltningen kring dessa. Situationen kan leda till både behov av 

enstaka evakueringsplatser men också att förvaltningen ser över sitt totala lokalbehov på 

sikt. Förvaltningen pekar på ett möjligt framtida samnyttjande/samlokalisering med andra 

stadsplanerade förvaltningar.  

Fastighetsnämnden 

Nulägesanalys - identifierade utmaningar 

Fastighetskontoret har under de senaste fem åren ökat sin personal från ca 190 till 260 

personer. Utöver detta finns även ca 30 konsulter som arbetar på kontoret viss del av 

veckan. Förvaltningen har därför bedömt nuvarande lokaler på Postgatan 10–14 inte 

längre räcker till. 

Fastighetsnämnden skickade våren 2019 en begäran till lokalsekretariatet om att utreda 

inhyrning av ytterligare kontorslokaler i närområdet med plats för 50–60 personer. En 

förstudie genomfördes under våren 2019 och fastighetsnämnden biföll förslaget vid sitt 

sammanträde 2019-05-20.  

Ytterligare lokalbehov har inte aviserats av fastighetsnämnden. 

Förskolenämnden 

Nulägesanalys - identifierade utmaningar  

Utmaningarna inom förskoleområdet kan, lika nulägesanalysen från 2019, grovt sett delas 

in i två huvuddelar, dels att säkerställa att befintlig lokalkapacitet finns tillgänglig över tid 

och dels säkerställa den utökade kapacitet som krävs för att möta behoven från en 

växande stad. 
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Säkerställa befintlig kapacitet över tid 

Arbetet med att säkerställa den befintliga förskolekapaciteten över tid behöver i sin tur 

brytas ner i två huvudsakliga områden. Det första området handlar om att säkerställa 

permanenta ersättningar för de provisoriska förskoleetableringar med tidsbegränsade 

bygglov som idag utgör en helt nödvändig kapacitet för förskolenämnden. Volymmässigt 

handlar det ca 2 000 förskoleplatser som i huvudsak försörjer de centrala stadsdelarna, 

primärt Centrum, Lundby och Majorna-Linné. Volym och fördelningen mellan olika 

stadsdelar framgår av diagrammet nedan. 

 

Bild 1. Antal platser i provisoriska förskolelokaler med tidsbegränsade bygglov per juni 2019. Statistiken är uppdelad per 

stadsdel. 

Bakgrunden till de provisoriska etableringarna handlar delvis om politiska uppdrag från 

perioden 2010–2012 då stadens förskolekö skulle byggas bort för att möta skollagens 

krav på förskoleplats inom lagstadgad tid och dels akuta behov i de fall nya bostäder har 

planerats utan tillhörande kommunal service. Majoriteten av de tidsbegränsade byggloven 

löper ut 2026 eller 2027 vilket innebär att permanenta lösningar måste vara på plats innan 

dess. Detta medför ett behov av tydliga prioriteringar inom stadsplaneringsområdet 

exempelvis vad gäller att identifiera lämplig mark och genomföra planändringar men 

även att prioritera de enskilda byggprojekten trots att de inte ger staden något reellt 

nettotillskott av förskoleplatser. 

Den andra delen av att säkra befintlig kapacitet över tid handlar om att lokalnämnden 

behöver utveckla sin strategi för hur det åldrande beståndet av förskolefastigheter 

långsiktigt ska hanteras. Knappt hälften av stadens befintliga förskolor är byggda på 

1960- och 70-talen vilket ur ett förvaltningsperspektiv ger en stor utmaning eftersom det 

är en stor mängd fastigheter som samtidigt närmar sig slutet av sin tekniska livslängd. I 

dessa lokaler finns idag ca 10 000 förskoleplatser. De stadsdelar med störst andel 

förskolelokaler från 1960- och 70-talet är Askim-Frölunda-Högsbo, Angered och Norra 

Hisingen. 
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Bild 2. Sammanställning av byggnadsår för lokalnämndens befintliga förskolebyggnader uppdelad per andel av lokalarea. 

Ur ett lokalförsörjningsperspektiv utgår lokalsekretariatet från att de förskoleplatser som 

idag finns 1960- och 70-talsfastigheter också kommer vara tillgängliga över tid i enlighet 

med lokalnämndens uppdrag att förvalta och utveckla verksamhetslokaler med god 

funktionalitet och användbarhet. Detta kan exempelvis ske genom planerat underhåll, 

större renoveringar eller att hela fastigheter rivs och ersätts. I samtliga dessa fall är det 

fastighetsägaren, det vill säga primärt lokalnämnden, som äger processen och måste 

presentera en plan för genomförande och finansiering av dessa åtgärder. 

Lokalnämnden har i samband med uppföljningsrapport ett 2019 presenterat översiktliga 

bedömningar av de långsiktiga behoven av reinvesteringar och ersättningsinvesteringar 

inom förskoleområdet vilket är positivt. Lokalnämnden bedömer dock att djupare 

analyser kan färdigställas först under 2021. En sådan analys förutsätts, utöver en 

ekonomisk bedömning, även problematisera de resurser som kommer krävas för att 

hantera nämndens befintliga fastighetsbestånd i relation till parallella leveranser av 

nyinvesteringsprojekt. Lokalsekretariatet ser en risk för konkurrens om både interna och 

externa resurser vilket kan påverka den samlade leveranskapaciteten. 

Säkerställa ökad kapacitet för en växande stad 

Utöver det befintliga beståndet ser lokalsekretariatet att den andra övergripande 

utmaningen handlar om att säkerställa tillräcklig förskolekapacitet för en växande stad. 

Stadens utbyggnad av nya bostäder sker primärt genom en förtätningsstrategi utifrån ett 

antal strategiska knutpunkter och noder. Detta skapar många målkonflikter och leder till 

stor konkurrens om lämplig mark. Förtätningsstrategin bygger bland annat på antagandet 

att en koncentration av bostäder skapar bättre underlag för service, tjänster och 

kollektivtrafik. Befintliga förskolor är dock som regel redan fullt utnyttjade vilket innebär 

att tillkommande bostäder i första hand behöver försörjas med nya eller utbyggda 

förskolor.  

Lokalsekretariatet ser redan idag stora svårigheter att i områden med hög exploatering 

finna lämpliga lägen för nya förskolor som möter stadens nyckeltal för utemiljöer och 

klarar gränsvärden för luftmiljö och buller. Även i mindre tätbefolkade delar av staden är 

det svårt med tillräckliga friytor. De nya tomter som hittas är ofta begränsade i storlek 

och svårbyggda vilket innebär höga byggkostnader, och i förlängningen höga 

hyreskostnader, samt små lekgårdar.  
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En översyn av riktvärden för exempelvis friyta pågår som en del i arbetet med ett nytt 

ramprogram för förskolelokaler. Frågan har även identifierats som en del i förslaget till 

Göteborgs Stads program för lokalförsörjning. Mot bakgrund av att lokalsekretariatet 

redan idag ser svårigheter att uppnå nuvarande riktvärden på 35 kvm friyta/barn så 

kommer troligen någon form av differentierad skala behöva tillämpas i framtiden. 

Troligen med utgångspunkt i läge och täthet i exploateringen. Stockholms stad har 

exempelvis valt att inte ha några politiskt beslutade riktvärden för friytor medan Malmö 

stad har valt en politiskt fastslagen ambition som medger en differentiering men samtidigt 

poängterar vikten av sammanhållen yta och kvalitet. 

En ytterligare följd av förtätningsstrategin är färre tomter där staden kan bygga förskolor i 

egen regi. Inhyrning av förskolelokaler kommer bli vanligare i den täta staden, ofta i 

kombination med bostäder. Detta skapar nya förutsättningar för lokalnämnd och 

förskolenämnden när det gäller krav och önskemål på lokalernas utformning.  

Bristen på tillgänglig mark gör att alternativet förtätning av befintliga förskoletomter har 

blivit mer intressant att studera. I korthet handlar det om att äldre förskolor med ett 

våningsplan, i lämpliga fall, kan rivas och ersättas av nya förskolebyggnader i flera 

våningsplan med högre kapacitet. Genom att minska byggnadens avtryck i mark kan man 

i många fall öka kapaciteten på befintliga förskoletomter utan att för den skull göra avkall 

på barnens friytor. Lösningen förutsätter dock en aktiv samordning med lokalnämnden 

strategiska fastighetsplanering och kräver nästan alltid en ändring av gällande detaljplan. 

En annan lösning på problemet med begränsade friytor, som dock ännu inte prövats i 

någon större omfattning, handlar om att samutnyttja förskolans lekytor med park där så är 

möjligt. Denna strategi är planerad att tillämpas generellt inom Älvstadenområdet. Från 

utvärderingen av den genomförda stadsutvecklingen vid Kvillebäcken finns viktiga 

erfarenheter som behöver tas tillvara, exempelvis när det gäller att en kompensatorisk yta 

i park är svårt för verksamheten att utnyttja på annat än en kortare stund på förmiddagen. 

Ansvar för skötsel och underhåll av delade ytor är en fråga som utredas och lösas ut.  

 

Behovsanalys 

 

Bild 3. Kommunprognos från 2019 över förväntat antal 1–5-åringar i Göteborgs stad för perioden fram till 2040. 

Kommunprognoser från 2017 och 2018 anges som referens. 



 

Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2020 14 (50) 

   

   

Med utgångspunkt i befolkningsprognosen 2019–2040 förväntas antalet 1–5-åringar öka 

med ca 1 900 barn fram till 2024. I ett längre perspektiv, fram till 2040, spås ökningen bli 

ca 7 300 fler 1–5-åringar jämfört med 2019. I bilden ovan har även de tidigare 

prognoserna från 2017 respektive 2018 lagts in för att visa på att 2019 års prognos spår en 

betydligt lägre ökningstakt för gruppen 1–5-åringar än vad som tidigare antagits. För åren 

runt 2024 handlar om fler än 1 000 färre förskolebarn än vad som tidigare antagits vilket 

självklart får stor påverkan på behovet av nya förskoleplatser. Skillnaden mellan 

prognoserna kan till stor del förklaras av uppdaterade bedömningar av födslotalen men 

även en fortsatt stor utflyttning inom gruppen 1–5-åringar.  

Den beräknade befolkningsökningen genererar därför ett genomsnittligt behov av ca 350 

nya förskoleplatser varje år fram till 2040 för staden som helhet oaktat kommunal eller 

enskild verksamhet. För den kommunala verksamheten innebär detta att förskolenämnden 

måste driftsätta kapacitet motsvarande tre större förskolor varje år under överskådlig tid 

bara för att möta befolkningsökningen. 

Det finns dock fler faktorer som innebär att faktiska behovet av nya förskolelokaler, 

åtminstone under den kommande 10-årsperioden, kommer att vara betydligt högre än vad 

befolkningsprognosen visar. Den första faktorn handlar om att verksamheten i vissa 

områden har för låg grundkapacitet för att kunna klara inflödet av nya barn under läsåret. 

I och med att förskolan tillämpar en löpande intagning under läsåret måste verksamheten 

också ha en tillräcklig lokalmässig överkapacitet på hösten som sedan tas i anspråk under 

våren. Om inte tillräcklig överkapaciteten finns kommer även mindre förändringar i 

befolkningsstruktur eller beteende att orsaka platsbrist på våren. Förskolenämnden 

behöver därför ta ställning till vilken reservkapacitet som är nödvändig per område. 

Den andra faktorn har redan berörts och handlar om att drygt 2 000 provisoriska 

förskoleplatser med tidsbegränsade bygglov måste ersättas med permanenta alternativ 

under de kommande 5–10 åren. Huvuddelen av de tidsbegränsade byggloven löper ut runt 

2026/2027 och Lokalsekretariatet bedömningen att ersättningsplatser av praktiska skäl 

kommer att kunna levereras först i sent skede vilket innebär perioden 2023–2027.  

Den tredje faktorn har även den berörts tidigare och handlar om behovet att ersätta 

befintliga lokaler med nyproduktion. Lokalsekretariatet räknar med att ett större antal 

äldre förskolor kommer behöva rivas och ersättas under uppskattningsvis en 20-årsperiod 

vilket i sig inte ger något nettotillskott av förskoleplatser men likväl är helt nödvändigt 

för att bibehålla de platser som redan finns. 

Vi kan alltså se att det samlade behovet byggs upp av flera delar där ersättning av 

provisoriska lokaler samt ersättning av äldre, uttjänta förskolor kommer behöva 

genomföras oavsett hur befolkningsprognosen utvecklas över tid. När det gäller den 

faktiska befolkningsökningen för gruppen 1–5-åringar så hänger den mycket samman 

med hur bostadsmarknaden utvecklar sig över tid och om det sker en inbromsning av 

bostadsproduktionen. Under de senaste åren kan skönjas en trend där nya detaljplaner blir 

alltmer komplexa vilket ger längre ledtider från planering till dess nya bostäder faktiskt 

står på plats. För stadens strategiska lokalplanering innebär det att tillkommande behov 

av förskoleplatser i många fall flyttas framåt något/några år i tiden. Lokalsekretariatet 

följer därför utvecklingen noga så att det i varje enskilt fall tas ett aktivt beslut 

tillsammans med förskolenämnden innan ett byggprojekt startas. 
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Totalt sett bedömer lokalsekretariatet att det kommer krävas leverans av en volym 

motsvarande 600 nya förskoleplatser per år för perioden 2021–2027 för att därefter 

sjunka till en något lägre nivå. 

Genomförandeanalys  

Det är en stor mängd förskoleprojekt som planeras under kommande år. En allt högre 

andel av projekten kräver evakuering av befintlig verksamhet under byggtid. Traditionellt 

har detta hanterats genom etablering av provisoriska evakueringslokaler. Denna lösning 

har blivit dyrare och svårare att genomföra i takt med att staden förtätas. Under 2019 

finns exempel på projekt som inte kunnat starta på grund av problem med evakuering. 

Strategin att förtäta och bygga större på befintliga tomter kräver möjlighet till evakuering 

för att bli framgångsrik. Därför att detta en viktig fråga för genomförandet av kommande 

projekt. 

Lokalkostnadsutveckling  

Baserat på stadens nuvarande hyresmodell har förskolenämnden idag generellt sett låga 

hyror för sina lokaler där drygt hälften av alla förskolor har en hyreskostnad på ca 1 000 

kr/kvm. I Askim-Frölunda-Högsbo återfinns exempelvis ca 70 procent av alla förskolor i 

denna kategori. 

 

Bild 4. Fördelning förhyrd yta per hyreskategori 2018 enligt stadens nuvarande hyresmodell. Enligt beslut i 

kommunfullmäktige övertar lokalnämnden ansvaret för hyresmodellen från 2020-01-01. 

Lokalsekretariatet konstaterar att det under senare år skett en mycket kraftig 

kostnadsutveckling när det gäller byggnation av förskolor. Entreprenad- och 

projektkostnader har därför analyserats för alla nya förskolor som har tagits i bruk efter 

2016. De fyra förskolor som startade sin verksamhet 2016 byggdes för en genomsnittlig 

entreprenadkostnad om ca 21 000 kr/kvm (BTA). En jämförelse med de förskoleprojekt 

som lokalnämnden planerar att färdigställa under perioden 2019–2020 visar att man där 

ser en genomsnittlig entreprenadkostnad på ca 32 000 kr/kvm (BTA). Detta innebär en 

kostnadsökning på produktionssidan på 65 procent för i princip samma produkt. De 
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ökade kostnaderna kan inte förklaras av förändringar av ramprogram eller verksamhetens 

krav, utan antas i huvudsak handla om ökningar inom entreprenad- och 

byggherrekostnader. 

Lokalnämnden har prövat olika upphandlingslösningar i syfte att försöka pressa ner 

kostnaderna men utan att det hittills visat något konkret utfall. Konceptförskolan 

Grönskan som arbetades fram under 2015–2016, och som var tänkt att effektivisera 

processer och sänka kostnader, färdigställs i en första version 2020. Konceptet har dock 

visat sig ha tydliga begränsningar i storlek och flexibilitet vilket gör det svårt att tillämpa 

lösningen på de förskoletomter som finns tillgängliga. Lokalsekretariatet bedömer därför 

att den förväntade nyttan hos den framtagna konceptlösningen inte kommer att kunna 

uppfyllas. Däremot finns det fortfarande ett stort värde för lokalnämnden att studera andra 

typer av konceptlösningar med bättre möjligheter att realiseras. I Stockholm Stad har 

exempelvis SISAB tagit fram en lösning för att ersätta tekniskt uttjänta 

förskolebyggnader med stort underhållsbehov med nyproduktion av moderna, 

permanenta prefabricerade modulhus i trä. Konceptet är även designat för en 

färdigställandetid på ca 6 månader. Rimligen finns motsvarande behov även inom 

Göteborgs Stad.  

I juni 2019 beslutade kommunfullmäktige att ansvaret för stadens hyresmodell ska 

överföras från kommunstyrelsen till lokalnämnden. Oavsett vilken ny princip för 

hyressättning som beslutas bedömer lokalsekretariatet att det kommer få stor påverkan på 

förskolenämndens framtida lokalkostnader.  

Riskanalys 

Den kraftiga expansion med nya bostäder som planeras i Göteborg ställer stora krav på att 

lokalförsörjningen för kommunal service, i detta fall specifikt förskola, klarar att hålla 

jämn takt. Utöver detta finns ett stort behov att omhänderta och ersätta både de ca 2000 

förskoleplatser som finns i provisoriska lokaler med tidsbegränsade bygglov och de drygt 

10 000 förskoleplatser som idag finns i fastigheter som närmar sig slutet av sin tekniska 

livslängd. I de senare fallen handlar det den totala mängden projekt kommer innebära 

stora utmaningar för lokalförvaltningen som är huvudsaklig genomförandeorganisation 

oavsett om det handlar om byggnation i egen regi eller inhyrning av lokaler från privata 

fastighetsägare.  

På grund av att många nya bostadsfastigheter, eller hela bostadsområden, detaljplanerats 

utan tillgång till kommunal service finns i närtid ett stort behov att komplettera med nya 

detaljplaner för att bygga förskolor och grundskolor. Detta är i många fall en tidskritisk 

process eftersom vi vet att behov av förskoleplatser ofta uppstår i direkt anslutning till att 

nya bostäder färdigställs och blir inflyttningsklara. Ansvaret för detta ligger till största 

delen inom fastighetsnämndens och byggnadsnämndens ansvarsområden.  

Svårigheten att hitta ny mark som också är lämplig att bygga förskolor på gör att 

lokalsekretariatet i högre grad måste titta på att utveckla och förtäta på befintliga tomter. 

Strategin att riva äldre fastigheter för att ersätta med nya, större förutsätter också att 

lokalnämnden i tidigt skede tydliggör de ekonomiska konsekvenserna, exempelvis 

avseende nedskrivningar av bokförda värden i samband med att fastigheter ska rivas. 

Strategin påverkas av möjligheten att kunna evakuera befintlig verksamhet. 
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De genomsnittliga projekttiderna har under senare år också blivit längre vilket primärt 

kan härledas till längre ledtider för programhandling, projektering och inte minst 

upphandling. Det finns en olycklig oförutsägbarhet i nuvarande processer som innebär att 

det är svårt för lokalsekretariatet att i förväg uppskatta när utökad lokalkapacitet 

verkligen kan levereras till verksamheten. I förlängningen påverkar detta stadens 

möjligheter att kunna erbjuda förskoleplatser i enlighet med de lagkrav som finns. 

Som tidigare nämnts innebär den mycket stora kostnadsökningen för byggnation av nya 

förskolor en stor risk för möjligheten att lokalnämnden kan leverera tillräckligt antal 

platser i förhållande till beslutade investeringsramar. Det finns också en betydande risk att 

förskolenämnden på sikt kommer drabbas av kraftigt ökade lokalhyror som är följden av 

både dyr nyproduktion och att gamla, uttjänta förskolor ersätts med nya byggnader.  

Lokalförsörjningsplanering för balans 

Processen för lokalförsörjningen präglas av långa ledtider vilket innebär att det går lång 

tid från det processen för tidigt skede startar till dess en ny förskola står klar för 

inflyttning. Det innebär i sin tur utmaningar att säkerställa att kapacitet verkligen 

levereras i rätt tid sett till de behov som finns.  

I tidigt skede utgår behovsbedömningen för utbildningslokaler alltid från principen 0,5 

barn/ny bostad. Förskolans behov utgör en tredjedel av det totala behovet, och 

grundskolan resterande två tredjedelar. Det viktigaste syftet med en övergripande 

planeringsprincip för tidigt skede är att säkra tillräckligt stora markytor för verksamhetens 

behov. Planeringsprincipen syftar alltså inte till att dimensionera den faktiska 

verksamheten, eftersom detta görs i senare skede när befolkningsprognosens underlag 

finns framme. 

Lokalsekretariatet strävar därför efter att det rent planeringsmässigt alltid ska finnas en 

viss överkapacitet av förskoleprojekt i tidigt skede. Detta ger förutsättningar att göra 

aktiva val kring vilka projekt som ska prioriteras och i vilken ordning projekten 

genomförs. Erfarenheten har visat att det ofta sker stora tidsmässiga förskjutningar i 

bostadsprojekt vilket ger anledning att prioritera om bland projekten. 

För perioden 2019–2025 ser Lokalsekretariatet att det kommer krävas en tillkommande 

nettovolym av ca 4 200 nya förskoleplatser i syfte att nå en lokalförsörjning i balans. Ca 

2500 av dessa platser kommer levereras fram till 2021 vilket innebär att de redan är 

beslutade och påbörjade projekt. För de nästföljande fyra åren finns ca 5 500 platser i 

planering varav lokalsekretariatet bedömer att endast ca 1 700 platser kommer behöva 

levereras. En del av de planerade projekten kommer naturligt förskjutas i tid på grund av 

förseningar i pågående detaljplaner och andra genomförandefrågor. Det slutliga urvalet av 

projekt ser i samråd med förskolenämnden i syfte att inte skapa en överproduktion av 

platser som inte behövs. Sammanställningen över alla planerade projekt, uppdelat per 

stadsdel, framgår nedan.  
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Bild 5. Sammanställning över planerad bruttovolym nya förskoleplatser för perioden 2019–2025 som kan användas för att 

nå en lokalförsörjning i balans. Siffrorna uppdelade per stadsdel. 

För att nå faktisk lokalförsörjning i balans handlar det mycket om att i tidigt skede 

säkerställa tillgången på lämplig mark för förskolelokaler. Rådighet över marken ger 

också förutsättning att styra när och hur projekt startar och genomförs vilket i sin tur ökar 

möjligheten att kunna försörja verksamheten med nödvändig lokalkapacitet. Konkurrens 

om marken gör troligen att befintliga förskolefastigheter till viss del behöver utvecklas 

genom högre exploateringsgrad, exempelvis genom att äldre enplansbyggnader ersätts 

med nya två- eller treplansbyggnader.  

Grundskolenämnden 

Nulägesanalys - identifierade utmaningar  

Liksom för förskolorna kan de identifierade utmaningarna för grundskola i stort sett delas 

upp i två delar, dels säkerställa att befintlig kapacitet finns tillgänglig över tid och dels att 

kapaciteten utökas i takt med stadens expansion. 

Att säkerställa befintlig kapacitet behöver i sin tur brytas ner i två separata delar. För det 

första behöver lokalnämnden först kartlägga och presentera en strategi över hur över hur 

de äldre delarna av lokalbeståndet för grundskola ska kunna hållas tillgängliga och 

ändamålsenliga över tid. Arbetet har påbörjats men utgör fortfarande inget reellt underlag 

till 2020 års lokalförsörjningsplan. Drygt en tredjedel av nuvarande skolfastigheter är 

inom stadens hyresmodell hyresatta i kategorier för lägre standard/ändamålsenlighet och 

kan därför antas kräva större åtgärder och investeringar för långsiktigt fungera för 

verksamheten. De fyra stadsdelar som främst har grundskolelokaler i denna kategori är 

Lundby, Norra Hisingen, Östra Göteborg samt Västra Göteborg. 

För det andra har även grundskolan en större mängd provisoriska lokaler med 

tidsbegränsade bygglov, totalt ca 2 800 platser, som i de allra flesta fall måste ersättas 

med permanenta lösningar. Etableringarna har skett mer utdraget i tid, jämfört med de 

provisoriska förskolelokalerna, vilket ger bättre tidsmässig flexibilitet att hinna planera 

för permanenta lösningar.  
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Bild 6. Antal platser i provisoriska grundskolelokaler med tidsbegränsade bygglov per juni 2019. Statistiken är uppdelad 

per stadsdel. 

Utöver den befintliga kapaciteten ligger den andra stora utmaningen i att säkerställa 

tillräcklig kapacitet för grundskola i en växande stad. Lokalsekretariatets strategi är en 

kombination av att både utveckla befintliga skolområden genom om-, till- eller 

nybyggnationer, men även att utveckla nya tomter där sådana kan göras tillgängliga. I 

bägge fallen sker arbetet utifrån ett områdesperspektiv, snarare än per enskilda 

detaljplaner. 

På samma sätt som för förskolorna är tillgången på lämplig mark ett stort problem när 

staden förtätas. Den förtätningsstrategi som staden arbetar efter påverkar på flera sätt 

grundskolan i högre grad eftersom skolenheterna är större och därför behöver stora 

lokalytor och friytor. Att säkra tillräckligt stor skolgårdsyta i enlighet med stadens 

riktvärden fortsätter att vara en stor utmaning. I vissa fall prövas att kompensera genom 

samutnyttjande av parkyta, men inga sådana lösningar finns ännu i drift. Riktvärden för 

buller och luftmiljö påverkar även etableringsmöjligheterna för grundskolor. I de mest 

centrala delarna av Göteborg ser lokalsekretariatet risker att lämpliga ytor för grundskola 

inte kommer gå att ordna. En ytterligare förklaring är även att grundskolenämnden 

generellt önskar större skolenheter vilket det inte finns ytmässiga förutsättningar att klara 

i den täta staden. 

Grundskolenämnden har även startat en skolenhetsutredning som förväntas bli klar under 

2020. Bakgrunden är att stadsdelarna tidigare valde att organisera skolverksamheterna på 

en mängd olika sätt. Inriktningen mot F-3 respektive 4–9-skolor som uttrycks i 

ramprogrammet för förskola och grundskola har i bästa fall varit vägledande, men inte 

alls styrande för de nya skolor som har beställts, planerats och uppförts. Resultatet av 

grundskolenämndens utredning kommer ge viktig input till arbetet med ett nytt 

ramprogram för grundskolelokaler, men även generera önskemål om lokalåtgärder i 

befintligt bestånd. Lokalsekretariatet kan dock i detta skede inte bedöma omfattning eller 

kostnader. 
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Behovsanalys  

 

Bild 7. Kommunprognos från 2019 över förväntat antal 6–15-åringar i Göteborgs stad för perioden fram till 2040. 

Tidigare års kommunprognoser från 2017 och 2018 anges som referens. 

Enligt Göteborgs stads kommunprognos från våren 2019 kommer antalet 6–15-åringar 

öka med ca 3 800 barn fram till 2023. I ett längre perspektiv, fram till 2040, beräknas 

åldersgruppen öka med ca 12 000 barn/ungdomar. Prognosen innebär en lägre 

ökningstakt från 2024 och framåt jämfört med tidigare års bedömningar, se diagram ovan. 

Ett antal viktiga faktorer som styr utvecklingen för gruppen 6–15-åringar är: 

• De lägre födslotalen ger en stor påverkan på gruppen från 2024 och framåt 

• Det finns generellt en låg flyttintensitet inom gruppen vilket innebär att den 

långsiktiga utvecklingen för gruppen 6–15-åringar till stor del styrs av var 

familjerna väljer att bosätta sig redan under förskoleåldern. 

Utslaget över hela perioden fram till 2040 genererar befolkningsökningen ett 

genomsnittligt behov av ca 570 nya grundskoleplatser per år, oaktat kommunal eller 

enskild regi. Jämfört med 2019 års lokalförsörjningsplan innebär detta att den långsiktiga 

behovsbedömningen skrivs ner med i genomsnitt ca 180 platser per år för perioden. Ett 

uttryckt behov om 570 platser per år blir dock ett väldigt trubbigt mått för att beskriva 

den kapacitet som faktiskt behöver levereras eftersom det finns stora bakomliggande 

skillnader mellan enskilda år och mellan olika delområden inom staden.  

Bedömningen av befolkningsökningen fram till 2023/2024 är oförändrad jämfört med 

tidigare vilket innebär att de projekt som förväntas ge utfall fram till 2024 i princip 

kommer genomföras enligt plan. På lite längre sikt gör lokalsekretariatet analysen att den 

lägre befolkningsökningen primärt kommer påverka när i tiden olika lokalprojekt 

aktiveras, inte projekten som sådana. De långsiktiga bedömningarna innehåller dock stora 

osäkerheter vilket kräver ett nära samarbete med grundskoleförvaltningen kring när i 

tiden olika projekt behöver genomföras. Som en grund för detta samarbete finns den 

kapacitetsbedömning av befintligt bestånd som lokalsekretariatet genomförde 2017–2018. 

Utöver de nya behov som befolkningsökningen genererar vill lokalsekretariatet även lyfta 

fram de drygt 2 800 grundskoleplatser som finns i provisoriska lokaler med 

tidsbegränsade bygglov. Dessa lokaler behöver i flertalet fall ersättas med permanenta 

alternativ vilket är ett arbete som pågår. Givet antagandet att de provisoriska lokalerna 

kan ersättas löpande under en 10-årsperiod skulle detta betyda att ytterligare kapacitet 

motsvarande ca 280 platser måste levereras per år. I praktiken bedömer lokalsekretariatet 



 

Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2020 21 (50) 

   

   

att det bara finns praktiska förutsättningar att hinna ersätta ca 1 900 platser fram till 2025 

vilket innebär att ersättningen av resterande 900 platser måste hanteras efter 2025. 

Lokalnämnden har i samband med uppföljningsrapport 1 2019 presenterat översiktliga 

bedömningar av de långsiktiga behoven av reinvesteringar och ersättningsinvesteringar 

inom grundskoleområdet vilket är positivt. Lokalnämnden bedömer att djupare analyser 

kan färdigställas först under 2021. En sådan analys behöver, utöver den ekonomiska 

bedömningen, även problematisera vilka resurser som kommer krävas för att hantera 

nämndens befintliga fastighetsbestånd sett i relation till parallella leveranser av 

nyinvesteringsprojekt. Lokalsekretariatet ser en klar risk för konkurrens om både interna 

och externa resurser vilket kan påverka den samlade leveranskapaciteten.  

Lokalkostnadsutveckling  

Göteborgs Stad har sedan år 2000 använt sig av en hyresmodell i syfte att utjämna 

skillnader i lokalkostnader när huvudmannaskapet för grundskolan var uppdelad på 

många stadsdelsnämnder. De fasta kategorierna representerar en bedömning av lokalernas 

verksamhetsnytta där kategori AA motsvarar nyproduktion och kategori B motsvarar en 

äldre standard med lägre verksamhetsnytta. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2019 

överföra ansvaret för hyressättning och hyresmodell till lokalnämnden. 

En analys av grundskolenämndens lokalkostnader för 2018 visar att drygt en tredjedel av 

grundskolans lokalytor debiteras enligt hyresmodellens kategori B. Dessa ytor finns till 

största delen i Lundby, Östra Göteborg och i Norra Hisingen. Strax över 50 procent av 

lokalytan finns i kategori A vilket motsvarar ca 1360 kr/kvm. Endast 10 procent av 

lokalytan debiteras enligt hyresmodellens högsta kategori AA vilket motsvarar 

nyproduktion. Störst andel av nyproducerad yta finns i Askim-Frölunda-Högsbo, Västra 

Hisingen och Västra Göteborg. 

 

 

Bild 8. Fördelning förhyrd yta per hyreskategori 2018 enligt stadens nuvarande hyresmodell. Enligt beslut i 

kommunfullmäktige övertar lokalnämnden ansvaret för hyresmodellen från 2020-01-01. 
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Den samlade bedömningen blir att för en dryg tredjedel av grundskolornas lokalyta finns 

troligen behov av att genomföra åtgärder i syfte att förbättra lokalernas standard och öka 

ändamålsenligheten. Under förutsättning att lokalerna inte rivs och ersätts med mer 

yteffektiva lösningar kommer lokaleffektiviteten mätt i form av kvm per elev fortfarande 

att ligga högre jämfört med nyproduktion. Alla åtgärder som genomförs kommer också 

att medföra betydligt högre hyror för grundskolenämnden med i princip oförändrat 

elevantal. Till detta ska läggas den kraftiga ökningen av nyproducerade skolor med höga 

lokalhyror som grundskolenämnden kommer att ta i bruk i närtid.  

Osäkerheten kring hur de långsiktiga behoven av reinvesteringar och 

nyproduktionsinvesteringar kommer att utvecklas över tid, kombinerat med en eventuell 

ny princip för hyressättning, gör att lokalsekretariatet inom ramen för denna 

lokalförsörjningsplan inte närmare kan analysera eller beskriva de ekonomiska 

konsekvenserna för grundskolenämnden. Lokalkostnadsutvecklingen kommer dock på 

sikt att bli en mycket styrande parameter när det gäller ytor, utformning och standardnivå 

för stadens framtida grundskolor. 

Riskanalys 

Den planerade volymen nyproduktion av grundskolor kommer innebära betydande 

utmaningar för genomförandeorganisationerna, primärt lokalförvaltningen och 

grundskoleförvaltningen. De genomsnittliga projekttiderna har ökat under de senaste åren 

vilket innebär att det i dagsläget tar ungefär fyra år att färdigställa en ny skola efter 

genomförd förstudie och nödvändiga igångsättningsbeslut. Eftersom inga avgörande 

skillnader i produktionstider kan konstateras innebär det att de länge 

handläggningstiderna främst uppstår i de processer som lokalnämnden ansvarar för, samt 

i bygglovsskedet som är byggnadsnämndens ansvar. Resultatet blir en svårighet att 

planera när beställd kapacitet verkligen kan levereras till verksamheten i syfte att nå en 

lokalförsörjning balans. Det innebär vidare att grundskolenämnden enskilda år kan 

behöva ta emot fler platser än vad det finns faktiskt behov av vilket ger kortsiktig 

påverkan på nämndens driftkostnader. 

En konsekvens av de längre projekttiderna har blivit att de av lokalförvaltningen 

upprättade förstudiekalkylerna hinner bli inaktuella innan byggprojektet handlas upp, 

alternativt att verksamhetens behov hinner förändras under projekttiden. 

Förstudiekalkylen används normalt som underlag till investeringsbudgeten och långa 

ledtider kan skapa en situation där projekt blir underfinansierade och beslutade 

investeringsmedel inte räcker till. 

Grundskoleprojekten har också haft en viss generell kostnadsökning, dock lägre än för 

förskolor och BmSS, vilket innebär att det kommer krävas en tydligare och mer aktiv 

kostnadsstyrning från lokalnämndens sida för att leverera de platser som 

lokalförsörjningsplanen efterfrågar inom beslutade investeringsramar. Alla 

kostnadsökningar på projektsidan kan i förlängningen även antas påverka 

grundskolenämndens lokalkostnader. 

En ytterligare risk som lokalsekretariatet vill lyfta är processen för planansökningar och 

planläggning av nya tomter för skoländamål vilket berör fastighetsnämndens och 

byggnadsnämndens ansvarsområden. I de fall provisoriska lokaler med tidsbegränsade 

bygglov ska kunna ersättas med permanenta lösningar krävs i de allra flesta fallen att nya 
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detaljplaner först tas fram vilket är en lång process med många risker längs vägen. Ett 

antal grundskoleprojekt har även drabbats av mycket lång och omständlig handläggning 

innan planansökan vilket lokalsekretariatet bedömer skapar påtagliga risker för 

lokalförsörjningen i dessa områden. Det gäller exempelvis nya grundskolor i 

Biskopsgården (Rimfrostgatan) och Lillebyn/Björlanda. I den centrala staden finns även 

målkonflikten med att alla ytor egentligen redan har ett användningsområde och där 

planläggning för skoländamål hamnar i konflikt med hur platsen tidigare använts. 

Lokalförsörjningsplanering för balans 

Lika det tidigare resonemanget om förskolor strävar lokalsekretariatet efter att det 

planeringsmässigt ska finnas en viss överkapacitet av grundskoleprojekt i tidigt skede. 

Detta ger förutsättningar att tillsammans med grundskolenämnden göra aktiva val kring 

vilka projekt som ska prioriteras och när i tiden lokalkapaciteten behöver göras 

tillgänglig. En planeringsmässig överkapacitet är också nödvändig för att hantera den 

förväntade omsättningen av lokalnämndens befintliga bestånd utan att provisoriska 

evakueringslokaler måste etableras för varje enskilt projekt. 

Lokalsekretariatet sammanställning av vilken volym grundskoleplatser som teoretiskt kan 

levereras under perioden 2019–2025 presenteras i nedanstående tabell. Totalt handlar det 

om ett bruttotillskott om ca 14 000 platser. För perioden 2019–2025 bedömer 

lokalsekretariatet att det kommer behöva levereras en tillkommande nettovolym av ca 7 

000 nya grundskoleplatser i syfte att nå en lokalförsörjning i balans. Ungefär 2 800 av 

dessa platser kommer levereras fram till 2021 vilket innebär att de omfattas av redan 

beslutade och påbörjade projekt. För de nästföljande fyra åren finns ca 11 500 platser i 

planering varav lokalsekretariatet i dagsläget bedömer att endast ca 4 200 platser behöver 

levereras. I bedömningen ingår dels ny kapacitet för att möta en förväntad 

befolkningsökning, men även att ersätta ca 1 900 platser i provisoriska lokaler med 

tidsbegränsade bygglov som idag utgör den viktig del av lokalförsörjningen. 

Den planeringsmässiga överkapacitet som finns från 2022 och framöver är främst ett 

resultat av en svagare befolkningsutveckling än tidigare antagits men även 

grundskolenämndens önskan att planeringen inriktas mot större enheter. 

Grundskolenämndens pågående skolenhetsutredning kan även antas ge synpunkter kring 

hur kommande projekt ska anpassas till en önskad framtida organisationsstruktur. På 

samma sätt kommer eventuellt utökat behov av lokaler för särskola och särskilda 

undervisningsgrupper behöva beaktas tydligare i kommande lokalförsörjningsplaner. 

Eftersom stadsutveckling pågår över hela Göteborgs stad så innebär det samtidiga behov 

av att bygga nya, helst större, grundskolor där kapaciteten inte motsvarar behov förrän 

kanske några år efter att skolan tagits i bruk. Lokalsekretariatet avser utveckla samarbetet 

med grundskolenämnden ytterligare kring när i tiden olika projekt aktiveras så att den 

tillförda nyttan i form av fler platser inte skapar ekonomiska underskott inom nämndens 

verksamheter. Planeringsläget innebär dock att det inte finns några problem att klara en 

lokalförsörjning för grundskola över tid. 
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Bild 9. Sammanställning över planerad bruttovolym nya grundskoleplatser för perioden 2019–2025 som kan användas för 

att nå en lokalförsörjning i balans. Siffrorna uppdelade per stadsdel. 

De projekt som genererar ett utfall under perioden 2019–2022 är i princip redan beslutade 

och överlämnade till lokalnämnden för genomförande. För de projekt som bedöms ge 

utfall perioden 2023–2025 finns dock en större osäkerhet exakt när i tiden platserna 

kommer att behövas. Bedömningen är nu att ett antal projekt kommer förskjutas i tid och 

genomföras först efter 2025. Det handlar bland annat om osäkerheter om tidplanerna för 

pågående detaljplaner och större stadsutvecklingsprojekt, exempelvis hela delområden 

inom Älvstaden som Backaplan och Frihamnen, där den exakta byggstarten i dagsläget är 

svår att bedöma. I de fall olika projekt av praktiska skäl skjuts framåt i tid kommer detta 

belysas i kommande lokalförsörjningsplaner. De allt större skolenheter som planeras, idag 

upp till 720 platser, innebär också att flytt av bara ett enskilt projekt ger stor påverkan på 

en sammanställning över utfall per år. Lokalsekretariatet vill även påpeka att 

färdigställandeprognosen utgår från att lokalnämndens genomsnittliga projekttider alltid 

hålls så att byggprojekten i sig inte genererar ytterligare förseningar. 

Idrotts- och föreningsnämnden 

Nulägesanalys - identifierade utmaningar  

Många av dagens idrottsanläggningar är byggda på 1960- och 70-talen och är i stora 

behov av upprustning eller ersättning. Tydligast gäller detta för simhallar och för vissa av 

nämndens äldre ishallar, särskilt de som ursprungligen byggdes som utomhusrinkar. För 

sporthallarna är däremot inte upprustningsbehoven lika stora, vilket delvis hänger ihop 

med att de inte är lika tekniskt avancerade som sim- och ishallarna. Stadens 

konstgräsplaner slits också i snabbare takt än beräknat och en del resurser behöver de 

kommande åren läggas på utbyten.  

Nya idrottsanläggningar bör byggas för att hålla jämna steg med befolkningsutvecklingen 

och för att tillgodose föreningslivets önskemål av ändamålsenliga anläggningar. 

Byggnation av idrottsanläggningar är ytkrävande och särskilt i den täta staden 

konkurrerar idrottsanläggningar om mark med bostäder, kontor och andra kommunala 

behov.  
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Utformningen av anläggningar bör ske på ett sätt som kan erbjuda möjligheter till fysisk 

aktivitet för många olika målgrupper. Vissa idrotter utövas i organiserad form, medan 

andra utövas spontant. De som idag är fysiskt inaktiva behöver lockas med aktiviteter 

som passar dem. I takt med att nya idrotter växer fram, ökar också önskemålen om att 

kommunen bygger andra anläggningstyper än de traditionella.  

Skillnaderna i folkhälsa är stora mellan olika delar av Göteborg. I vissa delar av staden är 

det få som regelbundet ägnar sig åt fysisk aktivitet och tappar föreningslivet medlemmar 

och i idrottsanläggningar finns det gott om lediga tider. I andra delar av staden är 

situationen den rakt motsatta. Tillgången till idrottsanläggningar och idrottsmiljöer skiljer 

sig också åt, i vissa fall har invånarna långa restider till sin närmaste anläggning medan 

andra stadsdelar är relativt välförsörjda. 

Behovsanalys 

Behoven av upprustning av eller ersättning för befintliga idrottsanläggningar i Göteborg 

bedöms vara stora under kommande år.  

För att få en bild av behovet av nybyggnation av idrottsanläggningar redovisas det 

ungefärliga antalet invånare per anläggning för de fyra vanligaste anläggningstyperna i 

Göteborg: 

• Bollplaner (fullstora naturgräs och konstgräs): 5 000 invånare/anläggning 

• Sporthallar (fullstora): 10 000 invånare/anläggning 

• Ishallar: 50 000 invånare/anläggning 

• Simhallar: 60 000 invånare/anläggning 

Observera att nyckeltalen endast kan användas för att beräkna hur många nya 

anläggningar som krävs för att behålla dagens servicegrad. De uttrycker alltså inte om 

dagens nivåer är optimala. Jämförelser med andra större kommuner visar att Göteborg 

står sig relativt väl när det gäller tillgången på bollplaner och sporthallar, men sämre för 

simhallar och ishallar. 

Samnyttjande 

Traditionen har varit att svenska kommuner bygger idrottsanläggningar som kan 

användas av skola/allmänhet på dagtid och av föreningsliv/allmänhet på kvällar och 

helger, för att åstadkomma ett så effektivt resursutnyttjande som möjligt. Simhallar, 

ishallar och sporthallar är därför några av de vanligast förekommande anläggningstyperna 

i Sverige och Göteborg. Tillsammans med bollplaner riktar sig dessa anläggningstyper 

dessutom till de idrotter som har flest utövare. 

Idrotts- och föreningsnämnden samverkar med andra kommunala aktörer för att främja 

samnyttjande av lokaler och ytor för fysisk aktivitet. Exempelvis sker samverkan kring 

utformning av sporthallar som byggs i anslutning till nya skolor.  

Genomförandeanalys  

Erfarenheterna från tidigare år visar att projekt många gånger blivit försenade, ofta på 

grund av att detaljplanearbetet dragit ut på tiden.  
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Lokalkostnadsutveckling  

Under de senaste åren har det varit högt tryck på byggmarknaden. Det har i en del fall lett 

till få inkomna anbud samt anbud som kraftigt överstiger den budget som är framtagen. I 

planerings- och projekteringsprocessen används modern teknik för att anläggningarna ska 

vara både miljövänliga som tillgänglighetsanpassade, något som ibland också drar upp 

kostnaderna. Särskilt marknaden för miljövänliga konstgräslösningar är under utveckling, 

vilket gör att kostnadsbedömningarna för kommande års investeringar blir osäkra.  

Riskanalys 

Flera av de identifierade riskerna för idrotts- och föreningsnämndens lokalförsörjning har 

redan nämnts. Dit hör konkurrensen om mark när staden förtätas, de långa 

planprocesserna, trycket på byggmarknaden och vissa äldre anläggningarnas dåliga 

tekniska status.  

Lokalförsörjningsplanering för balans 

I den omfattande stadsutvecklingsprocess som Göteborg befinner sig i är det viktigt att 

tänka smart och kreativt när det gäller hur idrottsytor utformas. Det är viktigt att utforma 

idrottsytorna på ett sätt som medger hög nyttjandegrad sett till dygnet/veckan/året runt.  

Kommunstyrelsen 

Nulägesanalys - identifierade utmaningar 

Stadsledningskontoret genomförde vid årsskiftet 2018/2019 en planerad flytt till nya 

kontorslokaler i kvarteret Högvakten.  

Några behov av ytterligare lokalförändringar finns därför inte i perspektivet nutid/närtid. 

Kretslopp och vattennämnden 

Nulägesanalys - identifierade utmaningar  

Kretslopp och vattennämnden expanderar under 2019 vid Alelyckans vattenverk genom 

en nybyggnation av kontor, lager, verkstad och garage. Det innebär att merparten av 

nämndens verksamhet samlokaliseras med syftet att stärka organisationen och i 

förlängningen öka kundnyttan. Utöver detta planeras för mindre ombyggnader av 

kontorsdelarna vid vattenverken i Alelyckan och Lackarebäck. 

Behov av ytterligare lokalförändringar finns inte i perspektivet nutid/närtid. 
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Kulturnämnden 

Nulägesanalys - identifierade utmaningar  

Kulturnämnden begärde under perioden 2012–2015 att ett flertal förstudier skulle starta 

som rörde om- och tillbyggnader av stadens kulturinstitutioner. I februari 2016 antog 

nämnden en önskad prioriteringsordning för genomförande av projekten enligt 

nedanstående: 

1. En ny magasinslösning för nämndens samlingar 

2. Om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum 

3. Om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet Akvariet 

4. Nya lokaler för Göteborgs konsthall 

5. Ombyggnad av Röhsska museet 

Kommunfullmäktige beslutade i handling 2016:120 om en färdplan för investeringar i 

kulturbyggnader. Tanken var att nämnden med utgångspunkt i färdplanen skulle 

återkomma till kommunstyrelsen med fördjupade förstudier. Färdplanen i sig innehöll 

dock ingen annan prioriteringsordning än den kulturnämnden själva beslutat om, varför 

lokalsekretariatet fortfarande betraktar prioriteringsordningen ovan som aktuell. Av 

projekten i listan ovan är ombyggnaden av Röhsska museet genomförd. Den beslutade 

om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet Akvariet startar hösten 2019 och färdigställs 

under 2021. Övriga projekt befinner sig fortfarande i en förstudie- eller utredningsfas. 

Den 1 april 2019 överfördes ansvaret för stadens biblioteksverksamhet till 

kulturnämnden. Det innebär att de stadsdelsbibliotek och regionbibliotek som 

stadsdelarna tidigare ansvarade för nu ingår i kulturnämndens ansvar. Ur ett 

lokalperspektiv har både antalet hyresobjekt och nämndens totala lokalyta ökat kraftigt. 

Behovsanalys 

Utifrån kulturnämndens tidigare beslutade prioriteringsordning över nya eller förändrade 

lokalbehov återstår tre större projekt som ännu inte är beslutade eller genomförda.  

• Nytt magasin för kulturnämndens samlingar 

• Om- och tillbyggnad av Göteborgs Konstmuseum 

• Inhyrning av nya lokaler för Göteborgs Konsthall 

Utöver detta har kulturnämnden inkommit med ytterligare två behov av lokaler. Det 

handlar dels om att tillsammans med Västra Götalandsregionen skapa en 

produktionsmiljö för den fria danskonsten, och dels att ersätta kulturförvaltningens 

nuvarande kontorslokaler på Norra Hamngatan 8. 

Nytt magasin för kulturnämndens samlingar 

Utredning av en långsiktig hantering av kulturnämndens samlingar har pågått i olika 

omgångar sedan mitten av 1990-talet då en från början tillfällig inhyrning gjordes på 

Lindholmen. I huvudsak används dessa lokaler fortfarande som magasin. 

Kommunfullmäktige fattade 2018-10-04 ett inriktningsbeslut för den vidare förstudien 

enligt nedanstående:  
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• Ett renodlat fjärrmagasin för kulturnämndens samlingar. Tidigare förslag på 

samverkan med Riksarkivet är inte längre aktuell 

• Placering utanför stadens centrala delar 

• Ägarstrategi för lokalen som speglar stadens långsiktiga förvaltning av de 

historiska samlingarna 

Kulturnämnden har uppskattat lokalbehovet till ca 15 000 kvm lokaler som då utgörs av 

både själva magasinen män även anpassade ytor för samlingsvård. En samlokalisering av 

alla liknande funktioner inom nämnden bedöms ge många positiva samordningseffekter. 

Göteborgs Konstmuseum  

Förstudien för en om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum färdigställdes hösten 

2015. Utgångspunkten var en behovsbeskrivning som kulturförvaltningen tog fram 2013. 

I denna beskrivning konstaterades att endast en mycket liten del av museets samlingar 

kan visas på den yta som museet disponerar idag. Det finns också stora brister i bland 

annat säkerhet, inneklimat, entréfunktion och tillgänglighet. Hanteringen av konst sker 

idag i otillräckliga lokaler och med korsande flöden med den publika verksamheten. 

Kulturnämnden har uppskattat ett behov av en tillbyggnad på ca 6 700 kvm (BTA) söder 

om befintlig museibyggnad. Totalt skulle museet efter föreslagen tillbyggnad disponera 

ca 14 500 kvm (BTA). Detta bedöms vara tillräckligt för att långsiktigt ge Göteborgs 

konstmuseum nödvändiga förutsättningar för verksamheten. 

Som en del i det föreslagna projektet skulle Hasselblads Center, idag är lokaliserat vid 

entrén till konstmuseet, få möjlighet att överta Göteborgs konsthalls befintliga lokaler vid 

Götaplatsen. 

Göteborgs Konsthall 

Nuvarande konsthall har små och svårarbetade utrymmen, detta gäller såväl kontorsytor, 

mötesrum, verkstäder som förvaringsutrymmen. Även publika ytor och 

utställningslokaler är svårarbetade och tungarbetade med dåliga klimat- och 

akustikegenskaper som medför en arbetsmiljö som är problematisk ur både fysisk, 

organisatorisk och socialt hänseende. Kontor och verkstad finns i paviljonger med 

tidsbegränsat bygglov som löper ut 2022 och därefter inte kan förlängas ytterligare. 

Lokalkostnadsutveckling  

Higab AB är hyresvärd för knappt 80 procent av kulturnämndens lokalyta. En 

omförhandling och anpassning av hyrorna för Göteborgs konstmuseum, Göteborgs 

konsthall, Röhsska museet och Göteborgs stadsmuseum har inneburit att kulturnämnden 

från 2020 får ökade lokalkostnader med ca 5 mnkr/år. Lokalkostnaderna, sett som andel 

av kulturnämndens totala ekonomi, överstiger också de riktmärket för stadens 

resursberäkningsmodell.  

Alla nya lokalprojekt som genomförs för kulturnämndens räkning måste därför beakta 

behovet av utökat kommunbidrag. Higab AB tillämpar generellt en produktionsbaserad 

hyra, vilket innebär att kulturnämndens framtida lokalhyror helt beror på 

investeringsprojektets slutliga utfall.  
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Riskanalys 

Kulturnämndens lokalprojekt beslutas normalt av kommunstyrelse och 

kommunfullmäktige eftersom dels investeringarna anses som betydande och dels att 

driftkonsekvenserna förutsätter utökat kommunbidrag till nämnden. Detta innebär att 

ärendena har en lång handläggningstid för de nödvändiga politiska besluten vilket skapar 

risker för förseningar i olika skeden. 

Kulturnämndens lokaler är också generellt gamla, slitna och i stort behov av renoveringar 

och anpassningar till moderna krav. Åldersstrukturen på lokalerna är också sådan att 

liknande behov har uppstått på många ställen samtidigt vilket i sig skapar risker när det 

gäller prioritering, finansiering och genomförande av många stora och komplicerade 

projekt på samma gång. 

Inom ramen för stadsledningskontorets uppdrag att utreda stadsdelsnämndernas framtida 

organisation lämnades hösten 2019 ett förslag om att huvuddelen av den kultur- och 

fritidsverksamhet som stadsdelsnämnderna idag ansvarar för ska överföras till 

kulturnämnden. Mängden lokaler, både egna och sådana som är samlokaliserade med 

exempelvis grundskolor, innebär en betydande volymökning som måste kunna hanteras 

av en mottagande nämnd.  

Lokalförsörjningsplanering för balans 

Magasin för kulturnämndens samlingar 

En förstudie för nytt magasin pågår under Higab AB:s ledning. Arbetet startade våren 

2019 och beräknas vara färdigställt till sommaren 2020. Kulturnämnden kommer därefter 

att återkomma till kommunfullmäktige med en fördjupad förstudie inklusive 

investeringskalkyl. 

Göteborgs Konstmuseum  

Kulturnämnden beslutade 2019-05-28 hemställa till kommunstyrelsen om ett nytt 

inriktningsbeslut för det fortsatta arbetet med en om- och tillbyggnad av Göteborgs 

Konstmuseum. Kommunfullmäktige förväntas fatta beslut i ärendet under hösten 2019. 

Parallellt planerar byggnadsnämnden att starta arbetet med en ny detaljplan. 

Ett beslut om byggstart, oavsett vilken ambitionsnivå som väljs, förväntas kunna ske 

under 2020. Ett ombyggt museum förväntas kunna öppnas under 2026. 

Göteborgs Konsthall 

Förslag om att flytta konsthallen redovisades för kommunstyrelsen i början av 2018. 

2018-02-22 förklarade kommunfullmäktige uppdraget för fullgjort då kulturnämnden 

redovisade uppdraget och samtidigt tecknade projekteringsavtal med Älvstranden 

Utvecklings AB gällande lokal i magasin 113 i Frihamnen. Lokalbehovet för konsthallen 

pekar på ca 600 kvm utställningsyta och en total lokalyta om ca 1200 kvm att jämföra 

med dagens totala lokalyta om 710 kvm exklusive paviljonger.  

Älvstranden Utveckling har hittills inte kunnat realisera utvecklingen av Magasin 113 på 

grund av att en mycket liten del av lokalytorna har blivit uthyrda. I och med den mycket 

oklara tidplanen behöver kulturnämnden bedöma om det finns anledning att initiera en 

dialog kring alternativa lösningar.  
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Nya kontorslokaler 

Kulturnämnden har under våren 2019 lämnat ett uppdrag till Lokalsekretariatet om att ta 

fram förslag på nya kontorslokaler för förvaltningens centrala verksamheter. En förstudie 

pågår för närvarande hos Lokalsekretariatet i syfte till att ta fram ett förslag för 

kulturnämnden att ta ställning till. 

Lokalnämnden 

Nulägesanalys - identifierade utmaningar  

Lokalnämnden har genomfört en lokalutredning i syfte att belysa nämndens egna 

kommande lokalbehov. Utredningens primära slutsats är att lokalnämnden, som en följd 

av att staden växer och behovet av verksamhetslokaler ökar, behöver expandera sin 

verksamhet i ett nutids- och närtidsperspektiv. En förstudie pågår under 

lokalsekretariatets ledning.   

Miljö- och klimatnämnden 

Nulägesanalys - identifierade utmaningar  

Miljö- och klimatnämnden bedöms vara i balans med ändamålsenliga lokaler i ett nutids- 

och närtidsperspektiv.  

Nämnden för arbetsmarknad och 

vuxenutbildning 

Nulägesanalys - identifierade utmaningar  

I oktober 2018 fattade förvaltningsledningen beslut om att genomlysa förvaltningens 

lokalbehov utifrån ökade verksamhets- och personalvolymer och av 

personalorganisationernas framfört missnöjde med lokalernas funktionalitet och 

medarbetarnas arbetsmiljö.  

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning skickade därför våren 2019 en begäran 

till Lokalsekretariatet om att utreda inhyrning av nya kontorslokaler i närområdet. 

Lokalsekretariatet utredde frågan under våren 2019 och lämnade ett förslag som nämnden 

för arbetsmarknad och vuxenutbildning valde att bifalla 2019-06-20. 

Efter genomförd inhyrning så bedöms förvaltningen vara i balans med ändamålsenliga 

lokaler i ett nutids- och närtidsperspektiv.  
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Nämnden för Inköp och 

upphandling 

Nulägesanalys - identifierade utmaningar  

Nämnden för inköp och upphandling bedriver idag sin verksamhet i lokaler på 

Magasinsgatan 18A. Nämnden har cirka 70 medarbetare. Inga beslut finns gällande 

verksamheten på sikt, en prognos på längre tidshorisont än nutid (1–5 år) har därför inte 

varit möjlig att göra. Nämnden för inköp och upphandling bedöms därför vara i balans 

med ändamålsenliga lokaler i ett nutidsperspektiv.  

Nämnden för Intraservice 

Nulägesanalys - identifierade utmaningar  

Intraservice har under de senaste åren haft en stor ökning av antalet medarbetare. Detta 

som en följd av politiska beslut kring verksamhetsövergångar men även på grund av 

utvecklingsprojekt för att möta verksamheternas krav. Intraservice har i dagsläget 

verksamhet på fyra adresser; Rosenlundsgatan 4, Skånegatan 10, Gårdavägen 2 och Norra 

Hamngatan 14 (tidsbegränsat hyreskontrakt). 

Nämnden för intraservice har skickat flera uppdrag till Lokalsekretariatet om att utreda 

olika förändrade lokallösningar. Den långsiktiga målsättningen är att samla hela 

förvaltningen på en plats och en förstudie pågår om möjligheten att bygga om befintliga 

lokaler på Rosenlundsgatan 4 för att möta nämndens behov. Intraservice har även lyft 

svårigheten att planera och förbinda sig till långsiktiga lokallösningar när budget och 

tjänsteplaner beslutas årsvis. 

Behovsanalys 

Nämnden för intraservice ser i dagsläget ett behov av kontorsarbetsplatser för ytterligare 

150–200 personer. I det kortsiktiga perspektivet har detta hanterats genom en tillfällig 

inhyrning på Norra Hamngatan 14. På längre sikt krävs dock en annan lokalisering 

eftersom Higab AB planerar en större ombyggnad av fastigheten. Behovet av 

utbildningsinsatser inom IT-området bedöms fortsatt vara stort mot bakgrund av utbyte 

och vidmakthållande av system. 

Riskanalys 

Den pågående förstudien om möjligheterna att samordna huvuddelen av nämndens 

verksamheter vid Rosenlundsgatan 4 färdigställs sent under 2019. Först då går att 

utvärdera om nämndens lokalstrategi kan genomföras enligt tidigare planering eller om 

strategin behöver revideras. 
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Lokalförsörjningsplanering för balans 

Lokalsekretariatet bedömer att den förstudie som pågår över möjligheterna att bygga om 

och anpassa nuvarande lokaler på Rosenlundsgatan 4 till en aktivitetsbaserad 

kontorsmiljö kan färdigställas sent under 2019. Ärendet skulle därefter kunna gå till 

beslut under våren 2020. Ett eventuellt genomförande av projektet kommer troligen 

behöva ske etappvis vilket ger påverkan på verksamheten under några år. 

Övriga lokalutredningar inväntar utfallet av förstudien ovan. 

Nämnden för konsument- och 

medborgareservice 

Nulägesanalys - identifierade utmaningar  

Nämnden för konsument- och medborgareservice sitter idag i lokaler på Ekelundsgatan 1 

(4 olika plan i huset) och Första Långgatan 28 (Romano Center). Lokalerna på 

Ekelundsgatan 1 delas med överförmyndarnämnden. Nämnden bedömer att 

kapacitetstaket är nått i befintliga lokaler och att det kommer vara svårt att hantera 

tillkommande uppdrag som kräver personalökningar i befintliga lokaler.   

Nämnden har under 2019 påbörjat en översyn gällande lokalbehovet på sikt för att ha de 

lokaler som stödjer uppdraget på bästa sätt in i framtiden. Målsättningen är ha en 

tydligare bild klar vid årsskiftet 2019/2020.  

Nämndens kommande behov hänger tätt samman med den översyn som pågår gällande 

stadens organisation. Om uppdragsbilden för nämndens verksamhet förändras är det 

också rimligt att anta att det kan generera både direkta och indirekta lokalbehov. På grund 

av dessa osäkerheter är det svårt att prognostisera ett kommande behov av arbetsplatser. 

Nämnden har gjort ett generellt antagande om att nämndens uppdrag växer över tid och 

utökad användning av nämndens tjänster inom service sker så är en tänkbar utökning i ett 

nutids- och närtidperspektiv cirka 20 till 100 ytterligare medarbetare.  

Park- och naturnämnden 

Nulägesanalys - identifierade utmaningar  

Nämndens verksamhet har under den senaste fem års perioden vuxit och nämndens olika 

verksamheter är utspridd på flertalet lokaler i staden.  

I ett nutids- närtids- och framtidsperspektiv ser nämnden ett kommande behov av cirka 60 

kontorsplatser.  

Komplicerade utmaningar finns inom avdelningarna för stadsutveckling, skötsel och 

anläggning samt arbetsmarknad. Verksamheten inom dessa avdelningar kräver förutom 
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en mängd olika speciallokaler också omfattande uppställningsytor. Verksamheten är idag 

lokaliserade främst på Ringön och Gullbergsvass och den stadsutveckling som är 

planerad i dessa områden förväntas ge en omfattande påverkan på de ytor som dessa 

verksamheter idag disponerar. Dessa ytor omfattar bland annat cirka 8 500 kvadratmeter 

speciallokalsyta och cirka 40 000 kvadratmeter uppställningsyta. Flertalet av de maskiner 

som används är eldrivna och har en begränsad räckvidd, en central lokalisering av 

verksamheten är därför viktig.  

En förstudie pågår gällande hur behoven som finns inom avdelningarna för 

stadsutveckling, skötsel och anläggning samt arbetsmarknad ska kunna lösas.  

Stadsrevisionen 

Nulägesanalys - identifierade utmaningar  

Stadsrevisionen bedöms vara i balans med ändamålsenliga lokaler i ett nutids- och 

närtidsperspektiv.  

Stadsdelsnämnderna 

Nulägesanalys - identifierade utmaningar  

Efter bildandet av de nya nämnderna för förskola och grundskola består cirka 70 procent 

av stadsdelarnas lokalbestånd av vårdlokaler som BmSS och äldreboende. 

Lokalförsörjningsplaneringen av dessa lokaler sker via resursnämndsuppdrag i 

stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda och redovisas i separata avsnitt i 

lokalförsörjningsplanen.  

Resterande lokalbestånd i stadsdelarna cirka 30 procent består primärt av kontor och 

speciallokaler kopplat till sektorn samhälle och kultur, lokaler för daglig verksamhet och 

utförarverksamheter inom individ och familjeomsorg samt funktionshinder.  

På en övergripande nivå lyfter flera, men inte alla, stadsdelar fram följande områden inom 

vilka de har identifierat lokalförsörjningsbehov: 

• Lokaler för daglig verksamhet och hemtjänst. Behoven inom dessa områden 

bedöms över tid komma att påverkas av kommunfullmäktiges beslut om valfrihet 

av utförare. 

• Lokaler till kulturskolan. I ett historiskt perspektiv har kulturskolan många 

gånger nyttjat ytor på stadens grundskolor till låga- eller inga hyreskostnader. 

Flera av stadsdelsnämnderna pekar på en situation där grundskolans behov av 

expansion innebär att en ny konkurrenssituation om ytor uppstår. 

• När det gäller behovet av kontorslokaler i stadsdelsnämnderna redovisar flertalet 

stadsdelar minskade eller neutrala behov. Ett fåtal redovisar ökade behov.  
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I ett nutids-, närtids och framtidsperspektiv med nuvarande behovsinformation är det 

svårt att göra en samlad balansbedömning när det gäller stadsdelsnämnderna. 

Balansperspektivet varierar både mellan nämnderna och sektorerna. Vad som dock är 

tydligt är att samtliga nämnder aktivt arbetar med sina lokalförsörjningsbehov.  

Social resursnämnd 

Nulägesanalys - identifierade utmaningar  

Social resursnämnd har under 2019 genomfört en utredning gällande nämndens 

kommande lokalbehov. Resultatet presenterades i Social resursförvaltnings strategiska 

lokalförsörjningsplan 2020–2039. I planen lyfter nämnden fram sina identifierade 

lokalförsörjningsbehov redovisade per verksamhetsområde.   

Utmaningarna kan grovt sett delas in i fyra huvuddelar:    

• Säkerställa befintlig lokalkapacitet – genom att det underhållsbehov som 

föreligger på flertalet fastigheter genomförs. Förvaltningen hyr lokaler av stort 

antal olika fastighetsägare vilket innebär att verksamheten får lägga mycket tid 

mot fastighetsägarna för att lösa frågor kopplade till behov av reparationer samt 

inre- och yttre underhåll. 

• Brist på bostäder inom verksamhetsområde boende och socialjour.  

• Behovet av flexibilitet inom lokalförsörjningen när det gäller kortsiktiga och 

akuta behov främst inom verksamhetsområde integration.  

• Säkerställa att nämnden har rätt volym lokaler till sin verksamhet   

I ett nutids-, närtids och framtidsperspektiv med nuvarande behovsinformation är det 

svårt att göra en samlad balansbedömning. Balansperspektivet varierar mellan 

verksamhetsområdena. Vad som dock är tydligt är att förvaltningen arbetar aktivt med att 

förbättra lokaleffektiviteten genom samnyttjande och samlokalisering samt att går ur 

lokaler som inte längre behövs. 

Trafiknämnden 

Nulägesanalys - identifierade utmaningar  

Trafiknämnden är idag lokaliserad på två platser, Köpmansgatan (Traktören) och 

Högsbogatan. Nämnden vill samlokalisera verksamheterna för att få både synenergi- och 

samnyttjans effekt. En samlokalisering på en av adresserna har tidigare inte varit möjlig 

då lokalerna i Traktören har varit fullt utnyttjade. Förutsättningarna förändrades i 

samband med stadsledningskontorets flytt till kvarteret Högvakten i januari 2019.  

Trafikkontoret skickade därför i november 2018 en begäran till lokalsekretariatet om att 

utreda inhyrning av ytterligare kontorsytor i Traktören. Lokalsekretariatet utredde frågan 

och lämnade ett förslag som trafiknämnden valde att bifalla 2019-01-17. 
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I beslutet om inhyrning fanns en reservation kopplat till kända arbetsmiljöfrågor på plan 6 

baserat på teknisk/fysisk status på lokalerna. Översyn av lokalerna pågår i samarbete med 

lokalförvaltningen. Fram tills de nya lokalerna är tillgängliga finns ett fortsatt behov av 

evakueringsplatser för enskilda medarbetare i närområdet.    

På grund av oklarheter kring hur nämndens uppdrag kommer fortsätta expandera eller 

sakta ner är det svårt att bedöma behov av kontorslokaler på längre sikt. Nämnden ser 

också ett ökat behov av projektlokaler i vilka gränsöverskridande samarbeten skulle 

kunna ske. Totalt i nutids- närtids- och framtidsperspektiv uppskattar nämnden detta 

behov till cirka 60 kontorsplatser. Detta behov skulle kunna kopplas till ett möjligt 

framtida samnyttjande/samlokalisering med andra stadsplanerade förvaltningar. I ett 

balansperspektiv är det svårt att göra en långsiktig bedömning då det inte finns några 

konkreta uppdrag kopplat till behovet.   

Med den kompletterande ytan i Traktören bedöms trafiknämndens behov av 

kontorslokaler bedöms vara i balans i ett nutidsperspektiv.  

Utbildningsnämnden 

Nulägesanalys - identifierade utmaningar  

Liksom för förskolor och grundskolor kan de identifierade utmaningarna för 

gymnasieskolan också i stort sett delas in i två delar, dels att säkerställa befintlig 

kapacitet över tid och dels att få fram den utökade kapacitet som stadens expansion 

kräver. 

För säkerställandet av befintlig kapacitet är det två huvudsakliga aktiviteter som behöver 

genomföras. För det första behöver lokalnämnden genomföra en kartläggning och 

presentera en strategi över hur de äldre gymnasieskolor som staden själva äger ska kunna 

hållas tillgängliga och ändamålsenliga över tid. Arbetet har påbörjats och 

utbildningsnämnden har delvis beaktat frågan i 2020 år lokalbehovsplan. Ett liknade 

arbete har påbörjats under 2018/2019 tillsammans med Älvstranden Utvecklings AB 

gällande nämndens inhyra lokaler på Lindholmen. En liknande dialog behöver också 

påbörjas tillsammans med de externa fastighetsägare som har äldre lokaler uthyrda till 

utbildningsnämnden.  

Utöver att hantera det befintliga beståndet är den andra stora utmaningen att säkerställa 

tillräcklig kapacitet för gymnasieskolan i en stad som växer. I 2019 års 

lokalförsörjningsplan pekade lokalsekretariatet på nedanstående definierade behov och 

mål som utbildningsnämnden lyfte fram. Dessa ingångsvärden och kopplade 

konsekvenser är oförändrade i 2020 års lokalförsörjningsplan.   

Centralt placerade lokaler i staden  

Utbildningsnämnden lyfter fram vikten av centralt placerade utbildningslokaler. Orsaken 

är nämndens tidigare erfarenhet av att det är svårt att få elever att söka till utbildningar 

som bedrivs utanför centrum. I centrum är möjligheterna för staden att bygga i egen regi 

begränsad och vakansgraden av lokaler att hyra in är i nuläget låg. För att möta nämndens 



 

Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2020 36 (50) 

   

   

behov tittar lokalsekretariatet primärt på att hyra in lokaler samt att utveckla befintliga 

skolområden.      

Nämndens mål om egna kök och matsalar innebär att ytterligare krav ställs på de få 

lokaler som finns på marknaden  

För samtliga gymnasieprogram ställer läroplanen krav på idrott. Behovet av närhet till 

idrottshallar i centrala staden lägger ytterligare utmaningar till 

lokalförsörjningsplaneringen.  

Lokalförsörjningen av gymnasieskolans yrkesprogram i en central placering är ytterligare 

en utmaning. Dessa gymnasieskolor har behov som är svåra att integrera i en central 

stadsmiljö. Som exempel kan nämnas Bräcke gymnasiets behov av byggårdar och 

anläggningsytor som behövs för att kunna möta läroplanens krav på utbildningen.   

Utökade marknadsandelar 

Utbildningsnämndens mål om ökade marknadsandelar för andelen Göteborgselever på de 

nationella programmen till 50 procent ökar utmaningen att hitta lokaler med en central 

placering. Nuvarande marknadsandelar för samma grupp Göteborgselever är cirka 39 

procent.  

Ökning av antalet utbildningsplatser inom vuxenutbildningen 

Utöver sitt uppdrag med stadens gymnasieskolor utför också utbildningsnämnden på 

uppdrag av nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, vuxenutbildning i stadens 

regi. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning antog ett politiskt direktiv 2017-

12-13 om en ökning av antalet utbildningsplatser i egen regi upp till 35 procent av de 

totala platserna i staden.  

Introduktionsprogrammen 

En utmaning för utbildningsnämnden är att prognostisera gymnasieskolans behov av 

platser på introduktionsprogrammen. Behovet är svårt att prognostisera då det är direkt 

knutet till antalet nyanlända. Målsättning är att dessa elever ska placeras i befintliga 

gymnasieskolor för att förbättra integrationsförutsättningarna. Det innebär att det finns en 

osäkerhetsfaktor som hastigt kan förändras inbyggd i behovsprognoserna. Ändras 

prognosen kan det innebära att det finns lediga gymnasieplatser i befintliga 

gymnasieskolor och att behovet av nya platser därigenom blir lägre.  

Elevernas förstahandsval 

De kommunala gymnasieskolorna kan alltid anpassas, omorganiseras, byggas om och i 

vissa fall också byggas ut. Men någonstans finns den en fysisk gräns för hur många elever 

som en byggnad kan inhysa. Detta beror inte bara på den fysiska byggnaden utan också 

på vilken typ av gymnasieutbildning som bedrivs. Olika typer av utbildningar innebär 

olika ytbehov.  

Kapacitetsutredning 

För grundskolan har lokalsekretariatet genomfört en kapacitetsutredning för att få en bild 

av kapaciteten på befintliga grundskolor. Lokalsekretariatet ser behovet av att utreda detta 

även för de kommunala gymnasieskolorna. Kapacitetsutredningen är delvis påbörjad men 

utgör ännu inte något konkret underlag.  
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Behovsanalys 

Utbildningsnämndens verksamhet omfattar gymnasieskola, gymnasiesärskola och 

vuxenutbildning. Det kommande lokalförsörjningsbehovet kommer att redovisas per 

utbildningsform. 

Gymnasieskola 

Grafen nedan visar hur befolkningsutvecklingen av antalet 16–19 åringar ser ut i staden 

mellan 2019 och 2040. Grafen visar samtliga personer i åldersgruppen men alla 

personerna förväntas inte välja en kommunal gymnasieskola. Enligt utbildningsnämndens 

årsrapport 2018 fördelas Göteborgseleverna enligt följande; cirka 39 procent väljer en 

kommunal gymnasieskola, cirka 53 procent väljer en fristående gymnasieskola och cirka 

8 procent väljer en fristående gymnasieskola i en annan kommun.   

 

Bild 10. Kommunprognos från 2019 över förväntat antal 16–19-åringar i Göteborgs stad för perioden fram till 2040. 

Kommunprognoser från 2017 och 2018 anges som referens. 

Enligt Göteborgs stads kommunprognos från våren 2019 kommer antalet 16–19 åringar 

öka med cirka 2 800 personer fram till 2023. I ett längre perspektiv, fram till 2040, 

beräknas antalet ungdomar i gymnasieåldrarna fortsätta att öka och blir cirka 6 300 fler än 

idag. Prognosen innebär en lägre ökningstakt från 2032 och framåt jämfört med tidigare 

år bedömningar, se diagram ovan. Stadens befolkningsprognos har konstaterat ett antal 

viktiga faktorer som styr utvecklingen för gruppen 16–19-åringar: 

• De senaste åren har gruppen börjat att öka i antal och framöver förväntas gruppen 

att öka kraftigt när 2000-talets stora födelsekullar kommer in i åldersgruppen.  

• Gruppen påverkas i lite större utsträckning av flyttningar än grundskolebarnen. 

Utflyttningen är låg men inflyttningen till Göteborg har större betydelse för 

utvecklingen.  

• I princip alla barn som kommer upp i gymnasieåldrarna under prognosperioden 

fram till 2040 är redan födda.  

Gymnasieskolans samlade lokalbehov kan inte enbart avgöras som en följd av 

befolkningsutvecklingen ovan. Den kräver också en analys av hur många elever från 

regionen som kommer att välja att gå i en kommunal gymnasieskola i Göteborg och vilka 

program de historiskt brukar välja.  

Lokalsekretariatets planering utgår ifrån utbildningsnämndens mål om utökade 

marknadsandelar. Tabellen i bild 11 visar gymnasieskolans behov av gymnasieplatser 
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fram till 2040 och den planerade expansion av gymnasieplatser. Tabellen visar också 

effekten av nuvarande marknadsandelar kontra utökade marknadsandelar.  

Nämnden har skrivit ner sin behovsprognos jämfört med redovisade behov i 2019 års 

lokalförsörjningsplan. Orsaken till förändringen bedöms vara att elevtalen har minskat på 

nämndens gymnasieutbildningar de senaste två läsåren. Förklaringen till detta bedöms 

vara att effekterna av den kraftiga tillströmningen av nyanlända 2015 och 2016 nu går i 

motsatt riktning. Detta innebär minskade elevtal på grund av elever som lämnat eller 

kommer att lämna introduktionsprogram och nationella program. 

  Nuvarande 

marknadsandelar 

Utökade 

marknadsandelar 

                  

År 

Behov Planerad 

expansion 

Behov Planerad 

expansion 

Nutid 2020–2024 1200 800 1700 800 

Närtid 2025–2029 500 900 1600 900 

Framtid 2030–2040 150 0 1000 0 

SUMMA: 1850 1700 4300 1700 

                                                                                                                                                                                                                           

Bild 11. Utbildningsnämnden anger att en lämplig storlek på nya gymnasieskolor ligger mellan 700–1000 elever. Baserat 

på en gymnasieskola med 800 elever innebär behovet i prognosperioden fram till 2040 cirka 2 nya gymnasieskolor med 

nuvarande marknadsandelar och cirka 5 nya gymnasieskolor med utökande marknadsandelar.  

Den kapacitet som definieras i planerad expansion omfattar både beslutade projekt och 

diskuterade möjliga projekt som fortfarande befinner sig i ett tidigt skede men som ger ett 

scenario av den långsiktiga planeringen.   

Gymnasiesärskolan 

Under kommande läsår 2019/2020 visar prognoserna på en ökning med cirka 40 elever 

vilket innebär behov av utökad lokalyta.   

Vuxenutbildning 

Behovet av expansion gällande vuxenutbildningen står i direkt relation till nämnden för 

arbetsmarknad och vuxenutbildnings direktiv om att utöka antalet 

vuxenutbildningsplatser i egen regi till att omfatta 35 procent.  

Lokalkostnadsutveckling  

Göteborgs Stad har under lång tid använt sig av en hyresmodell. De fasta kategorierna 

representerar en bedömning av lokalernas verksamhetsnytta där kategori AA motsvarar 

nyproduktion och kategori B motsvarar en äldre standard med lägre verksamhetsnytta.  

En analys av utbildningsnämndens lokalkostnader för 2018 (bild 12) visar att drygt 43 

procent av nämndens lokalytor debiteras enligt hyresmodellens kategori B. 50 procent av 

lokalytan finns i kategori A. Endast 6 procent av lokalytan debiteras enligt 

hyresmodellens högsta kategori AA vilket motsvarar nyproduktion.  
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Bild 12. Fördelning förhyrd yta per hyreskategori 2018 enligt stadens nuvarande hyresmodell. Enligt beslut i 

kommunfullmäktige övertar lokalnämnden ansvaret för hyresmodellen från 2020-01-01. 

Den samlade bedömningen blir att för närmare hälften av gymnasieskolornas lokalyta 

finns behov av att genomföra åtgärder i syfte att förbättra lokalernas standard och öka 

ändamålsenligheten. Alla åtgärder som genomförs kommer också att medföra högre hyror 

för utbildningsnämnden med i princip oförändrat elevantal.   

Utbildningsnämndens önskade expansion i centrala Göteborg innebär också högre hyror 

för staden. En effekt av de högre hyrorna tillsammans med en låg vakansgrad på lokaler i 

centrala staden innebär att hyresavtalen kan behöva tecknas för perioder längre än tio år 

för att få rimliga hyresnivåer. Det påverkar verksamhetens flexibilitet genom att de inte 

lika snabbt kan säga justera kostnaderna för sitt lokalbestånd genom uppsägning av 

hyresavtal.     

Riskanalys 

Utbildningsnämndens önskemål om centralt placerade utbildningslokaler innebär risker i 

lokalförsörjningsplaneringen. Dels på grund av att möjligheterna att bygga i egen regi är 

begränsade och att vakansgraden av lokaler för inhyrning i centrala staden är låg. Men 

även på grund av nämndens kopplade mål om exempelvis egna kök och matsalar.   

Nämndens mål om utökande marknadsandelar innebär också ett större tryck på behovet 

av utbildningslokaler i den centrala staden vilket i sig innebär större utmaningar för 

lokalförsörjningsplaneringen. Lokalsekretariatets samlade bild är att det finns en 

uppenbar risk när det gäller möjligheten att kunna leverera den kapacitetsutökning som 

nämndens mål innebär.     

Lokalförsörjningsplanering för balans 

På ett övergripande plan så präglas processen för lokalförsörjningen av långa ledtider 

vilket innebär att det går lång tid från det processen startar till dess en ny gymnasieskola 

står klar för inflyttning. Det innebär i sin tur utmaningar att säkerställa att kapacitet 

verkligen levereras i rätt tid sett till de behov som finns.  
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Gymnasieskolan 

Tabellen i bild 11 visar tydligt att vilket marknadsandelsperspektiv man anlägger ger stor 

effekt på balansanalysen. I perspektivet nuvarande marknadsandelar indikerar 

lokalförsörjningsplaneringen på en lokalförsörjning nära balans i prognosperioden fram 

till 2040 men med en obalans i ett nutidsperspektiv. I perspektivet utökade 

marknadsandelar indikerar lokalförsörjningsplaneringen på en obalans med en betydande 

underkapacitet.  

Utbildningsnämnden hanterar behovsfrågorna inom ramen för sin process kring 

nämndens lokalbehovsplan. Dialog pågår mellan nämnden och lokalsekretariatet om hur 

nämndens behov på bästa sätt kan mötas.    

Gymnasiesärskolan 

Gymnasiesärskolans kommande behov beräknas uppstå främst i ett nutids och 

närtidsperspektiv. Fokus i lokalförsörjningen är att försöka utöka antalet platser i 

befintliga lokaler och eventuellt komplettera med yta för en ny enhet. För 

gymnasiesärskolan finns goda förutsättningar att nå lokalförsörjning i balans i ett 

nutidsperspektiv.                                                                                                        

Vuxenutbildning 

Lokalsekretariatet har under 2018/2019 arbetet med ett uppdrag från utbildningsnämnden 

om att samla vuxenutbildningen på färre adresser och i mer yteffektiva lokaler. Syftet var 

att genom samlokalisering och samnyttjan nå synergieffekter och lägre driftskostnader. 

Lokalsekretariatet gjorde bedömningen att en inhyrning av lokaler var den fördelaktigaste 

vägen att gå för att på bästa sätt möta utbildningsnämndens redovisade behov. En 

förstudie gällande inhyrning av lokaler påbörjades därför under 2018. Förstudien visade 

på en möjlighet hyra in den lokalyta som nämnden efterfrågade i nyproducerade och mer 

yteffektiva lokaler. Under våren 2019 i slutet av förstudieprocessen konstaterade 

nämnden dock att de möjliga synergieffekterna inte skulle vägas upp av de ökade 

hyreskostnaderna som inhyrningen skulle innebära. Utbildningsnämnden valde därför att 

avbryta projektet. Utbildningsnämndens beslut innebär att det finns osäkerheter gällande 

vuxenutbildningens lokalförsörjning. En utredning gällande reviderade lokalbehov är 

påbörjad.  

Äldreboende  

Nulägesanalys - identifierade utmaningar  

Lokalförsörjningen för äldreomsorgen har flera aspekter att beakta: 

1. Planering som beaktar externa leverantörer. Se under Riskanalys. 

2. Samverkan inom staden för att få en styrbar planering 

3. Kostnadsutvecklingen för byggande, se under lokalkostnadsutveckling. 

Samverkan för en styrbar planering av kommunens lokaler 

Lokalförsörjningsprocessen för tillkommande lokaler består av dessa steg: a. Behov – b. 

val av lösning – c. genomförande.  
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a. Behov prognosticeras i samverkan med resursnämnden Örgryte-Härlanda, 

berörda verksamhetsnämnder och med stödfunktionen statistik.  

b. Val av lösning innehåller de huvudsakliga alternativen Bygga, Hyra och 

Köpa.  

c. Genomförande. Lokalnämnden är stadens genomförare av byggprojekt och 

inhyrningar. Resursnämnden tillsammans med nämnden för inköp och 

upphandling initierar och genomför upphandlingar för att kunna köpa platser 

av externa leverantörer. 

Steg a och c är relativt entydiga och samverkan med resursnämnden och 

lokalförvaltningen tydliggjorda. Det finns problem, men de är inte planeringsmässiga 

utmaningar. 

Steg b innehåller de förberedande stegen inför att Bygga, Hyra och Köpa. Här görs 

samlade strategiska avvägningar som också kan vara att inte välja något av alternativen. 

Samverkan sker med stadens markägare och myndighet som avgör hur byggande får ske, 

dvs fastighetsnämnden och byggnadsnämnden.  

Fastighetskontoret får beställning från Lokalsekretariatet på mark som behövs för stadens 

byggande, om möjligt med önskat färdigställande år. Den tidsmässiga planeringen av 

dessa skeden är svår och fungerar inte bra. 

Behovsanalys  

Antalet personer som kan förväntas vara i behov av äldreomsorg beror till största delen på 

folkmängden. Andelen av befolkningen i aktuella åldersgrupper varierar över tid. Nu är 

det den stora gruppen 40-talister som påverkar behovet av platser. 

Andelen av befolkningen över 65 år som bor på ett äldreboende varierar mellan 2,4 och 

6,5 procent i de tio stadsdelarna. Genomsnittet våren 2019 är 4,6 procent.  År 2014 var 

det 4,7 procent. En trend värd att observera är ökningen i den yngsta gruppen 65–74 år. 

Ökningen från 0,8 till 1,0 procent innebär nästan 100 personer.  
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Bild 13 Tillbakablick 2014–2018 Källa: Göteborgs Stad, stadsledningskontoret, statistikenheten 

 

 

Bild 14 Källa: Göteborgs Stad, stadsledningskontoret, statistikenheten 

Behov hela staden i nutid 2020–2025 

De tio stadsdelarna prognosticerade behov t.o.m. 2023 sammanställs av resursnämnden i 

Örgryte Härlanda en fyraårig äldreboplan. Den samlade prognosen överensstämmer med 

befolkningsprognosen, men enskilda stadsdelar avviker. 

Staden har 2019 tillgång till 4 139 platser varav egna plus Tre Stiftelser utgör 3 666 st. 

eller nära 90 procent. Behovet ökar med ca 100 platser per år 2021–2025  

Behov för hela staden i närtid och framtid 2026 – 2030 och till 2040 

Befolkningsprognos 2019 för hela staden (ej fördelad per SDN) finns framräknad till 

2040. PR2019 är marginellt nedjusterad jämfört med PR2018. 

Åren 2027–2033 ökar behovet med över 150 platser per år, därefter planar det ut men på 

en nivå av drygt 100 per år. 

Det framräknade behovet av platser i äldreomsorgen 2040 uppskattas till drygt 6700.  
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Andel av befolkningen i äldreboende 65 år eller äldre
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Andel av befolkningen i äldreboende efter åldersgrupp och år, Göteborg

2014 2015 2016 2017 2018

65-74 år 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0

75-84 år 4,4 4,4 4,3 4,2 4,2

85-94 år 18,0 17,8 17,9 17,8 17,7

95 år eller äldre 47,3 47,8 45,1 44,4 46,5

65 år eller äldre 4,70 4,7 4,7 4,6 4,56
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Bild 15. Ökat behov av platser i äldreboende år 2018–2040 baserat på befolkningsprognos från mars 2019 och oförändrat 

behov i åldersgrupperna över 65 år. 

Samnyttjande 

Önskemål att samnyttja vissa lokaler eller funktioner kan komma från verksamheterna 

eller ha teknisk bakgrund. Önskemål med teknisk bakgrund kommer sannolikt att 

hanteras utan centrala direktiv eller uppdrag. Det kan tex vara att ett kök ska producera 

mer för att tillgodose ytterligare behov eller att en befintlig uppvärmningsanläggning ska 

byggas ut för att försörja ytterligare ett hus. 

Samnyttjande för att fylla vakanta lokaler har också sin inbyggda drivkraft och kommer 

sannolikt att utföras utan centrala direktiv eller uppdrag. Möjligen är en organisation med 

separata facknämnder en nackdel i det faller. 

Samnyttjande av verksamhetsskäl måste initieras av verksamheterna och finnas med 

förstudierna. 

Genomförandeanalys 

Säkerställande av platser i befintligt bestånd 

Med Renoveringsplanen som togs fram 2018 initierades ett samlat arbetssätt där även 

verksamhetsmässiga behov ska påverka prioriteringen av underhåll och reinvesteringar 

alternativt investeringar. I dagsläget står verksamhetsnämnderna hela ansvaret för 

vakanser på grund av slitna och dåligt underhållna ytskikt. Eftersom ytskikt har låg 

prioritet vid underhållsplaneringen bör det övervägas om delat ansvar för vakanser går att 

införa, för att få en balanserad avvägning mellan tekniska och verksamhetsmässiga krav. 

Alternativt att prioriteringarna sker på annat sätt så att även verksamhetsmässiga 

parametrar beaktas. 

Renoveringsplanen gör det möjligt att beakta de neddragningar i volym som behöver 

göras på grund av renoveringar. Fördjupade analyser behövs vid fastigheternas 

klassificering som långsiktiga eller avvecklingsobjekt. 

Säkerställande av tillkommande behov 

Den tidiga processen, när fastighetskontoret får beställning från lokalsekretariatet på mark 

som behövs för stadens byggande, håller på att förtydligas, men grundproblemet att tiden 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Behov (1) 4039 4090 4160 4240 4330 4421 4524 4624 4764 4946 5120 5317 5504 5688 5861 6014 6141 6238 6343 6474 6592 6722
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fram till byggklar tomt är lång och oförutsägbar kvarstår. En överkapacitet i planeringen 

är därför nödvändig. I nuvarande portfölj finns ca 15 objekt i tidigt skede varav 8 

pågående detaljplaner och övriga tomter sökes för färdigställande andra hälften av 2020-

talet. I planeringen på längre sikt har bedömningen varit att halva den tillkommande 

volymen ska produceras av staden och halva ska hyras av externa fastighetsägare.  

Tillskottet i kommunal regi under år 2020–2025 är planerat till ca 550 platser varav 40 

procent egenproduktion och 60 procent inhyrning. Därtill inrättar externa operatörer 506 

platser under 2020/2021, vilket genererar ett överskott. 

Tillskott i kommunal regi från 2026 innebär att staden måste avsätta mark för byggande. 

Uppdrag till fastighetskontoret uppdateras i enlighet med lokalförsörjningsplanen. 

Lokalkostnadsutveckling  

Göteborgs stad har inte byggt äldreboenden på några år. De senast färdigställda togs i 

bruk 2012 och 2013. De byggdes i ett annat konjunkturläge och med statligt 

investeringsstöd vilket var fördelaktigt. Inflationen har varit låg men baserat på 

anbudspriser har uppskattningen av produktionskostnaden per lägenhet på ganska kort tid 

höjts med närmare 50 procent.  

2015–2017 konstaterade SABO i en rapport att anbudspriserna inom bostadsproduktionen 

stigit med 69 procent. Efter en vidgning av anbudskretsen utomlands lyckades höjningen 

pressas tillbaka något. Faktorprisindex för såväl flerbostadshus som gruppbyggda småhus 

steg under samma tid i storleksordningen 3–3,5 procent enligt SCB. 

Det finns anledning att bevaka utvecklingen och analysera om staden som offentlig 

upphandlare har hamnat i ett ohållbart kostnadsläge och att överväga andra alternativ. 

Riskanalys 

Kostnadsutveckling, kapitalbindning och LOV 

Ekonomisk styrning innebär att alternativen att äga eller hyra ska värderas på kort och 

lång sikt. Kostnaderna för stadens eget byggande har stigit snabbt och utvecklingen har 

inte vänt trots att lokalförvaltningen har prövat olika recept såsom typbyggnader, samla i 

portföljer och alternativa upphandlingsmodeller.  

Alternativa sätt att tillhandahålla lokaler liksom alternativa utförare som ansvarar för de 

egna lokalerna bör prövas. 

Det finns en förväntan från den externa marknaden att staden ska besluta om införande av 

LOV, lagen om valfrihet. Denna förväntan avspeglas i de drygt 500 äldreboendeplatser 

som ska vara klara under 2020 och 2021. En betydande ökning från vad som var känt 

förra året. Aktörerna som gör detta är främst de stora bolagen som vill ha möjlighet att 

vara med från start. Mindre aktörer har inte samma ekonomiska möjligheter. 

För att valfriheten ska vara reell, måste det finnas en viss överkapacitet. Den 

överkapacitet som är på väg att uppstå är emellertid mycket stor, i storleksordningen 500 

platser. Det finns en risk att kostnader för överskottet hamnar på kommunen om det är 

inom det kommunala beståndet som platserna inte är efterfrågade. Lokalkostnaden för en 
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tom plats i det befintliga beståndet är i storleksordningen 100 000 kr. Personalkostnad är 

då inte inräknad. 

Lokalförsörjningsplanering för balans 

Planeringsmässigt bör det finnas en överkapacitet i tidigt skede. Det ger förutsättningar 

att kunna välja när och var platserna önskas och ger möjlighet till renoveringar utan 

tillfälliga evakueringslokaler.  

Lokalsekretariatet och resursnämnden Örgryte-Härlanda bedömer båda att 

lokalförsörjningen i nutid (1–5 år framåt) är säkrad. De externa aktörernas beslut att starta 

upp drygt 500 platser utöver de som har ramavtal med staden, kommer att generera ett 

överskott av platser. 

Göteborgs Stad har pågående projekt som omfattar 500 platser som ger ett nettotillskott 

av drygt 400 platser fram t.o.m. 2023. Närmare 300 av platserna är klara under 2022–

2023. Stadens egna projekt har haft svårt att hålla uppe tempot och utan de två enheter 

med ramavtal som startar 2019 hade det antagligen funnits behov av att köpa platser 

utanför Göteborg. Men från 2021 kommer det att finnas ett överskott av platser, när de 

externa inkluderas. 

En uppskattning av överskotten per region 2023 

Planerad produktion minus behov, utan särskilda åtgärder 

• Nordost (Angered/Östra Göteborg)   + 237 

• Centrum (Örgryte-Härlanda/Centrum/Majorna-Linné)  + 307 

• Väster (Askim-Frölunda-Högsbo/Västra Göteborg) + 166 

• Hisingen (Västra Hisingen/Lundby/Norra Hisingen) + 80 

Överskottet på platser, ger staden möjlighet till strukturella åtgärder och till renoveringar 

som kräver tomställande. En strukturell åtgärd som flera sektorsledningar övervägt är att 

avveckla små enheter med dåliga förutsättningar. Åtgärder som är bra för staden men inte 

för varje stadsdel, kan kräva samlade beslut från de tio stadsdelsnämnderna. 

Tillgång på platser i nutid (2021–2025)  

Stadens planerade projekt kan möta de ökande behoven i nutid. Med de externa 

leverantörer som har tagit beslut om att bygga för att erbjuda platser på ramavtal kommer 

det att uppstå ett överskott av platser i nutid.  

Tillgång på platser i närtid (2026–2030)  

Behovet förväntas öka signifikant under andra hälften av 2020 talet. Det innebär att det 

bör finnas en beredskap för att bygga eller hyra nya äldreboenden, samtidigt som 

utvecklingen bevakas noga. Även det befintliga beståndets funktionalitet och attraktivitet 

påverkar vad som behöver göras. 
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Boenden med särskild service   

Nulägesanalys - identifierade utmaningar  

Lokalförsörjningen för BmSS innehåller målkonflikter och svårigheter att göra en 

långsiktig planering. 

1. Behovet är stort samtidigt som de långsiktiga förutsättningarna är oklara. Det 

finns en viss tvekan hos flera av aktörerna, samtidigt som staden får viten för att 

behoven inte tillgodoses.  

2. Lämpliga tomter för enskilda hus, särskilt med fördelning över hela staden är 

svåra att hitta.  

3. Långa genomförandetider. Objekt som kräver ny detaljplan är svåra att planera 

tidsmässigt. Förutsättningarna hinner ändras etc. Det gäller såväl små 

”frimärksplaner” som större planer som innehåller BmSS.  

4. Det befintliga beståndets skick och lämplighet. Se vidare under Riskanalys. 

5. Myndighetskrav i det befintliga beståndet, brand och arbetsmiljö. Se vidare under 

Riskanalys. 

2009–2018 producerades 673 platser i 108 objekt. Av dessa var 45 procent inhyrningar 

och 55 procent egenproduktion eller köp från Egnahemsbolaget. I portföljen för 2020–

2024 är förhållandena de omvända vilket inte möter behoven. 

Behovsanalys  

Stadens tillkommande behov av platser sammanställs årligen till en flerårsplan av 

Boendeplanering funktionshinder som är ett resursnämndsuppdrag i Örgryte-Härlanda.  

Behovet av BmSS på kort sikt bedöms utgående från socialsekreterarnas bedömningar på 

individnivå kompletterat med erfarenhetssiffror från tillflödet av nya beslut. 

Behovet på längre sikt uppskattas utifrån befintlig omfattning, befolkningsutvecklingen 

och andra kända faktorer. Bedömningarna på lång sikt är till sin natur osäkra. 

Boende för barn under 18 år har tidvis dykt upp med kort varsel och har då sett olika ut. 

När det gäller barn i tonåren som inte längre kan bo hemma har tanken varit att hitta 

lösningar med kvarboende och lägenheter som kompletteras. Men även helt andra 

målgrupper har signalerat behov vilket troligen resulterar i mera klassiska lösningar dvs 

eget rum men inte egen lägenhet och eventuellt organisatoriska lösningar i form av korttid 

och avlastning. En fortsatt analys krävs för att kunna tillgodose behoven. 

Behov hela staden i nutid (2020–2024) 

Resursnämnden Örgryte-Härlanda uppskattar i produktionsplan 2020–2023 till 380 för 

den fyraåriga perioden, dvs ca 95 per år. Därav ca 60 procent i gruppbostad och 40 

procent i servicebostad. 

Fördelningen mellan gruppbostad och servicebostad är svår att tillgodose. 

Behov för hela staden i närtid och framtid (2025 – 2040) 

Antalet nya beslut är i dagsläget ca 170 per år varav ca 110 bedöms kunna tillgodoses 

inom befintligt bestånd. Expansionen uppskattas därför till ca 60 per år.  
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Det långsiktiga behovet är svårt att bedöma eftersom det påverkas av ett flertal faktorer 

som inte är konstanta eller linjära. Planeringen utgår från ett oförändrat behov, ca 100 

tillkommande platser även 2025 och några år framåt, för att plana ut när en bättre balans 

uppnås. Utöver expansionen kommer ett antal befintliga fastigheter att behöva ersättas. 

Utvecklingen följs upp varje år. 

Genomförandeanalys  

Genomförande omfattar eget byggande, inhyrningar och ombyggnader som kräver 

evakuering. Köp av platser via avtal med externa producenter hanteras av 

Boendeplanering funktionshinder. 

För att kunna tillgodose behov i rätt tid behöver den långsiktiga projektportföljen vara 

större än det bedömda behovet. Projekt i tidiga skeden är svåra att tidsätta och blir ofta 

fördröjda. Osäkerheten i inhyrningsprojekten och i egenproduktionen skiljer sig åt. 

Inhyrning 

Trots de senaste årens ökade bostadsproduktion har antalet BmSS i flerbostadshus inte 

ökat i motsvarande grad.  

BmSS kräver ställer krav på utformning och teknik som påverkar övriga bostäder, vilket 

inte alltid är lätt att lösa. Det finns ett motstånd mot att inkludera BmSS trots att det finns 

en önskan att ha kommunen som hyresgäst. 

För perioden 2020–2024 finns ca 30 objekt med 260 platser i portföljen. Av dessa finns 

ca 180 i pågående detaljplaner, dvs osäker tidplan. 

Portföljen innehåller 32 inhyrningsobjekt med bedömt färdigställande 2025 eller senare. 

De flesta har krav på BmSS via markanvisningen. 

Egenproduktion – uppdrag till fastighetskontoret  

Det behövs årligen ca 60 lägenheter i separata hus. Det innebär 8–10 tomter per år för 

gruppbostäder med 6 lägenheter.  

Lokalförvaltningen räknar med 2,5 års projekttid, men de senaste åren har faktisk tid varit 

längre. 

Under perioden 2020–2024 finns ca 30 objekt med knappt 200 platser. Av dessa är 8 

objekt och drygt 50 i detaljplaneskede, dvs med svårbedömda tidplaner. 4 av 

detaljplanerna är s.k. frimärksplaner som alla har varit föremål för nedprioriteringar. 

Egenproduktion med färdigställande 2025 eller senare består just nu bara av 5 projekt 

med 30 platser, som succesivt ska fyllas på.  

Ombyggnad - expansion 

Ombyggnader för att inrätta BmSS söks inom allmännyttans bestånd. Blockinhyrningar 

för andra ändamål har vid några tillfällen efter ombyggnad gett betydande tillskott.  

Bevakas genom återkommande kontakt med Göteborgslokaler samt bevakning av övriga 

nämnders (främst social resurs) lokaler som lämnas.  
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Ombyggnad –investeringsbehov för att behålla befintliga platser 

Myndighetskrav, tekniska behov eller verksamhetsbehov innebär att det behöver 

budgeteras för investeringar även i de bostäder som finns. Exempel på detta är 

sprinkleranläggningar, förbättring av kök för fullvärdighet, ombyggnad av hygienrum för 

bättre tillgänglighet. Dessa behov kan uppstå med kort varsel, tex i form av föreläggande, 

varför det bör finnas avsatta medel.  

Lokalförvaltningen och boendeplaneringen FH jobbar med att ta fram en renoveringsplan 

som fokuserar på de inte fullvärdiga lägenheterna i kombination med verksamhetsbrister. 

Tillgång till bredband bör också planeras och budgeteras.  

Framtagande av en digital plattform för nybyggnationen är påbörjad och kommer på sikt 

att kunna nyttjas även för befintligt bestånd. 

Lokalkostnadsutveckling, hyressättning mm. 

Produktionskostnaderna för denna typ av bostäder har stigit mycket kraftigt de senaste 

åren. Projektkostnaden har ökat från omkring 2 miljoner per lägenhet 2010 till 4–5 

miljoner per egenproducerad lägenhet 2018.  

Lokalförvaltningens hyresintäkter har inte stigit i motsvarande grad, även om 

verksamheterna upplever de nyproducerade lokalerna som dyra. Göteborgs stad sätter 

bostadshyrorna enligt det s.k. bruksvärdessystemet och förhandlar de årliga 

hyreshöjningarna med hyresgästföreningen.  

Andra hyresvärdar, inklusive allmännyttan, använder presumtionshyra i nyproduktionen 

för att få bättre kostnadstäckning.  

 

Bild 16 Ur SOU 2017:65 
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Nedanstående bilder visar skillnaden mellan de uträknade bruksvärdeshyrorna som de 

boende + stadsdel betalar och en uppskattad ”självkostnadshyra” för 11 planerade projekt.  

Självkostnaden är uppbyggd av ränta + avskrivningar 33 år + driftkostnader 500 kr/m². 

Nedanstående är preliminära siffror för 11 objekt med färdigställande 2018–21 som 

staden själv bygger.  

Vid 1,75 procent ränta (ca 0 i realränta) är det ca 70 procent av självkostnaden som täcks 

av hyran. 

 

Bild 17 bruksvärdeshyra och självkostandshyra i kommande projekt  

Riskanalys 

Kommunsektorns ekonomi är pressad vilket kan innebära ändrade myndighetskrav vad 

gäller BmSS och till följd av det bostäder som inte är funktionella. Kraven på bostaden 

enligt LSS har ändrats drastiskt 1994 (krav på fullvärdig lägenhet) och 2013 (brandkrav 

som vårdbyggnad). Det innebär stora ombyggnadskostnader alternativt att 

husen/lägenheterna måste utrangeras i förtid. 

Tillgången till platser i befintligt bestånd, eget och inhyrt blir osäker om lägenheterna inte 

är fullvärdiga. Det kan vara omöjligt att hyra ut en plats i ett kollektivt boende eller en 

lägenhet utan riktigt kök. 

Myndighetskrav kan också innebära att en befintlig anläggning bedöms som olämplig av 

räddningstjänsten och krav ställs på t.ex. installation av sprinkler.  

Nyproduktionskostnaden är så hög att hyran inte täcker drift och kapitalkostnader, dvs 

den täcker inte nedskrivningar.  Det innebär att äga inte är särskilt förmånligt. 

Lokalförsörjningsplanering för balans 

Processägaren fastighetskontoret, har tagit fram en aktivitetsplan för att säkerställa att 

behovet av lägenheter ökar så att lokalförsörjningen kan sägas vara i balans. 

Lokalsekretariatet är ansvarig för delar av detta.  

Expansionsbehovet är ca 400 platser i ett nutidsperspektiv 2021–2024 varav 40 egna 

tomter (240 platser) och 20 flerbostadshus (160 platser). 
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• Det närmaste året behövs 10 nya byggklara tomter för gruppbostäder (max 6 

lägenheter) som kan färdigställas senast 2024. 

• Expansion med 160 platser i servicebostäder belägna i flerbostadshus bedöms 

kunna ske utan problem. 

• Möjligheten till fler objekt i flerbostadshus under 2021/2022 kan i viss mån 

kompensera bristen på gruppbostäder. 

• Behovet av barnboende analyseras fortsatt 

Inhyrning av BmSS i flerbostadshus är en relativt flexibel form av BmSS som ger en 

lägre kapitalbindning. BmSS i flerbostadshus passar inte alla, husen på egna tomter 

behövs även fortsättningsvis.  

Staden har de senaste åren sett en explosionsartad kostnadsutveckling i de egna projekten 

vilken har varit svår att vända. Enligt SCB har inte kostnadsutvecklingen varken för 

småhus eller flerbostadshus varit alls så stor, även om byggkostnaderna stigit snabbare än 

konsumentpriserna.  

Det finns anledning att låta externa aktörer bygga för att hyra ut till staden. Både av 

kostnadsskäl och för att i närtid kunna utöka projektportföljen. Sannolikt innebär det att 

staden som markägare måste medverka genom anvisning av kommunal mark. Arbetet är 

påbörjat i samarbete mellan fastighetskontoret, lokalförvaltningen och lokalsekretariatet. 

Valnämnden 

Nulägesanalys 

Valnämnden bedöms vara försedda med ändamålsenliga lokaler i ett nutidsperspektiv.  

Överförmyndarnämnden 

Nulägesanalys 

Överförmyndarnämndens kansli är samlokaliserad med nämnden för konsument och 

medborgareservice. Nämndens behov beskrivs närmare under det avsnittet.    



2020-05-11 

Park och naturna mnden 

Investeringsnomineringar 2021-2030 
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Investeringsbedömning år 2020-2030 och 
information om underhållskostnader
Förslag till beslut
Park- och naturnämnden godkänner förvaltningens förslag till investeringsbedömning år 
2020-2030.

Sammanfattning
Stadsledningskontoret har begärt in uppgifter om nämndernas uppskattade 
investeringsvolymer kommande åren. Investeringsvolymerna ska beslutas i respektive 
nämnd innan sista april 2020. Nämnderna ska även redovisa en bedömning av 
underhållskostnaderna i samband med investeringsnivåerna. Bedömningen av 
underhållskostnaderna redovisas i bilaga 2.

Förvaltningen redovisar investeringarna i investeringsområden. För respektive 
investeringsområde beskrivs syftet och vad investeringsmedlen ska användas till samt en 
uppskattad årlig nivå på investeringsvolymen. I bilaga 1 redovisas förvaltningens 
bedömning av de samlade investeringsutgifterna för åren 2020-2030. 

Totalt uppgår förvaltningens förslag till investeringsutgifter för åren 2020-2030 till 1 258 
mkr. Exploateringsinvesteringarna hanteras från och med 2020 hos Fastighetsnämnden 
och därför exkluderas beloppen för exploateringsinvesteringarna i sammanställningen. 

Under föregående planperiod 2016-2019 fanns några investeringsprojekt som av olika 
anledningar försenades. Främst är det upprustningen av Packhuskajen etapp 1 som 
försenats med 40 mkr men även Ängholmsbron 10 mkr, Brunnsparken 4 mkr, Keillers 
Park 3 mkr och Carolus Rex 2 mkr. Förvaltningen ser behov av att utöka tilldelad 
investeringsram för åren 2020-2023 med totalt 129 mkr till 499 mkr.

Redovisad investeringsnivå under de närmsta åren bedömer förvaltningen är nödvändig 
för att upprätthålla och utveckla de sociala och ekologiska värden som finns idag i 
stadens befintliga parker och naturområden och tillgodose göteborgarnas behov kring 
rekreation och fritid. 

Investeringsområde: Lekplatser och lekmiljöer

Park och naturförvaltningen ansvarar idag för närmare 280 lekplatser och 300 
aktivitetsytor som till exempel skateramper, kickeplaner, utegym med mera. Genom att 
fortsätta utveckla dessa anläggningar skapar man nya lekmöjligheter, ökar 
tillgängligheten och säkerheten samt bidrar till att barnens fysiska miljöer blir mer 
attraktiva. 

Park- och naturförvaltningen

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2020-04-02
Diarienummer 0050/20

Handläggare
Johan Karlsson
Telefon: 031-365 57 67
E-post: johan.karlsson@ponf.goteborg.se 
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Förvaltningen utvecklar de stora lekplatserna som blir spännande utflyktsmål för alla 
göteborgare men fortsätter även upprustningen av de mindre lekplatserna ute i 
stadsdelarna som bidrar till en rik vardagsmiljö för de närmast boende och som uppfyller 
grönstrategins mål kring bostadsnära park. 

Årlig uppskattad investeringsvolym inom investeringsområdet är ca 19 mkr.

Investeringsområde: Parker och naturområden

Det finns ett kontinuerligt behov av att utveckla stadens park- och naturmiljöer så att de 
ger göteborgarna goda möjligheter till rekreation och bidrar till en rik och meningsfull 
fritid. När staden förändras och byggs tätare måste även parker och naturområden 
anpassas för en klara av en ökad och förändrad användning. Investeringarna består bland 
annat av att tillföra fler aktivitetsmöjligheter, förbättra tillgänglighet, öka tryggheten och 
anpassa anläggningarna till förändrade beteenden i staden. Investeringarna bidrar också 
till att göra park- och naturmiljöerna, och därmed hela staden, mer attraktiva och bidrar 
till att öka besökarantalen.

Investeringarna berör både stadens stora centrala parker som till exempel Slottsskogen, 
Trädgårdsföreningen och Keillers Park men även många stadsdelsparker ute i de olika 
stadsdelarna. Dessutom berörs stadens friluftsbad som till exempel Askimsbadet samt 
natur- och friluftsområden som exempelvis Delsjöområdet och Hisingsparken. 

Inom investeringsområdet finns även planerade satsningar för att öka tryggheten inom 
Vallgraven och beslutade nya naturreservat och nya planeringsdokument som 
förvaltningen behöver arbeta med framöver, exempelvis friluftsprogrammet och plan för 
ridsporten. Dessa kommer att kräva investeringsmedel för att kunna genomföras i 
enlighet med beslutade ambitionsnivåer.

Årlig uppskattad investeringsvolym inom investeringsområdet är ca 28 mkr, med 
ökningar under enskilda år för specifika satsningar.

Investeringsområde: Kajer och kanalmurar

Stadens förvaltningar och bolag ansvarar för flera kilometer av kajer och kanalmurar 
längs älvstränderna som är i behov av en långsiktig underhållsplanering. Till detta 
kommer aktuella utvecklingsfrågor där kajerna framöver ska kunna användas för fler 
verksamheter och skydda mot högre vattennivåer när Göteborg växer längs älvstränderna.

Park och naturförvaltningen är en av de förvaltningar och bolag som ansvarar för den här 
typen av anläggningar där upprustningen av en första etapp av Packhuskajen redan pågår. 
Ytterligare upprustningsetapper av Packhuskajen är planerade samtidigt som 
förvaltningen under de kommande åren även kommer att behöva rusta upp kanalmurar 
vid Brunnsparken och strandskoningen längs Trädgårdsföreningen.

Förvaltningen kommer tillskapa ett nytt investeringsområde inför budget 2021 som 
benämns ”Kajer och kanalmurar” i syfte att särredovisa denna typ av investeringsprojekt. 
Anslagen för kajupprustning har tidigare år redovisats under investeringsområde ”Parker 
och naturområden”.

Årlig uppskattad investeringsvolym inom investeringsområdet är ca 50 mkr.
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Investeringsområde: Trädplanteringar

Göteborg är en grön stad med många värdefulla trädmiljöer både i stadens parker och 
längs gator och alléer. Varje år måste flera hundra träd tas ner i staden då de blir för 
gamla, faller i samband med stormar eller inte längre uppfyller kraven med hänsyn till 
risk och säkerhet. Kontinuerliga investeringar inom detta område är nödvändiga för att 
värna om och utveckla de befintliga parkmiljöerna och den biologiska mångfalden som 
finns i stadsrummet. 

Investeringarna omfattar både kompletteringsplantering där det bara saknas några få träd 
och större projekt där omfattande markarbeten och plantering av hela kvarter genomförs. 
Investeringarna bidrar även till att förlänga livslängden för befintliga träd och att öka 
artrikedomen bland stadens träd. 

Årlig uppskattad investeringsvolym inom investeringsområdet är ca 8 mkr.

Investeringsområde: Exploateringsinvesteringar

Från 2020 har Fastighetsnämnden ett samlat ansvar för stadens exploateringsinvesteringar 
vilket innebär att detta investeringsområde inte längre återfinns i park- och 
naturnämndens investeringsframställan. Dock medför stadens exploateringshantering att 
förvaltningen erhåller ökade kapitalkostnader och skötselkostnader i takt med att 
exploateringsprojekten färdigställs. För vid färdigställandet överförs anläggningen till 
respektive förvaltning som övertar förvaltaransvaret och börjar skriva av anläggningen.  

Park- och naturförvaltningen planerar och bygger nya offentliga rum, parker och 
lekmiljöer och genomför trädplanteringar i anslutning till stadens många 
exploateringsprojekt. Investeringsvolymerna och de specifika insatserna som ska 
genomföras inom detta område beslutas och justeras löpande i samband med 
Fastighetsnämndens exploateringsplanering. 

Det största projektet inom expolatering är Jubileumsparken som kommer att byggas ut 
etappvis under många år. Kommunfullmäktige antog 2019 ett investeringsbeslut för 
”Jubileumsparken t.o.m. 2023” om 347 mnkr i investeringskostnader. Inom 
Jubileumsparken t.o.m. 2023 planeras nya parkanläggningar med bland annat en ny 
generationsövergripande utflyktslekplats för hela staden. För att uppnå målbilden att 
kunna ”bada mitt i stan” planeras även ett flytande hamnbad samt tillhörande vistelseytor 
och facilitetsbyggnader.

Jämställdhetssäkrade investeringar

Förvaltningen bedömer att de flesta investeringar som genomförs inom parker, lekplatser 
och naturmiljöer har en relativt jämn nytta för båda könen men att det finns några 
specifika investeringar (till exempel skateanläggningar, ridvägar etcetera) som kan ha en 
större användningsnytta för endera könet.

Gröna investeringar

Förvaltningen bedömer att det kan finnas gröna investeringar inom investeringsområdena 
Parker och naturområden samt Trädplanteringar. Gröna investeringar är kopplat till 
stadens upplåning och finanshantering.
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Komponentavskrivning

Komponentavskrivning innebär att en anläggningstillgång delas upp i flera komponenter 
med olika avskrivningstid. Konsekvensen blir att delar av det planerade underhållet har 
överförts till investeringsbudgeten i form av reinvesteringar vilket medför att 
driftsbudgeten för det planerade underhållet har minskat och investeringsbudgeten har 
ökat. Kapitalkostnaderna kommer även öka i takt med att investeringsvolymen ökar samt 
att avskrivningstiderna minskar efter genomgång av anläggningarnas livslängd.

Den del av investeringsvolymen som beräknas vara planerat underhåll i form av 
reinvesteringar har ökat varje år och bedöms nu vara 15 mkr årligen.

Egen personaltid 

I enlighet med gällande rekommendation kring att kostnadsföra egen personaltid på 
investeringar, beräknas ca 2,5 mkr av egen personaltid kostnadsföras årligen på 
investeringsbudgeten.

Prioriteringsordning

En hög exploateringstakt i staden och en ansträngd personalbemanning skapar svårigheter 
att få fram resurser (personal, konsulter, entreprenörer etc) till alla pågående projekt och 
att hinna genomföra dem inom utsatt tidplan. Park- och naturnämnden har i budget 2020 
fastställt nedanstående prioriteringsordning för förvaltningens uppdrag och projekt: 

1. Planering och genomförande av stadens prioriterade 
stadsutvecklingsprojekt samt uppdrag i kommunfullmäktiges budget.

2. Utpekade enskilda uppdrag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
och park och naturnämnden.

3. Förvaltningens ordinarie uppdrag och projekt kring planering, 
investering och underhåll utifrån nämndens beslutade budget.

4. Övriga uppdrag och projekt som kommer in under året.

Utöver denna prioriteringsordning har förvaltningen en kontinuerligt hög prioritering för 
åtgärdande av risker på förvaltningens anläggningar.

Underhållskostnader

Park och naturförvaltningen är Göteborg Stads största markförvaltare med över 12 000 
hektar mark- och vattenytor. Förvaltningen får varje år nya områden och anläggningar att 
förvalta när Göteborg växer och nya bostads- och stadsområden byggs. Med en ökad 
exploateringsgrad och fler människor som vistas och bor i Göteborg ökar även 
användningen och skötsel- och utvecklingsbehoven kring förvaltningens befintliga 
anläggningar. De nya områden och anläggningar som förvaltningen har fått under det 
senaste året genererar ökade driftkostnader med 3,2 mkr från 2020 och framåt. I snitt har 
förvaltningen de senaste fem åren fått ca 2 mkr årligen i ökade underhållskostnader i 
samband med att nya områden och anläggningar överförs till förvaltningen. 

Om ökande kostnader ska täckas inom ordinarie drift krävs stora åtgärder och 
nytänkande. Läget är nu sådant att hela anläggningar eller områden skulle behöva stängas 
eller sluta skötas för att minska driftskostnaderna. Som exempel skulle borttagande av all 
skötsel i stadsdelarna Angered, Östra Göteborg eller Norra Hisingen motsvara eventuell 
utebliven kompensation 2020. 



Göteborgs Stad Park- och naturförvaltningen, tjänsteutlåtande 5 (5)

Bedömning ur ekonomisk dimension
Redovisad investeringsnivå under de närmsta åren bedömer förvaltningen är nödvändig 
för att upprätthålla och utveckla de sociala och ekologiska värden som finns idag i 
stadens befintliga parker och naturområden och tillgodose göteborgarnas behov kring 
rekreation och fritid. 

Bedömning ur ekologisk dimension
Redovisad investeringsnivå under de närmsta åren bedömer förvaltningen är nödvändig 
för att upprätthålla och utveckla de sociala och ekologiska värden som finns idag i 
stadens befintliga parker och naturområden och tillgodose göteborgarnas behov kring 
rekreation och fritid.

Bedömning ur social dimension
Redovisad investeringsnivå under de närmsta åren bedömer förvaltningen är nödvändig 
för att upprätthålla och utveckla de sociala och ekologiska värden som finns idag i 
stadens befintliga parker och naturområden och tillgodose göteborgarnas behov kring 
rekreation och fritid.

Bilagor
1. Investeringsunderlag för park och naturnämnden 2020-2030

2. Förvaltningens underhållsplanering 2020 och framåt

Johan Karlsson

Ekonomichef

Linda Nygren

Direktör



Nämnd: Park och natur

Investeringsområde Gröna

Utg 2020 Ink 2020 Utg 2021 Ink 2021 Utg 2022 Ink 2022 Utg 2023 Ink 2023 Utg 2024 Ink 2024 Utg 2025 Ink 2025 Utg 2026 Ink 2026 Utg 2027 Ink 2027 Utg 2028 Ink 2028 Utg 2029 Ink 2029 Utg 2030 Ink 2030

Investeringar Park och Natur

Utveckling av lekmiljöer 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20

Utveckling av park och naturområden 37 48 38 28 28 29 29 29 29 29 29

Kajer och kanalmurar 90 50 50 50 50 51 51 51 51 51 51

Trädplanteringar 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9

Varav reinvestering/ersättningsinvestering 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16

Varav låsta volymer

varav betydande projekt 

xxx

xxx

Totalt 154 0 125 0 115 0 105 0 105 0 109 0 109 0 109 0 109 0 109 0 109 0

Övrigt

Exploateringsinvesteringarna återfinns från 2020 hos Fastighetsnämnden, inkl Jubileumsparken.

Trygghet inom vallgraven, investeringar beräknas till totalt 20 mkr fördelas mellan åren 21-22 och återfinns under park och naturområden

Skapar ett nytt investeringsområde för kajer och kanalmurar vilket budgeteras med 50 mkr årligen

Senarelagda investeringar från tidigare planperiod 2016-2019 uppskattas till 59 mkr främst Packhuskajen och Ängholmsbron, återredovisas på år 2020 och 2021



Bilaga 2

Förvaltningens underhållsplanering 2020 och framåt
Park och naturförvaltningens underhållsplanering innehåller drygt 40 olika underhållsobjekt 
grupperade inom sex kategorier enligt nedan

 Vegetationsytor (till exempel gräs, häckar, träd mm)
 Parkmöblemang (till exempel bänkar, papperskorgar, skulpturer mm)
 Lekplatser (till exempel lekredskap, kickeplaner, skateparker mm)
 Belagda ytor (till exempel gångvägar, trappor, torgytor mm)
 Friluftsanläggningar (till exempel gångstråk, ridvägar, badplatser mm)
 Konstruktioner och övriga anläggningar (till exempel kajer, broar, djurvårdsanläggningar, 

toaletter mm)

Förvaltningens underhållsplan utgår ifrån ett teoretiskt framräknat underhållsbehov baserat på 
nedanstående tre kända faktorer. Dessa uppdateras löpande utifrån genomförda inventeringar, 
kostnadsutveckling mm.

 Volym – Hur mycket som finns av ett visst underhållsobjekt (lpm, m2, styck)
 Livslängd – Den uppskattade livslängden innan en underhållsåtgärd måste genomföras (år)
 Kostnad – Den uppskattade kostnaden för en genomsnittlig underhållsåtgärd (kr).

I tabellen nedan redovisas förvaltningens framräknade underhållsbehov från 2020 och framåt 
baserat på befintlig anläggningsnivå:

 Komponentavskrivning infördes 2017 där planerat underhåll i driftbudgeten överfördes till 
investeringsbudgeten. 2020 beräknas komponentavskrivningarna i investeringsramen till 15 
mkr. 

 Förvaltningens framtida investeringar inom befintliga anläggningar bedöms oftast inte leda 
till ökade underhållskostnader medan uppdrag att anlägga helt nya anläggningar nästan alltid 
genererar ökade kostnader inom både skötsel och underhåll.

 Den årliga ökningen i tabellen de kommande åren är angiven till 2,0% vilket motsvarar en 
beräknad kostnadsuppräkningen av kommunbidraget exklusive den årliga 
effektiviseringsfaktorn. Den faktiska årliga kostnadsökningen som förvaltningen har haft i 
genomsnitt de senaste fem åren (=parkindex) är ca 2,4% per år.

 Utifrån Stadsrevisionens granskning av park- och naturnämndens uppdrag kring besiktnings- 
och säkerhetsarbetet på förvaltningens lekplatser kommer förvaltningen att årligen besiktiga 
samtliga lekplatser från 2019. Dessa ökade kostnader har nu inkluderats i 
underhållsberäkningarna.

 Förvaltningen har emellanåt mycket stora underhållsbehov kring specifika stora anläggningar 
som man ansvarar för, t ex Packhuskajen. Dessa behov blir så omfattande att de inte kan 



inrymmas i förvaltningens underhållsberäkningar utan får hanteras som enskilda ärenden 
inom investeringsplaneringen när de blir aktuella.

År Nämndens 
bedömning av 

underhållsnivå (tkr)

Beslutad budget för 
underhåll (tkr)

Varav driftbudget 
(tkr)

Varav komponent-
avskrivningar i 

investeringsram (tkr)
2015 38 100 34 000 34 000 0
2016 38 700 32 000 32 000 0
2017 39 800 29 000 21 000 8 000
2018 41 900 29 000 17 000 12 000
2019 46 400 30 000 15 000 15 000
2020 47 800 31 000 16 000 15 000
2021 48 700
2022 49 600
2023 50 500
2024 51 500
2025 52 500
2026 53 600



2020-05-11 

Trafikna mnden 

Investeringsnomineringar 2021-2030 



 

 

Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokollsutdrag 1 (1) 

  

   

Framtagande av långsiktigt 
investeringsunderlag 2020–2030 version 2020 

§ 81, 0814/20 

Beslut 
Trafiknämnden översänder det långsiktiga investeringsunderlaget för 2020–2030 version 

2020, till den centrala budgetberedningen. 

Handlingar 
Yttrande (D) (protokollsbilaga 1, § 81) 

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2020-01-23 

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) frågar om trafikkontoret kan besluta enligt trafikkontorets 

förslag. Han finner att trafiknämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag. 

  

 

 

Dag för justering 

2020-04-08 

 

Vid protokollet 

 

Trafiknämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-03-26 

Sekreterare 

Sara Olsson 

 

 

Ordförande 

Toni Orsulic (M) 

 

Justerande 

Karin Pleijel (MP) 
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Yttrande – angående långsiktigt 

investeringsunderlag 

Demokraterna står inte bakom flera av objekten i underlaget, bland annat 
gällande Västlänken. 
Vi anser att bland annat andra kollektivtrafikprojekt ska prioriteras och 
tidigareläggas. 
Demokraterna kommer lägga fram förslag till ändrad inriktning längre fram i 
budgetprocessen. 

Trafiknämnden 2020-03-26 § 81 protokollsbilaga 1 

Yttrande 

26 mars 2020 

(Demokraterna) 

 Ärende nr 24 
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Framtagande av långsiktigt 
investeringsunderlag 2020-2030 version 2020 

Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

Trafiknämnden översänder det långsiktiga investeringsunderlaget för 2020–2030 version 

2020, till den centrala budgetberedningen. 

Sammanfattning 
Trafikkontoret har i enlighet med stadens anvisning för budget och uppföljning av 

investeringar sammanställt ett långsiktigt investeringsunderlag för åren 2020–2030. 

Investeringsunderlaget beslutas av trafiknämnden och är ett underlag i den fortsatta 

politiska beredningen om framtida investeringar i staden inför Göteborgs Stads budget 

2021. Motsvarande underlag behandlas i nämnden årligen. 

Det långsiktiga investeringsunderlaget har tagits fram i samarbete med övriga planerande 

och investerande förvaltningar. Underlaget tar hänsyn till att det de kommande åren 

kommer pågå en rad stora investerings- och byggprojekt i staden vilket påverkar 

framkomlighet och tillgänglighet under perioden.  

Inom investeringsområdet Namngivna projekt återfinns de åtgärder som är av större 

karaktär med en budget över 250 miljoner kronor och de åtgärder som är av principiell 

karaktär. De åtgärder som understiger 250 miljoner kronor eller inte är av principiell 

karaktär har, beroende på vilka värden åtgärden huvudsakligen bidrar till, placerats i 

investeringsområden inom Hållbar Mobilitet och Goda stadsmiljöer samt inom 

Reinvestering Byggnadsverk.  

I underlaget finns medtaget åtgärder som saknar specificerad kostnad. Det beror på att de 

befinner sig i ett tidigt skede där det ännu inte finns tillräckliga beräkningsunderlag för att 

uppskatta en totalkostnad. Konsekvensen är att summeringen av investeringsmedel i 

underlaget inte motsvarar den totala investeringsvolymen för de kommande 

investeringarna. I takt med att underlaget uppdateras under kommande år kommer även 

kostnader för de investeringsåtgärder som i nuläget inte har en angiven kostnad att 

specificeras. 

I underlaget framgår även de planerade exploateringarna där trafikkontoret utför 

gatuanläggningar på allmän platsmark efter beställning från fastighetskontoret. 

Exploateringsunderlaget är framtaget av fastighetskontoret som har samordnings- och 

budgetansvar för exploateringsverksamheten inom staden. Investeringsunderlaget visar på 

ett stort investeringsbehov under perioden 2020–2030 för att möta stadens ambitioner i 

Trafikkontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-01-23 

Diarienummer 0814/20 

 

Handläggare 

Maria Ackerot /Trafikkontoret/GBGStad 

Telefon: 031-3682612 

E-post:  maria.ackerot@trafikkontoret.goteborg.se 
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stadsutveckling, men det visar även på ett ökat behov av personella resurser för att arbeta 

med stadens exploateringsprojekt. En ökad investeringsvolym ställer krav på effektiv 

samordning inom kontoret, med andra förvaltningar och med externa parter. Effekten av 

en ökad exploateringsvolym syns också genom driftskonsekvenser i form av ökande 

kapitalkostnader när de färdigställda åtgärderna tas i bruk.  

I underlaget ingår även en jämställdhetsberäkning av investeringsåtgärderna för år 2020–

2030.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
En växande investeringsvolym medför högre kapitalkostnader, det vill säga kostnader för 

räntor och avskrivningar, för staden. En följd av den pågående stadsutvecklingen är att 

trafiknämnden fått ökade kostnader för drift- och underhåll genom större ytor och fler 

anläggningar som ska skötas. I vissa fall kan investeringar i nya anläggningar ge en 

positiv effekt på drift- och underhållsbehovet genom att de äldre mer kostsamma 

anläggningarna ersätts med nya. Den föreslagna investeringsvolymen medför även ökade 

kostnader för personal och utredningar i både planerings- och genomförandeskedet.  

Enligt gällande redovisningsregler kan en del projektkostnader under 

genomförandeskedet, exempelvis icke projektspecifika kommunikationsåtgärder och 

utredningar samt i vissa fall rivning av uttjänta anläggningar, inte klassificeras som 

investeringskostnad då dessa inte har något bestående värde. Det medför att delar av 

kostnaden för att realisera en del av trafiknämndens investeringsåtgärder belastar 

kommunbidraget och en projektbudget som består av både investeringsmedel och 

driftsmedel. Om det under planeringsprocessen av ett investeringsprojekt fattas ett beslut 

att inte gå vidare och genomföra projekt kan det uppstå så kallade förgäveskostnader. 

Kostnader som då måste belasta kommunbidraget. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
I detta ärende görs ingen särskild analys av miljöeffekter av ackumulerade 

investeringsvolymer. Dock syftar flertalet av investeringarna till att gynna det hållbara 

resandet med förväntade positiva effekter på miljön. Investeringarna omfattar även 

energieffektiviseringsåtgärder samt åtgärder för att minska buller och vibrationer. 

Nämndens investeringar som syftar till att gynna en fossilfri hållbar mobilitet bidrar till 

stadens finansiering av investeringar via Gröna obligationer.  

Bedömning ur social dimension  
Trafikkontoret har, tillsammans med andra samhällsbyggande förvaltningar, ansvar 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 kontoret tar fram, själva och tillsammans med andra. Arbetet med att 

ta fram investeringsplanen innefattar analys av spridningen av projekt inom staden. 

Kunskapsunderlag så som Jämlikt Göteborg vägleder, och även i år redovisas i vilka 

stadsdelar åtgärder planeras att genomföras.  

En jämställdhetsberäkning av investeringsunderlaget för 2020–2030 version 2020 har 

genomförts. Den visar på en något större nytta för kvinnor jämfört med män. Detta är 

framförallt kopplat till att investeringsunderlaget omfattar en rad stora investeringar i 
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infrastruktur för kollektivtrafiken och kvinnor tenderar att nyttja kollektivtrafiken i högre 

utsträckning än män.  

Förhållande till styrande dokument 
Trafiknämndens reglemente och grunduppdrag är utgångspunkten för trafikkontorets 

framtagande av investeringsunderlaget. Trafikkontoret förhåller sig utöver detta till mål- 

och visionsdokument såsom exempelvis Trafikstrategin, Utbyggnadstrategin och Vision 

Älvstaden vid framtagandet av underlaget.  

Prioriteringsordning 

Uppdraget från stadsledningskontoret innebär att underlaget ska prioriteras utifrån 

nämndens prioriteringsordning.  

Underlaget speglar behovet av investeringar men även under kommande år kommer 

behovet och ambitionsnivån troligtvis att överstiga stadens, kontorets och marknadens 

kapacitet. Om tillkommande behov identifieras behöver planen och dess ingående 

åtgärder omprövas och en ny prioritering av investeringsåtgärder göras. 

Bilagor 
1. Trafiknämndens långsiktiga investeringsunderlag 2020–2030 version 2020  

2. Beskrivning av investeringsområden och namngivna projekt 2020-2030 version 

2020  

3. Åtgärdsbeskrivningar Namngivna projekt 2020–2030 version 2020 
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Ärendet  
Alla investerande förvaltningar och bolag har, i enlighet med stadens anvisningar för 

budget och uppföljning för investeringar, i uppdrag att ta fram ett långsiktigt 

investeringsunderlag. Underlaget beslutas i aktuell nämnd eller styrelse översänds 

därefter till stadsledningskontoret. Detta utgör sedan en del i den fortsatta politiska 

beredningen för framtida investeringar i staden och i den centrala budgetberedningen. 

Långsiktigt investeringsunderlag behandlas i nämnden årligen. Det nu aktuella underlaget 

avser investeringar för perioden 2020–2030.  

Beskrivning av ärendet 
De investeringar som trafiknämnden gör ska bidra till att det blir enkelt, säkert och 

tillförlitligt att transportera sig, vistas och verka i Göteborg. Tyngdpunkterna ligger på att 

det hållbara resandet ska öka. Trafiknämndens investeringar syftar till att åtgärda brister 

eller tillgodose behov i stadens infrastruktur. Investeringarna är även kopplade till 

stadsutveckling till exempel i samband med utbyggnaden av bostäder och verksamheter.  

Uppdraget från stadsledningskontoret  

Underlaget ska redovisas per investeringsområde eller per åtgärd. Det ska beskriva 

trafiknämndens investeringsbehov för perioden 2020–2030. Utöver detta ska åtgärderna i 

underlaget prioriteras och index-uppräknas och även klassificeras för att kunna 

rekommendera vilka åtgärder som bidrar till ett fossilfritt resande och därigenom är 

möjliga att finansiera med Gröna obligationer.  

Investeringsunderlaget finns i bilaga 1 och beskrivning av investeringsområden och 

investeringsåtgärder finns i bilaga 2 och bilaga 3. Underlaget innehåller även en 

uppskattning av de ökade drift- och underhållskostnaderna för tillkommande 

anläggningar, ökade kostnader för personal och utredningar i planerings- och 

genomförandeskede för investeringar kopplade till överenskommelsen i 

Sverigeförhandlingen samt kostnader för medfinansiering i annans anläggning. 

Investeringsunderlaget ska enligt anvisningar från stadsledningskontoret även 

jämställdhets beräknas.  

Framtagandet av underlaget  

Det långsiktiga investeringsunderlaget baseras på en uppdatering och omvärdering av 

tidigare investeringsplaner och arbetet har baserats på följande delar: 

• Tidigare års långsiktiga underlag – Under de senaste åren har trafiknämnden 

lämnat in långsiktiga investeringsunderlag till den centrala beredningen och detta 

har använts som bas i arbetet med det nu föreslagna underlaget. 

• Trafiknämndens budget 2020 - Inom ramen för trafiknämndens budget 2020 tog 

kontoret fram en investeringsplan för perioden 2020–2023 som till stor del 

speglas i det långsiktiga underlaget. 

• Uppföljningsrapporter och statusrapportering - Underlaget för de pågående 

projekten i investeringsunderlaget baseras på uppgifter från kontorets ordinarie 

uppföljning av investeringsverksamheten.  

Investeringsplanens uppbyggnad 

Med utgångspunkt i trafikkontorets grunduppdrag struktureras trafiknämndens 

investeringar utifrån hållbar mobilitet och goda stadsmiljöer. Hållbar mobilitet och goda 

stadsmiljöer omfattar åtgärder inom investeringsområdena Resor till fots, Resor med 
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cykel, Resor med kollektivtrafik, Resor med bil, KomFram Göteborg, Näringslivets 

transporter samt Goda stadsmiljöer.  

Reinvestering redovisas i områdena Spårvägsbanan, Byggnadsverk, Belysning och 

energieffektivisering samt Gator och vägar. Reinvesteringsområdena handlar till största 

delen om att återställa utslitna anläggningar till ursprungligt skick. Här finns även en del 

potter som är avsatta för mindre, ännu ej definierade åtgärder av liknande karaktär, så 

kallade pottpengar, men de flesta åtgärderna är namngivna och specifika.  

Inom Namngivna projekt finns de åtgärder som är av större karaktär med en budget över 

250 miljoner kronor eller är åtgärder av principiell karaktär. Varje projekt inom området 

namngivna projekt har en tilldelad budgetram. Projekten inom investeringsområdet 

Namngivna projekt sorteras under fem rubriker: Trafiknämnden, Koll2035, 

Sverigeförhandlingen, KomFram Göteborg samt Västsvenska paketet. 

Åtgärdsbeskrivningar för de namngivna projekten återfinns i bilaga 3.  

I underlaget framgår även de exploateringar på allmän platsmark som förvaltningen 

planerar och genomför på uppdrag från fastighetskontoret respektive Älvstranden 

utvecklings AB. Budgetbeslutet i kommunfullmäktige för år 2020 innebar att 

fastighetskontoret fick i uppdrag att ansvara för stadens totala exploateringsekonomi. 

Trafikkontoret har fortsatt kostnadsansvar för kapitalkostnader för gatuanläggningarna på 

allmän platsmark samt ansvarar för drift och underhåll av dessa. Detta är kostnader som 

belastar trafiknämndens driftsbudget.  

Budgetregleringspost 

Målsättning är att samtliga angelägna och prioriterade åtgärder ska drivas i den takt som 

underlaget redovisar. Erfarenheter visar på att det i en så omfattande investerings- och 

exploateringsplan kommer några av åtgärderna att stöta på ännu ej identifierade 

senareläggningar, som exempelvis nödvändiga tillstånd, samordning med 

trafikavstängningar, staden gemensam prioritering mellan exploaterings- och 

investeringsprojekt, krockar i utförande, konkurrens om resurser inom såväl projektering 

som utförande. För att hantera detta har Trafikkontoret tidigare år reglerat 

planeringsunderlaget med en central negativ budgetregleringspost som uppgår till tjugo 

procent av investeringsvolymen. Tilldelningen av investeringsmedel har tidigare 

summerats till planperioden och förvaltningen har haft möjlighet att inom 

investeringsområden flytta medel mellan åren inom planperioden för att reglera 

tidsförskjutningar eller andra justeringar inom planerad investeringsverksamhet. 

Investeringsbudgeten för innevarande planperiod är tilldelad per år. Förvaltningen har 

inte längre möjlighet att flytta medel mellan åren inom planperioden, men kan efter 

trafiknämndens godkännande flytta medel mellan investeringsområden. Inom 

investeringsverksamheten görs inga uppbokningar av kostnader för utförda arbeten vilket 

innebär att entreprenörers fakturering i samband med årsskifte får stor påverkan på det 

årliga utfallet. Förvaltningen har gjort bedömningen att inte längre justera 

planeringsunderlaget med budgetregleringspost för åren 2021-2023, inom aktuell 

planperiod. För år därefter finns budgetregleringsposten kvar för att den årliga 

investeringsnivån ska uppgå till rättvisande nivå med hänsyn tagen till tidsförskjutningar 

och omprioriteringar.   
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Riskreserver 

Riskreserver är en reserv som finns för att hantera icke identifierade händelser som kan 

uppkomma i projekten. Riskreservens storlek beror på i vilket skede projektet befinner 

sig i. Ju tidigare i investeringsprocessen desto större är osäkerheterna i projektet utifrån 

kostnader och innehåll och där med även risken. 

För namngivna projekt med investeringsbudget beslutad av kommunfullmäktige framgår 

i investeringsunderlaget riskreservens omfattning i kolumn.  

Indexkompensation - pengars värde minskar över tid 

Nämnden får kompensation för pengars minskande värde sett över tid. Uppräkning enligt 

stadens index uppgår till 3,0 procent per år. Eftersom indexkompensationen från 

Västsvenska paketet för kommande år uppgår till 2,0 procent så är det den nivån som 

används på samtliga namngivna projekt. De återstående 1,0 procenten läggs som en 

indexpott gemensam för de namngivna projekten. För åtgärder inom 

Sverigeförhandlingen finns medfinansiering som enligt avtal indexregleras utifrån 

konsumentprisindex (KPI). För åtgärden Spårväg och citybuss Norra Älvstranden, 

(Frihamnen-Lindholmen, Lindholmen-Linnéplatsen, Backaplan-Brunnsbo) utgör 

hantering av index en stor effekt för stadens andel av investeringen. Trafikkontoret ser en 

risk att den genomsnittliga indexutvecklingen för KPI innebär att den statliga 

medfinansieringen i snitt kan komma att bli ca 1% lägre än motsvarande indexutveckling 

på åtgärdens kostnadssida. Detta innebär att staden och regionens procentuella åtagande i 

löpande index kommer att öka mot de nivåer som avtalats i den fasta prisnivån (2016). 

Detta var en risk som lyftes fram i samband med beslutet i kommunfullmäktige 2017. 

Utifrån denna risk har förvaltningen valt att i underlaget för åtgärden Spårväg och 

citybuss Norra Älvstranden, (Frihamnen-Lindholmen, Lindholmen-Linnéplatsen, 

Backaplan-Brunnsbo) visa kostnaden med en löpande indexuppräkning om 3% årligen 

medan den statliga medfinansieringen beräknas till 2% årligen. 

Enprocentregeln - konstnärlig utformning 

Inom investeringar finns den så kallande enprocentregeln. För Göteborgs Stad är det 

beslutat att stadens förvaltningar och helägda bolag ska avsätta en procent (1,0 %) av 

byggkostnaden, inklusive byggherrekostnad, för konstnärlig gestaltning när man bygger 

nytt, bygger till eller bygger om. Arbetet sker i samarbete med kulturförvaltningen. I 

trafiknämndens investeringsunderlag avsätts en särskild post som sedan används för de 

projekt som utses. 

Driftkonsekvenser av trafiknämndens investeringar  

Genomförandet av investeringsplanen medför kostnader som påverkar den del av 

kontorets budget som finansieras av kommunbidraget. Det avser kostnader i 

planeringsskede och genomförandeskede men även under förvaltningsskedet. 

Dessa kostnader finns angivna i bilaga 1 under rubriken ”Driftkonsekvenser av 

trafiknämndens investeringar 2020–2030 version 2020” och förklaras nedan.  

Effekter av en ökad investeringsvolym 

Den fortsatt höga exploateringstakten och därtill flertalet kommande stora projekt innebär 

ökade driftpåverkande kostnader under samtliga projektskeden.  

Förvaltningens möjlighet att realisera de planerade investeringarna i underlaget är 

beroende av ett nära samarbete med andra förvaltningar samt en gemensam inriktning 
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inom staden. Dessutom påverkas möjlighet att leverera av stadens eventuella 

omprioriteringar avseende exempelvis Koll2035, det gemensamma arbetet med 

älvkantskydd och andra större infrastrukturprojekt. En förutsättning är dessutom att 

erforderlig kompetens finns att tillgå samt att marknaden har möjlighet att genomföra 

projekten. 

Nedan visas bild för större investeringsprojektens olika skeden. I tidiga skeden, till 

exempelvis arbete med utredningar och åtgärdsvalsstudier, belastas samtliga kostnader 

förvaltningens driftsbudget. I investeringsskede belastas driftsbudgeten med de kostnader 

som enligt gällande redovisningsprinciper inte kan belasta investeringsanslaget. Det är 

exempelvis kostnader för kommunikation, gestaltningstävlingar, detaljplaner, utredningar 

och viss projektorganisation. Trafikkontoret kommer se över att komplettera 

nedanstående process med en teknisk förstudie som lite mer detaljerat utreder 

förutsättningarna för projektet innan GFS. Dessa kostnader kommer att belasta 

driftsekonomin.  

 

 

 

 

I årets långsiktiga investeringsunderlag presenteras en uppskattning av ökat behov av 

driftmedel som är relaterat till den omfattande nivån av investeringar. En ökad 

investeringsvolym medför både en högre kapitalkostnad samt ett utökat behov av medel 

för att täcka tillkommande drift- och underhållskostnader.  

Driftskostnader relaterade till Älvkantskydd föreslås hanteras genom en central pott för 

de förvaltningar som omfattas. Trafikkontorets behov av driftsanslag rapporteras i 

samband med verksamhetsnominering. På samma sätt har förvaltningen för avsikt att 

återkomma med kommande behov av driftsmedel relaterat till Koll2035.  

Kostnader under projektens genomförandetid 

Utifrån gällande lagstiftning, rekommendationer (från Rådet för Kommunal Redovisning, 

RKR) och stadens interna regelverk för redovisning av investering och 

anläggningstillgångar, kan kostnader som inte direkt bidrar till investeringens bestående 

värde inte belasta investeringsramen. Detta medför att projekt som trafiknämnden 

genomför kan komma att ha ett behov av en driftsbudget som finansieras av 

kommunbidraget, annan förvaltning eller annan extern part. I sammanställningen framgår 

en uppskattning av dessa driftskostnader som investeringsrelaterade driftskostnader. En 

genomlysning av konsekvenserna av förändrade redovisningsrekommendationer kommer 

genomföras vilket kan medföra att ytterligare väsentliga kostnader kan komma att behöva 

omfördelas från investeringsram till driftsekonomin.  

Kapitalkostnader  

En ökad investeringsvolym innebär också ökade driftskostnader i form av 

kapitalkostnader. Kapitalkostnader består av avskrivningar, ränta och därtill eventuella 

Åtgärdsvalsstudie, 
ÅVS

Genomförandestudie, 
GFS

Projektering Produktion

Trafikkontorets planerings- och investeringsplaneringsprocess 
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förgävesprojekteringar och utrangeringar vilket belastar driftsbudgeten. Avskrivning är 

den årliga värdeminskningen av anläggningar från det år den tas i bruk. Kostnaden 

fördelas sedan linjärt över de år då anläggningen beräknas vara i bruk, dvs beräknad 

nyttjandeperiod. Räntekostnaden beräknas utifrån stadens anvisningar och uppgår för 

närvarande till 1,5 %. För att beräkna kommande kapitalkostnader görs 

sammanställningar av befintliga anläggningar, pågående projekt samt kommande 

planerade projekt som finns upptagna i det långsiktiga investeringsunderlaget. Eftersom 

underlaget baseras på en uppskattning om när anläggningar tas i bruk kan den årliga 

kapitalkostnaden komma att uppdateras efter att projekten slutförts.  

Sverigeförhandlingen  

Sverigeförhandlingen är ett avtal med staten som omfattar utbyggnad av 

kollektivtrafikåtgärder för motsvarande 7 000 miljoner kronor samt cykelåtgärder 

motsvarande 241 miljoner kronor i prisnivå 2016. Stadens finansieringsåtagande för 

kollektivtrafikåtgärderna är 1 890 miljoner kronor samt för cykelåtgärderna 180,75 

miljoner kronor. Samtliga anläggningar ska enligt avtalet byggas ut och ägas av staden. I 

avtalet ingår Stadslinbana mellan Wieselgrensplatsen och Järntorget. Efter beslut i 

trafiknämnden att vidarebefordra ärendet gällande projektet till kommunstyrelsen/ 

kommunfullmäktige med ställningstagandet att ”Arbetet med projekt Linbanan förklaras 

som avslutat” kan Sverigeförhandlingens innehåll komma att justeras. 

Att genomföra avtalet om Sverigeförhandlingen medför driftskostnader för 

trafiknämndens del, bland annat av åtgärdsvalsstudier, utredningar och delar av 

detaljplanekostnader som inte belastar investeringsramen. Vissa kostnader under 

projektens genomförande såsom exempelvis viss projektadministration och 

kommunikationsaktiviteter som enligt redovisningsreglerna inte får belasta 

investeringsprojektet.  

De ekonomiska konsekvenserna när Sverigeförhandlingens samtliga objekt är byggda, är 

dels ökade årliga kapitalkostnader om cirka 120–140 miljoner kronor. Dels kommer den 

totala årliga drift- och underhållskostnaderna att öka. Konsekvenserna för drift- och 

underhåll är i dagsläget svåra att beräkna. Enligt ramavtalet ska drift- och 

underhållsansvaret av spåranläggningen regleras utifrån gällande eller framtida avtal 

mellan kommun och region. Regionen ska svara för trafikeringen om inte annat avtalas. 

Då färdigställande av objekten kommer att ske stegvis under avtalsperioden kommer de 

tillkommande årliga kostnadseffekterna på samma sätt uppstå stegvis.  

Drift och underhåll 

Tillkommande anläggningar medför ett ökat behov av drift- och underhållsåtgärder vilket 

belastar kommunbidraget. I det långsiktiga investeringsunderlaget finns kostnaderna 

beräknade och angivna som en schablonkostnad baserad på värdet av de 

exploateringsanläggningar som tas i bruk aktuellt år. 

Bidrag till annans anläggning 

Bidrag med finansiering till investering i annans anläggning består i huvudsak av 

cykelbanor som ägs av Trafikverket. Dessa kan inte finansieras via trafiknämndens 

investeringsram utan kostnaderna kommer att belasta driftsresultatet.  

Rivningskostnader för befintliga anläggningar 

När den nya Hisingsbron över Göta älv är färdigställd kommer den befintliga 

Götaälvbron att monteras ned och rivas. Kostnaden för rivningen beräknas uppgå till ca 
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50-60 miljoner kronor och kommer att belasta driftsresultatet de år detta planeras ske. 

Rivningen av befintlig Götaälvbro är inkluderad i beslutad projektkostnad för 

Hisingsbron. Förvaltningen ser att det framöver även kommer uppstå rivnings kostnader 

inom andra projekt vilket belastar driftsekonomin. Inom projekt Gamlestan etapp 2 

kommer befintlig bilbro över Säveån att rivas.    

Förvaltningens bedömning  
 

Prioriteringsordning 

Uppdraget från stadsledningskontoret innebär att underlaget ska prioriteras utifrån 

nämndens prioriteringsordning. Då kontorets, stadens och marknadens 

genomförandekapacitet är begränsad och ambitionsnivån i tidigare investeringsram inte 

uppnåddes rekommenderades vid presidiet 2016-08-12 följande prioriteringsordning för 

genomförande av trafiknämndens investeringsplan och denna skrevs sedan i 

trafiknämndens budget för 2017:  

1. Västsvenska paketet och andra ingångna investeringsavtal  

2. Framkomlighet under en omfattande byggperiod (KomFram Göteborg) 

3. Exploateringsinvesteringar för att nå bostadsmålet 

4. Cykelåtgärder  

5. Övriga åtgärder  

Utöver trafiknämndens beslutade prioriteringsordning kan kommunfullmäktige göra 

omprioriteringar i investeringsunderlaget. Ett exempel på åtgärder prioriterade av 

kommunfullmäktige är Torslanda tvärförbindelse.  

 

Totalt investeringsbehov och låsta volymer  

Fördelningen av investeringsvolym mellan de olika investeringsområdena enligt 

prioriteringsordningen syns nedan i bilden.  

2020–2030 
(mnkr) 

Hållbar 
mobilitet 
och goda 
stadsmiljöer 

Reinvestering/ 
upprustning 

Namngivna 
projekt 

Budget-
regleringspost, 
konstnärlig 
utsmyckning Totalt 

Prio 1 466  14 270   14 736 

Prio 2  97   270   367 

Prio 3  -   1 765   1 765 

Prio 4  1 025   22   1 047 

Prio 5  2 487 10 168 3 835   16 490 

Övriga poster*)     731 -4 679 -3 948 

Totalt 4 075 10 168 20 893 -4 679 30 457 

*) Konstnärlig utsmyckning, budgetregleringspost samt indexpott ingår i summan för Övriga 

poster, utan prioritering. 
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Investeringsunderlaget för perioden 2020–2030 visar på fortsatt mycket stora 

investeringsvolymer och uppgår sammantaget till 30 457 miljoner kronor brutto. I 

investeringsvolymen ingår en budgetregleringspost motsvarande -4 807 miljoner kronor. 

För investeringsområdet Hållbar mobilitet och goda stadsmiljöer uppgår det samlade 

investeringsunderlaget till 4 075 miljoner kronor vilket motsvarar ca 12 procent av 

investeringsunderlaget.  

Investeringsvolymen för Reinvestering och upprustning uppgår till 10 168 miljoner för 

2020–2030 vilket motsvarar ca 29 procent av investeringsunderlaget. Inom reinvestering 

byggnadsverk återfinns upprustning av kanalmurar vilket innebär omfattande 

investeringsvolym.  

Inom investeringsområdet Resor med kollektivtrafik samt inom Reinvestering och 

upprustning utförs åtgärder som helt eller delvis ingår i uppdraget att bedriva 

kollektivtrafik. Kapitalkostnader för dessa åtgärder bekostas av Västra 

Götalandsregionen.  

För perioden 2020–2030 uppgår investeringsvolymen för Namngivna projekt till 20 893 

miljoner kronor, vilket motsvarar ca 59 procent av investeringsunderlaget. 

Enligt anvisningen från stadsledningskontoret ska förvaltningen göra en bedömning av 

hur stor del av investeringsunderlaget som är att betrakta som låsta volymer. De projekt 

som trafikkontoret betraktar som låsta är samtliga projekt inom Sverigeförhandlingen 

samt projekten inom Västsvenska paketet. Dessutom görs bedömningen att eftersom avtal 

har tecknats med Trafikverket avseende Haga station bedöms även denna åtgärd som en 

låst volym. Den låsta volymen för period 2020–2030 uppgår totalt till 14 917 miljoner 

kronor. Om förvaltningens övriga pågående projekt behöver avbrytas innebär det 

sannolikt merkostnader. Kostnaden är svår att uppskatta, men förvaltningen bedömer 

ändå inte dessa projekt som låsta. En konsekvens av avbrutna projekt som är viktig att 

belysa är de driftskostnader som sannolikt också uppstår då kostnader för 

förgävesprojektering kan komma att bli aktuellt om ingen färdigställd anläggning kan tas 

i bruk.  

 

 2020–2030 (mnkr) 
Totalt 
investeringsbehov 

Varav låsta 
volymer  

Hållbar mobilitet och goda 
stadsmiljöer 4 075 289 

Reinvestering/upprustning 10 168 - 

Namngivna projekt 20 893 14 628 

Konstnärlig utsmyckning 128 - 

Budgetregleringspost -4 807 - 

Totalt  30 457 14 917 

 

Förvaltningen redovisar även fördelningen av investeringsvolymen mellan nyinvestering, 

reinvestering och ersättningsinvestering. Ersättningsinvestering är en reinvestering där 
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den tidigare investeringen i sin helhet ersätts med ny anläggning. Bedömningen är att det 

inte är aktuellt med ersättningsinvestering eftersom det oftast är delar av anläggningen 

som ersätts. Förvaltningens investeringsvolym för nyinvestering under perioden 2020-

2030 uppgår till 21 881 miljoner kronor, med hänsyn tagen till budgetregleringspost, 

vilket motsvarar ca 72 procent av investeringsunderlaget. Reinvesteringarna uppgår till 

8 576 miljoner kronor, med hänsyn tagen till budgetregleringspost, vilket motsvarar ca 28 

procent av investeringsunderlaget.  

Förändringar inom investeringsområdena i förhållande till tidigare plan 

Justering mellan investeringsområden 

Med anledning av att Huvudavtal avseende ansvar för spårvägstrafikens bedrivande i 

Göteborgs Stad och Mölndals stad trätt i kraft har trafikkontoret flyttat tre projekt under 

rubriken Spårbana från Reinvestering Spårvägsbanan till Resor med Kollektivtrafik. 

Genom detta förtydligas vilka åtgärder som följer med det ansvar trafikkontoret har att 

förvalta befintlig spårbana och vilka åtgärder som utförs efter det att parterna är överens 

om genomförande och finansiering.  

Namngivna projekt som utgått  

Stadslinbana mellan Wieselgrensplatsen och Järntorget har strukits ur underlaget efter att 

trafiknämnden i november fattade beslut om att vidarebefordra ärendet gällande projekt 

Linbanan till kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige med ställningstagandet att ”Arbetet 

med projekt Linbanan förklaras som avslutat”. 

Åtgärden Bussgata Gamlestaden-Nils Erikssons terminalen utgår med anledning av att 

åtgärden omhändertas inom arbetet med citybusstråken inom handlingsplanen för 

Koll2035.  

Stadsutveckling Sverigeförhandlingen utgår eftersom åtgärden bedöms omhändertas inom 

respektive åtgärd under rubrik Sverigeförhandlingen.  

Namngivna projekt som tillkommit 

Åtgärden Ringö Depå som utifrån tidigare investeringsunderlag skulle varit färdigställt år 

2019 beräknas färdigställas först 2020. 

Namngivna projekt med justerad benämning 

Inom Koll2035 finns osäkerhet om sträckningen för planerade citybusstråk därav att 

benämningarna justeras något till att vara uppdelade på Citybussstråk 1 respektive 

Citybusstråk 2. Åtgärdernas benämning kan komma att justeras igen när omfattning 

utretts.  

Den tidigare benämningen på åtgärden Cityangöring Ullevigatan-Bangårdsviadukten-

E45 justeras och ny benämning är Metrobuss. 

Benämningen på åtgärd Nylöselänken justeras till Nylöseförbindelsen.  

Namngivna projekt som får förändrat innehåll 

Inom åtgärden Hjalmar Brantingstråket från Hisingsbron till Kvillebäcken finns 

oklarheter kring finansiering och innehåll. Trafikkontoret anser att förändringen mellan 

nya Hisingsbron och Hjalmar Brantingsplatsen är föranlett av exploatering och 

stadsutvecklingen i och omkring Frihamnen. Vilken omfattning skattekollektivet skall 

finansiera förändringen bör därför ses i det sammanhang och relateras till de nyttor som 

stadsutveckling medför.  Pågående genomförandestudie kommer att avslutas under 2020. 
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En övergripande strukturstudie kommer utföras. Klargörande av fördelning av kostnader 

mellan exploatering inom området och eventuell investering åtgärd görs inom ramen för 

denna.  

 

Jämställdhetsberäkning 2020–2030, version 2020 

Inom ramen för uppdraget att ta fram det långsiktiga investeringsunderlaget ingår det att 

göra en jämställdhetsberäkning. Syftet med beräkningen är att visa hur trafiknämndens 

investeringar gynnar kvinnor respektive mäns resvanor.  

Trafikkontoret utgår ifrån statistik som presenteras i 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-, 

kollektiv- och bil. Undersökningen delar upp uppgifterna för hela regionen samt för 

Göteborg vilket gör att uppgifterna blir relevanta för vår beräkning. 

Resvaneundersökningen är baserad på ett förstärkt underlag om cirka 18 600 

urvalspersoner i åldern 15 till 84 år boende i Göteborgsregionen. Av dessa svarade nästan 

7000 personer, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 37 procent. Utfallet från den senaste 

mätningen visas i tabellen. 

 

  

Kvinnor 

(%) 
Män (%) 

Fotgängare 62 38 

Cyklister 48 52 

Kollektivresenärer 61 39 

Bilister 43 57 

Könsuppdelade färdmedelsandelar för vardags(del)resor för boende i Göteborg 2014 (Källa: Resvaneundersökning 2014) 

 

För att beräkna de olika investeringsområdena så har kontoret inom Hållbar mobilitet och 

goda stadsmiljöer beräknat dem genom att använda RVU-talen och den totala budgeten 

för respektive område. Undantaget är Näringslivets transporter där åtgärderna riktar sig 

mot en specifik näring. Där räknar kontoret nyttan som könsneutral 50/50.  

För investeringsområdet Goda stadsmiljöer används fördelningen utifrån Fotgängare.   

När det gäller Reinvestering 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 fler investeringsområden och därför gör kontoret 

en procentuell bedömning av respektive namngivet projekts nytta i relation till 

investeringsområden kopplade till resor och godstransporter samt till reinvesteringar. En 

bedömning är gjord av nyttan för alla namngivna projekt och vilken procentuell andel 

som respektive område kan tillgodoräkna sig. Denna procent används sedan tillsammans 

med RVU-talen. 
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Jämställdhetsberäkning: 

Hållbar mobilitet och goda 
stadsmiljöer samt 
Reinvestering 

Färdmedelsandelar 
RVU (%) 

Bruttovolym Fördelning (mnkr) 

  Kvinnor Män 2020–2030 Kvinnor Män 

Resor till fots 62 38 242 150 92 

Resor med cykel 48 52 1 392 668 724 

Resor med kollektivtrafik 61 39 999 609 389 

Resor med bil 43 57 756 325 431 

Näringslivets transporter 50 50 325 162 162 

KomFram Göteborg 50 50 97 49 49 

Goda stadsmiljöer 62 38 264 164 100 

Spårvägsbanan 50 50 1 239 619 619 

Byggnadsverk 50 50 4 381 2 191 2 191 

Belysning och 
energieffektivisering 

50 50 1 198 599 599 

Gator och vägar 50 50 3 349 1 675 1 675 

Konst 50 50 128 64 64 

TOTALT     14 370 7 275 7 095 

Procentuellt (%)   
 

  50,6 49,4 

 

 

 

Jämställdhetsberäkning:  

Namngivna projekt 

 

 

 

Färdmedelsandelar 
RVU (%) 

 

 

 

 

Bruttovolym 

 

 

 

 

Fördelning (mnkr) 

  Kvinnor Män 2020–2030 Kvinnor Män 

Resor till fots 62 38 1 789 1 109 680 

Resor med cykel 48 52 1 475 708 767 

Resor med kollektivtrafik 61 39 13 608 8 301 5 307 

Resor med bil 43 57 1 580 679 900 

Näringslivets transporter  50 50 700 350 350 

Goda Stadsmiljöer  62 38 1 010 626 384 

Index namngivna  50 50 731 366 366 

TOTALT     20 893 12 139 8 754 

Procentuellt (%)       58,1 41,9 
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Förra årets totala fördelning mellan kvinnor och män gav resultatet 55,0 procent för 

kvinnor och 45,0 procent för män. I årets jämförelse är den totala fördelningen 55,9 

procent för kvinnor och 44,1 procent för män. Skillnaden i fördelningen mellan könen i 

RVU finns i Resor till fots, 62 procent för kvinnor och 38 procent för män, och i Resor 

med kollektivtrafik, 61 procent för kvinnor och 39 procent för män. 

 

Jämställdhetsberäkning:   

TOTALT 

Fördelning (mnkr) 
Bruttovolym 2020-2030 

  Kvinnor Män 

Hållbar mobilitet och goda stadsmiljöer 2 127 1 947 

Reinvestering 5 084 5 084 

Namngivna projekt 12 139 8 754 

Central budgetregleringspost/konst -2 339 -2 339 

TOTALT 17 011 13 446 

Procentuellt (%) 55,9 44,1 

 

En kort reflektion kring fördelningen av nyttan 

Utgångspunkten för de planerade investeringarna i det långsiktiga investeringsunderlaget 

är sällan utifrån ett könsperspektiv utan snarare utifrån oskyddade trafikanter kontra 

fordon. Dock kan sägas att stadens satsningar på åtgärder kopplade till kollektivtrafik, 

gång och cykel har en positiv inverkan på kvinnors resande.  Fler kvinnor än män 

använder idag kollektivtrafiken som sitt huvudfärdmedel även om trenden visar att det 

går mot en mer lika fördelning. Samtidigt gör kvinnor fler ärenderesor än män. Göteborgs 

Stads trafikstrategi har inriktningen att fler resor ska ske till fots, med cykel och med 

kollektivtrafik, en utmaning ur ett jämställdhetsperspektiv då kvinnors ofta mer komplexa 

reskedjor ska kunna genomföras utan bilen. Detta förutsätter att allt fler destinationer 

(handel, skola, arbetsplatser med mera) blir nåbara till fots, med cykel och med 

kollektivtrafik och att kunskapen om reskedjor ökar. 

 

 

 

 

Jenny Adler  

 

Avdelningschef 

 

Nils-Gunnar Ernstson 

 

T.f. Trafikdirektör 

 



Resor till fots

SUMMA Resor till fots Ja 241,8 241,8 26,8 26,8 18,8 18,8 20,2 20,2 21,6 21,6 20,8 20,8 21,2 21,2 21,6 21,6 22,0 22,0 22,5 22,5 22,9 22,9 23,4 23,4

Resor med cykel

SUMMA Resor med cykel Ja 1 391,9 71,0 1 320,9 116,2 0,3 115,9 128,0 1,4 126,6 165,0 6,5 158,5 128,2 18,8 109,4 156,9 25,9 131,0 196,8 3,9 192,9 135,8 9,4 126,4 102,2 4,0 98,2 85,9 0,8 85,1 87,6 87,6 89,3 89,3

Resor med kollektivtrafik 

SUMMA Resor med kollektivtrafik Delvis 998,7 19,1 979,6 166,5 7,9 158,6 128,6 6,1 122,6 70,8 5,1 65,7 78,7 78,7 82,1 82,1 81,9 81,9 82,7 82,7 84,2 84,2 69,7 69,7 87,3 87,3 66,1 66,1

Resor med bil

SUMMA Resor med bil Nej 756,4 6,5 749,9 64,9 6,5 58,4 58,3 58,3 61,7 61,7 63,5 63,5 174,6 174,6 54,6 54,6 61,5 61,5 53,5 53,5 54,1 54,1 54,6 54,6 55,1 55,1

Näringslivets transporter

SUMMA Näringslivets transporter Nej 325,0 325,0 17,5 17,5 31,8 31,8 46,4 46,4 41,8 41,8 26,0 26,0 26,2 26,2 26,5 26,5 26,8 26,8 27,0 27,0 27,3 27,3 27,6 27,6

KomFram Göteborg

SUMMA KomFram Göteborg Delvis 97,3 31,7 65,6 52,7 31,7 21,0 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 4,5 4,5 4,6 4,6 4,7 4,7 4,8 4,8 4,9 4,9

Goda stadsmiljöer

SUMMA Goda stadsmiljöer Nej 263,8 263,8 10,6 10,6 20,0 20,0 39,1 39,1 18,8 18,8 30,2 30,2 23,6 23,6 23,9 23,9 24,1 24,1 24,3 24,3 24,6 24,6 24,8 24,8

Spårvägsbanan 

SUMMA Spårvägsbanan Nej 1 238,9 1 238,9 70,6 70,6 70,3 70,3 76,4 76,4 39,3 39,3 104,4 104,4 128,1 128,1 133,7 133,7 187,5 187,5 138,6 138,6 150,3 150,3 139,9 139,9

Byggnadsverk

SUMMA Byggnadsverk Nej 4 381,2 4 381,2 81,8 81,8 106,0 106,0 183,1 183,1 150,4 150,4 519,2 519,2 357,7 357,7 456,2 456,2 366,1 366,1 396,9 396,9 229,7 229,7 1 534,0 1 534,0

Belysning och energieffektivisering

SUMMA Belysning och energieffektivisering Delvis 1 198,1 1 198,1 110,3 110,3 102,7 102,7 103,6 103,6 105,5 105,5 104,8 104,8 106,7 106,7 108,7 108,7 110,8 110,8 112,9 112,9 115,0 115,0 117,1 117,1

Gator och vägar

SUMMA Gator och vägar Nej 3 349,4 3 349,4 172,4 172,4 295,6 295,6 296,1 296,1 301,9 301,9 307,7 307,7 313,7 313,7 319,8 319,8 326,0 326,0 332,3 332,3 338,7 338,7 345,3 345,3

SUMMA TN-INVESTERINGAR 14 242,5 128,3 14 114,2 890,2 46,4 843,8 964,3 7,5 956,9 1 066,5 11,6 1 054,9 953,8 18,8 935,0 1 531,0 25,9 1 505,1 1 315,0 3,9 1 311,1 1 374,9 9,4 1 365,5 1 307,7 4,0 1 303,7 1 268,9 0,8 1 268,1 1 142,8 1 142,8 2 427,5 2 427,5

SUMMA NAMNGIVNA PROJEKT 20 161,8 8 092,8 12 069,0 1 591,4 815,2 776,3 1 673,1 645,6 1 027,5 2 419,5 1 101,6 1 318,0 1 878,4 956,2 922,2 1 591,1 527,6 1 063,4 1 543,6 442,7 1 100,9 1 539,1 360,5 1 178,6 2 257,5 667,6 1 589,9 1 752,3 638,6 1 113,7 1 813,9 827,4 986,5 2 101,9 1 109,8 992,1

SUMMA indexpott namngivna projekt (1%) 731,4 200,8 530,6 15,2 5,4 9,9 38,0 10,8 27,2 37,9 13,1 24,9 51,3 12,9 38,4 69,2 17,1 52,1 83,7 16,7 67,0 130,5 32,2 98,2 97,4 24,0 73,4 91,9 27,7 64,2 116,2 40,9 75,3

SUMMA Konstnärlig utsmyckning (1%) 128,1 128,1 10,0 10,0 10,3 10,3 10,6 10,6 10,9 10,9 11,3 11,3 11,6 11,6 11,9 11,9 12,3 12,3 12,7 12,7 13,0 13,0 13,4 13,4

SUMMA Budgetregleringspost (-20%) -4 806,7 312,9 -5 119,6 -68,1 312,9 -381,0 -636,8 -636,8 -587,9 -587,9 -601,9 -601,9 -741,6 -741,6 -626,2 -626,2 -612,3 -612,3 -931,8 -931,8

SUMMA TRAFIKNÄMNDEN 30 457,0 8 734,7 21 722,3 2 423,5 1 174,5 1 249,1 2 662,9 658,4 2 004,5 3 534,7 1 123,9 2 410,7 2 881,1 988,1 1 893,0 2 547,8 566,5 1 981,3 2 351,5 463,7 1 887,8 2 407,7 386,6 2 021,1 2 966,4 703,8 2 262,5 2 505,0 663,4 1 841,5 2 449,3 855,1 1 594,2 3 727,3 1 150,7 2 576,6

SUMMA TN-Exploatering 1 384,1 1 384,1 84,6 84,6 187,3 187,3 211,7 211,7 158,4 158,4 138,3 138,3 58,5 58,5 140,1 140,1 126,2 126,2 202,8 202,8 40,8 40,8 35,4 35,4

SUMMA FN-Exploatering 4 346,0 4 346,0 742,2 742,2 752,1 752,1 673,4 673,4 602,2 602,2 436,9 436,9 491,8 491,8 354,2 354,2 170,6 170,6 84,9 84,9 26,1 26,1 11,7 11,7

SUMMA Bolag - Exploatering 66,4 66,4 21,1 21,1 5,8 5,8 28,6 28,6 10,9 10,9

SUMMA INVESTERINGAR OCH 
EXPLOATERINGAR

36 253,6 14 531,3 21 722,3 3 271,4 2 022,3 1 249,1 3 608,1 1 603,6 2 004,5 4 448,4 2 037,6 2 410,7 3 652,6 1 759,5 1 893,0 3 123,0 1 141,7 1 981,3 2 901,8 1 014,0 1 887,8 2 902,0 880,9 2 021,1 3 263,2 1 000,7 2 262,5 2 792,6 951,1 1 841,5 2 516,2 922,0 1 594,2 3 774,3 1 197,8 2 576,6

Utgift

TRAFIKNÄMNDENS LÅNGSIKTIGA
INVESTERINGSPLAN 2020-2030

VERSION 2020 

Positiva 
effekter på 
klimat och 

miljö

Summa projekt
2020 - 2030 Inriktning 2020 Inriktning 2021 Inriktning 2022 Inriktning 2023

Utgift Inkomst Netto Utgift Inkomst

Trafiknämndens långsiktiga investeringsplan 2020-2030 version 2020

Inriktning 2024 Inriktning 2025 Inriktning 2026 Inriktning 2027 Inriktning 2028 Inriktning 2030Inriktning 2029

Netto Netto Utgift Inkomst NettoInkomstUtgift Inkomst Utgift Inkomst NettoUtgiftNetto Inkomst Netto InkomstNetto Utgift Inkomst Netto Utgift Inkomst Utgift Inkomst Netto

Bolag - Exploatering

FN-Exploatering

TN-Exploatering

Utgift Inkomst NettoNetto

Budgetregleringspost (-20%)

Konstnärlig utsmyckning (1%)

Namngivna projekt 

Reinvestering/upprustning

Utgift

Hållbar mobilitet och goda stadsmiljöer



Utgift

TRAFIKNÄMNDENS LÅNGSIKTIGA
INVESTERINGSPLAN 2020-2030

VERSION 2020 

Positiva 
effekter på 
klimat och 

miljö

Summa projekt
2020 - 2030 Inriktning 2020 Inriktning 2021 Inriktning 2022 Inriktning 2023

Utgift Inkomst Netto Utgift Inkomst

Trafiknämndens långsiktiga investeringsplan 2020-2030 version 2020

Inriktning 2024 Inriktning 2025 Inriktning 2026 Inriktning 2027 Inriktning 2028 Inriktning 2030Inriktning 2029

Netto Netto Utgift Inkomst NettoInkomstUtgift Inkomst Utgift Inkomst NettoUtgiftNetto Inkomst Netto InkomstNetto Utgift Inkomst Netto Utgift Inkomst Utgift Inkomst Netto Utgift Inkomst NettoNettoUtgift

Sverigeförhandlingen

SBK 70,0 70,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

FK 22,0 22,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

TK 117,8 117,8 5,8 5,8 8,8 8,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8

SUMMA Sverigeförhandlingen 209,8 209,8 13,8 13,8 16,8 16,8 18,8 18,8 18,8 18,8 19,8 19,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8

Drift och underhåll 

SUMMA Drift och underhåll 474,7 474,7 3,1 3,1 8,9 8,9 18,2 18,2 23,5 23,5 34,8 34,8 38,3 38,3 44,0 44,0 66,1 66,1 78,3 78,3 78,3 78,3 81,2 81,2

Investeringsrelaterade driftskostnader

SUMMA Investeringsrelaterade driftskostnader 207,9 207,9 8,9 8,9 10,9 10,9 12,9 12,9 14,9 14,9 16,9 16,9 18,9 18,9 20,9 20,9 22,9 22,9 24,9 24,9 26,9 26,9 28,9 28,9

Rivning av befintliga anläggningar 

SUMMA Rivning av befintliga anläggningar 53,1 53,1 7,0 7,0 46,1 46,1

Bidrag till statlig infrastruktur

SUMMA Bidrag till statlig infrastruktur 13,8 13,8 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Kapitalkostnader

SUMMA Kapitalkostnader 6 267,3 6 267,3 173,3 173,3 278,0 278,0 415,1 415,1 455,7 455,7 501,4 501,4 563,9 563,9 608,6 608,6 654,7 654,7 743,5 743,5 886,4 886,4 986,6 986,6

SUMMA DRIFTKONSEKVENSER 7 226,7 7 226,7 200,3 200,3 322,7 322,7 512,2 512,2 514,2 514,2 574,2 574,2 643,2 643,2 695,6 695,6 765,7 765,7 867,8 867,8 1 012,7 1 012,7 1 117,8 1 117,8
Löpande prisnivå 3% på projekt (för namngivna projekt 2% per år samt en indexregleringspott på 1%) Inkomst för åtgärder inom Sverigeförhandlingen indexeras till 2% utifrån genomsnittlig utveckling KPI.

Driftkonsekvenser

Driftkonsekvenser av Trafiknämndens investeringar 2020-2030 version 2020



TN Extern TN Extern TN Extern TN Extern TN Extern TN Extern TN Extern TN Extern TN Extern TN Extern TN Extern

Resor till fots

Ospecificerade investeringsmedel resor till fots 5 156,2      -      156,2      2,5       -      2,50     2,5       -      2,5       3,5        -      3,5        3,5       -      3,5       20,0      -      20,0      20,2      -      20,2      20,4      -      20,4      20,6      -      20,6      20,8      -      20,8      21,0      -      21,0      21,2      -      21,2      

Trafiksäkerhet och framkomlighet

Trafiksäkerhetsåtgärder 5 8,1          -      8,1          2,0       -      2,00     2,0       -      2,0       2,0        -      2,0        2,1       -      2,1       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Utbyggnad gångbanor samt barns säkra skolvägar 5 13,6        -      13,6        5,0       -      5,00     2,5       -      2,5       2,5        -      2,5        3,5       -      3,5       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Kompletterande belysning 5 2,0          -      2,0          0,5       -      0,50     0,5       -      0,5       0,5        -      0,5        0,5       -      0,5       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Trafiksäkerhets- och kvalitetshöjande åtg på gator med busstrafik. 5 12,2        -      12,2        3,0       -      3,00     3,0       -      3,0       3,1        -      3,1        3,1       -      3,1       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Säkerhetsskapande åtgärder inom centrala staden 5 12,2        -      12,2        3,0       -      3,00     3,0       -      3,0       3,1        -      3,1        3,1       -      3,1       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Kaponjärbron 1 Centrum -          -      -          -      -      -      -      -      -      -        -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Framkomlighet för gående utmed Övre Husargatan 1 Majorna-Linné 1,5          -      1,5          1,5       -      1,50     -      -      -        -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Sittplatser i gångstaden (möblering) 5 0,3          -      0,3          0,3       -      0,25     -      -      -        -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsåtgärder 5 24,3        -      24,3        9,0       -      9,00     5,0       -      5,0       5,1        -      5,1        5,1       -      5,1       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Summa Resor till fots löpande prisnivå (2%) 230,3      -      230,3      26,8     -      26,8     -      18,7     -      18,7     -      19,8      -      19,8      -      20,9     -      20,9     -      20,0      -      20,0      -      20,2      -      20,2      -      20,4      -      20,4      -      20,6      -      20,6      -      20,8      -      20,8      -      21,0      -      21,0      -      21,2      -      21,2      -      

Summa Resor till fots löpande prisnivå (3%) 241,8      -      241,8      26,8     -      26,8     -      18,8     -      18,8     -      20,2      -      20,2      -      21,6     -      21,6     -      20,8      -      20,8      -      21,2      -      21,2      -      21,6      -      21,6      -      22,0      -      22,0      -      22,5      -      22,5      -      22,9      -      22,9      -      23,4      -      23,4      -      

Summa Resor till fots fast prisnivå år 2020 209,3      -      209,3      26,8     -      26,8     -      18,3     -      18,3     -      19,0      -      19,0      -      19,7     -      19,7     -      18,5      -      18,5      -      18,3      -      18,3      -      18,1      -      18,1      -      17,9      -      17,9      -      17,7      -      17,7      -      17,6      -      17,6      -      17,4      -      17,4      -      

Resor med cykel

Ospecificerade investeringsmedel resor med cykel 4 551,7      -      551,7      2,5       -      2,5       3,5       -      3,5       2,5        -      2,5        2,5       -      2,5       75,0      -      75,0      75,7      -      75,7      76,5      -      76,5      77,2      -      77,2      78,0      -      78,0      78,7      -      78,7      79,5      -      79,5      

Pendelcykelbanor

Övergripande medel pendelcykelbanor 4 10,1        -      10,1        2,5       -      2,5       2,5       -      2,5       2,5        -      2,5        2,6       -      2,6       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Björlandavägen, Toleredsgatan-Swedenborgsplatsen 4 Lundby 5,2          -      5,2          4,6       -      4,6       0,6       -      0,6       -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Härlandavägen/Torpagatan, Örngatan - Munkebäcksgatan 1 Örgryte-Härlanda 0,6          -      0,6          0,6       -      0,6       -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

E 20, Olskroken-Munkebäck 1 Örgryte-Härlanda 4,5          -      4,5          3,5       -      3,5       1,0       -      1,0       -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Torpavallsgatan/Billerudsgatan 4 Örgryte-Härlanda 7,7          -      7,7          1,0       -      1,0       6,7       -      6,7       -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Mölndalsvägen, St Sigfrids gata-kommungränsen 4 Centrum 14,8        -      14,8        3,0       -      3,0       11,8     -      11,8     -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Tuvevägen, Björlandavägen - Wieselgrensplatsen 4 Lundby 0,7          -      0,7          0,7       -      0,7       -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Gamlestadsvägen, Slakthusgatan - Hjällbo 4 Örgryte-Härlanda 32,8        -      32,8        2,0       -      2,0       16,2     -      16,2     14,6      -      14,6      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Kungsladugårdsgatan, Högsbogatan - Ståthållaregatan 4 Majorna-Linné 8,0          -      8,0          0,8       -      0,8       1,0       -      1,0       6,2        -      6,2        -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Övergripande cykelvägnät

Övergripande medel cykelbanor 4 10,1        -      10,1        2,5       -      2,5       2,5       -      2,5       2,5        -      2,5        2,6       -      2,6       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Engelbrektsgatan, Aschebergsgatan-Arkivgatan ** 1 Centrum 4,4          -      4,4          -      -      -      4,3       -      4,3       0,1        -      0,1        -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Engelbrektsgatan, Arkivgatan- Södra vägen ** 1 Centrum 7,0          -      7,0          0,6       -      0,6       1,8       -      1,8       4,6        -      4,6        -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Sten Sturegatan ** 1 Centrum 10,5        -      10,5        1,0       -      1,0       9,5       -      9,5       -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Toredalsgatan, Hj Brantingsg - Toleredsg 4 Lundby 12,0        -      12,0        12,0     -      12,0     -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Kärralundsgatan, Ulfsparregatan-Delsjövägen GFS 4 Örgryte-Härlanda 4,0          -      4,0          4,0       -      4,0       -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Rantorget delen Ullevimotet - Willinsbron 4 Centrum 2,8          -      2,8          -      -      1,0       -      1,0       1,8        -      1,8        -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Fjällgatan delen Djurgårdsplatsen - Repslagaregatan 4 Majorna-Linné 7,1          -      7,1          5,8       -      5,8       1,3       -      1,3       -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Älvsborgsgatan, Mariagatan - Karl Johansgatan 4 Majorna-Linné 13,7        -      13,7        7,7       -      7,7       6,0       -      6,0       -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Björlandavägen, St;Olofsgatan - Hisingsleden 4 Lundby 24,5        -      24,5        5,0       -      5,0       15,0     -      15,0     -      4,5        -      4,5        -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Björlandavägen, S:t Olofsgatan - Toleredsgatan (samordn buller) 4 Lundby 0,1          -      0,1          0,1       -      0,1       -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

E20/Fräntorp 4 Örgryte-Härlanda 5,5          -      5,5          5,5       -      5,5       -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Rosengatan 4 Majorna-Linné 0,1          -      0,1          0,1       -      0,1       -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Agnesbergsvägen,Sandspåret - Göta älv 4 Angered 5,0          -      5,0          0,4       -      0,4       0,8       -      0,8       3,8        -      3,8        -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Förstamajgatan, Tideräkningsgatan-Adventsvägen 4 Östra Göteborg 6,3          -      6,3          0,7       -      0,7       0,8       -      0,8       4,8        -      4,8        -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Karl Johansgatan, Kustgatan-Såggatan, cykelfartsgata 4 Majorna-Linné 8,5          -      8,5          8,5       -      8,5       -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Riddaregatan cykelbana 4 Örgryte-Härlanda 0,5          -      0,5          0,5       -      0,5       -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Cykelbana Gårdstensvägen, Muskotgatan - Pimpinellagatan 4 Angered 1,1          -      1,1          1,1       -      1,1       -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Saknade korta länkar

Saknade korta länkar 4 8,1          -      8,1          2,0       -      2,0       2,0       -      2,0       2,0        -      2,0        2,1       -      2,1       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Gång- och cykelväg i anslutning till detaljplaner

Pott för gång- och cykelvägar i anslutning till detaljplaner 4 16,6        -      16,6        1,5       -      1,5       1,5       -      1,5       1,5        -      1,5        1,5       -      1,5       1,6        -      1,6        1,5        -      1,5        1,5        -      1,5        1,5        -      1,5        1,5        -      1,5        1,5        -      1,5        1,5        -      1,5        

Fjällbogatan - Utbyvägen 4 Östra Göteborg 0,5          -      0,5          0,5       -      0,5       -      -      -      -        -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -        -      -        -        -      -        -        -      -        -        -      -        -        -      -        

Trafiksäkerhet & Framkomlighet

Cykelpaket 4 21,7        -      21,7        6,3       -      6,3       5,1       -      5,1       5,1        -      5,1        5,1       -      5,1       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Cykelvägvisning och orienterbarhet 4 16,2        -      16,2        4,0       -      4,0       4,0       -      4,0       4,1        -      4,1        4,1       -      4,1       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Framkomlighet 4 1,2          -      1,2          1,2       -      1,2       -      -      -      -        -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Trafiksignaler 4 6,1          -      6,1          1,5       -      1,5       1,5       -      1,5       1,5        -      1,5        1,5       -      1,5       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Cykelbarometer 4 2,0          -      2,0          0,5       -      0,5       0,5       -      0,5       0,5        -      0,5        0,5       -      0,5       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Cykelparkering

Cykelparkering 4 6,1          -      6,1          1,5       -      1,5       1,5       -      1,5       1,5        -      1,5        1,5       -      1,5       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Säker cykelparkering på Drottningtorget 4 Centrum 8,0          -      8,0          5,0       -      5,0       3,0       -      3,0       -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Cykelparkeringshus vid Gamlestads Torg 4 Östra Göteborg 7,9          -      7,9          7,9       -      7,9       -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Belysning

Belysning på cykelvägnätet 4 8,1          -      8,1          2,0       -      2,0       2,0       -      2,0       2,0        -      2,0        2,1       -      2,1       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Cykelbroar

Ågrändsbron 4 Centrum 19,9        -      19,9        0,9       -      0,9       1,5       -      1,5       17,5      -      17,5      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Gång- och cykelbro över E6/E20 mellan Svingeln och skansen Lejonet 4 Centrum 40,0        -      40,0        -      -      -      -      1,0        -      1,0        4,0       -      4,0       20,0      -      20,0      15,0      -      15,0      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Gång- och cykelbro över Lundbyleden mellan Brunnsbo och Ringön 4 Lundby 50,0        -      50,0        -      -      -      -      -        -      1,5       -      1,5       5,0        -      5,0        25,0      -      25,0      18,5      -      18,5      -        -      -        -      -        -      -        -      

Gång- och cykelbro över E6, Kallebäck-Grafiska vägen
4

Örgryte-Härlanda, 

Centrum
40,0        -      40,0        -      -      -      -      1,0        -      1,0        4,0       -      4,0       20,0      -      20,0      15,0      -      15,0      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Gång- och cykelbro över Götaleden (Ovalen) 4 Centrum 40,0        -      40,0        -      -      -      -      -      -        -      -        1,0       -      1,0       4,0        -      4,0        35,0      -      35,0      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Sverigeförhandlingen

Norra Älvstranden, ( Hisingsbron - Älvsborgsbron) 1 Lundby 34,2        8,7       25,5        0,8       -      0,8       -      3,2       -      3,2       -      15,0      -      15,0      -      15,2     8,7       6,5       8,7       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Nya Allén 1 Centrum 14,6        3,7       10,9        -      -      -      -      -        -      -      -      0,7        -      0,7        1,5        -      1,5        -      12,4      3,7       8,7        3,7       -        -      -        -      -        -      -        -      

Sahlgrenska-Mölndal 1 Majorna-Linné 6,9          1,7       5,2          -      -      0,4       -      0,4       0,7        -      0,7        5,8       1,7       4,1       1,7       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Övre Husargatan - Sprängkullsgatan 1 Majorna-Linné 7,3          1,8       5,5          -      -      -      -      -        -      0,4       -      0,4       0,7        -      0,7        -      3,0        -      3,0        3,2        1,8       1,4        1,8       -        -      -        -      -        -      -        -      

Backaplan - Bräckemotet 1 Lundby 61,4        15,5     45,9        1,4       0,3       1,1       0,3       6,0       1,4       4,6       1,4       26,5      6,1       20,4      6,1       27,5     6,8       20,7     6,8       -        0,9       - 0,9 0,9       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Annedalsmotet - Götaplatsen 1 Centrum 31,9        8,2       23,7        1,3       -      1,3       3,1       -      3,1       12,0      -      12,0      12,0     -      12,0     -      3,5        8,2       - 4,7 8,2       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Stigberget - Saltholmen 
1

Majorna-Linné, 

Västra Göteborg
51,3        13,3     38,0        1,3       -      1,3       5,0       -      5,0       20,0      -      20,0      20,0     -      20,0     5,0        13,3     - 8,3 13,3     -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Backaplan - Kärra 1
Lundby, Norra 

Hisingen
72,4        18,1     54,3        -      -      -      -      1,7        0,4       1,3        0,4       6,9       1,6       5,3       1,6       15,4      3,5       11,9      3,5       15,7      3,9       11,8      3,9       16,0      3,9       12,1      3,9       16,7      4,0       12,7      4,0       -        0,8       - 0,8 0,8       -        -      -        -      

Summa Resor med cykel löpande prisnivå 2% 1 331,8   71,0     1 260,8   116,2   0,3       115,9   0,3       126,8   1,4       125,4   1,4       161,8    6,5       155,3    6,5       124,5   18,8     105,7   18,8     150,9    25,9     125,0    25,9     187,4    3,9       183,5    3,9       128,1    9,4       118,7    9,4       95,4      4,0       91,4      4,0       79,5      0,8       78,7      0,8       80,2      -      80,2      -      81,0      -      81,0      -      

Summa Resor med cykel löpande prisnivå 3% 1 391,9   71,0     1 320,9   116,2   0,3       115,9   0,3       128,0   1,4       126,6   1,4       165,0    6,5       158,5    6,5       128,2   18,8     109,4   18,8     156,9    25,9     131,0    25,9     196,8    3,9       192,9    3,9       135,8    9,4       126,4    9,4       102,2    4,0       98,2      4,0       85,9      0,8       85,1      0,8       87,6      -      87,6      -      89,3      -      89,3      -      

Summa Resor med cykel fast prisnivå år 2020 1 220,7   65,6     1 155,1   116,2   0,3       115,9   0,3       124,3   1,4       122,9   1,4       155,5    6,2       149,2    6,2       117,3   17,7     99,6     17,7     139,4    23,9     115,4    23,9     169,8    3,5       166,2    3,5       113,7    8,3       105,4    8,3       83,1      3,5       79,6      3,5       67,8      0,7       67,2      0,7       67,1      -      67,1      -      66,5      -      66,5      -      
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Resor med kollektivtrafik 

Ospecificerade investeringsmedel Kollektivtrafik 5 380,0      -      380,0      2,5       -      2,5       2,5       -      2,5       2,5        -      2,5        22,5     -      22,5     50,0      -      50,0      50,0      -      50,0      50,0      -      50,0      50,0      -      50,0      50,0      -      50,0      50,0      -      50,0      50,0      -      50,0      

Förbättrad framkomlighet

Pott för förbättrad framkomlighet 5 10,0        -      10,0        2,5       -      2,5       2,5       -      2,5       2,5        -      2,5        2,5       -      2,5       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Framkomlighet Övre Husargatan bussgata 5 1,5          -      1,5          1,5       -      1,5       -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Electricity 1 Majorna-Linné 4,5          -      4,5          1,5       -      1,5       1,0       -      1,0       1,0        -      1,0        1,0       -      1,0       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Hjällbo, ny vändslinga* 5 Angered -          -      -          -      -      -      -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Övergångsspår i spårvägsbana* 5 6,0          -      6,0          6,0       -      6,0       -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Bussgatan Swedenborgsgatan 5 Lundby 19,1        -      19,1        -      -      -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      0,6        -      0,6        1,5        1,5        17,0      17,0      -        -      

Busskörfält Torslanda 5 Västra Hisingen 2,0          -      2,0          -      -      2,0       -      2,0       -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -        -        -        -        -        -      

Tillgänglighetsanpassning

Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser 1 12,0        -      12,0        3,0       -      3,0       3,0       -      3,0       3,0        -      3,0        3,0       -      3,0       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Anslutande gångvägar 5 1,4          -      1,4          1,4       -      1,4       -      -      -      -        -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Pendelparkeringar

Pendelparkeringar (egen regi) 5 39,0        -      39,0        10,0     -      10,0     15,0     -      15,0     10,0      -      10,0      4,0       -      4,0       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Cykelparkeringar vid pendelparkeringar 5 2,0          -      2,0          0,5       -      0,5       0,5       -      0,5       0,5        -      0,5        0,5       -      0,5       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Anslutande vägar vid pendelparkeringar (Västsvenska paketet) 1 2,3          2,0       0,3          1,3       1,0       0,3       0,95     1,0       1,0       -      1,0       -        -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Pendelparkeringar (Västsvenska paketet) 1 18,0        17,0     1,0          8,0       7,0       1,0       6,95     5,0       5,0       -      5,0       5,0        5,0       5,0       -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Pendelparkering Nymånegatan 5 Östra Göteborg 4,4          -      4,4          4,4       -      4,4       -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Buller

Torgny Segerstedtsgatan, delen Göta Älvsgatan- Tallstigen 2 gräs 5 Västra Göteborg 2,5          -      2,5          2,5       -      2,5       -      -      -      -        -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Hjalmar Brantingsgatan, Wieselgrenspl.-Gropegårdsg gräs i spår 5 Lundby 5,0          -      5,0          5,0       -      5,0       -      -      -      -        -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Bullervall Björlandavägen,  Sankt Olofsgatan-Swedenborgsplatsen 5 Lundby 6,7          -      6,7          6,2       -      6,2       0,5       -      0,5       -        -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Bulleråtgärder pott för att nå KF delmål god bebyggd miljö. 5 0,8          -      0,8          0,2       -      0,2       0,2       -      0,2       0,2        -      0,2        0,2       -      0,2       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Bullerskydd i anslutning till förskolor 5 4,0          -      4,0          1,0       -      1,0       1,0       -      1,0       1,0        -      1,0        1,0       -      1,0       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Förskolan Nymilsgatan skärm
5

Askim-Frölunda-

Högsbo
0,5          -      0,5          0,5       -      0,5       -      -      -      -        -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Vibrationsåtgärder 5 0,8          -      0,8          0,2       -      0,2       0,2       -      0,2       0,2        -      0,2        0,2       -      0,2       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Förskolan Vallhallagatan skärm 5 Centrum 1,0          -      1,0          1,0       -      1,0       -      -      -      -        -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Bullervallar/skärmar 5 13,1        -      13,1        5,6       -      5,6       2,5       -      2,5       2,5        -      2,5        2,5       -      2,5       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Gräs i spår/vallar 5 15,0        -      15,0        3,0       -      3,0       4,0       -      4,0       4,0        -      4,0        4,0       -      4,0       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Vattenburen kollektivtrafik*

Vattenburen kollektivtrafik (Dykdalber) 5 77,0        -      77,0        1,5       -      1,5       1,5       -      1,5       1,5        -      1,5        2,5       -      2,5       10,0      -      10,0      10,0      -      10,0      10,0      -      10,0      10,0      -      10,0      10,0      -      10,0      10,0      -      10,0      10,0      -      10,0      

Saltholmen, ramp för tillgänglighet 1 Västra Göteborg 3,5          -      3,5          3,5       -      3,5       -      -      -      -        -      -        -      -      -      -        -      -        -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Donsö hamn och flytbrygga 1 Västra Göteborg 28,0        -      28,0        5,0       -      5,0       8,0       -      8,0       7,0        -      7,0        7,0       -      7,0       1,0        -      1,0        -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Pumpgatan flytbrygga 1 Lundby 12,5        -      12,5        6,0       -      6,0       6,5       -      6,5       -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Brännö/Rödsten flytbrygga 1 Västra Göteborg 20,8        -      20,8        5,8       -      5,8       10,0     -      10,0     5,0        -      5,0        -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Nybyggnation av dykdalber Linholmen Stenpiren 1 Västra Göteborg 3,4          -      3,4          3,4       -      3,4       -      -      -      -        -      -        -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Belysning

Belysning vid hållplatser 5 2,0          -      2,0          0,5       -      0,5       0,5       -      0,5       0,5        -      0,5        0,5       -      0,5       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Hållplatser

Anpassning av spårvagnshållplatser för högre fordonskapacitet 5 115,0      -      115,0      6,0       -      6,0       18,0     -      18,0     15,0      -      15,0      -      16,0     -      16,0     15,0      -      15,0      15,0      -      15,0      15,0      -      15,0      15,0      -      15,0      -        -      -        -      -        -      

Cykelparkering vid hållplats 5 4,0          -      4,0          1,0       -      1,0       1,0       -      1,0       1,0        -      1,0        1,0       -      1,0       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Brunnsbo station 5 Norra Hisingen 4,1          -      4,1          4,1       -      4,1       -      -      -      -        -      -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Rymdtorget 5 Norra Hisingen 3,0          -      3,0          -      -      -      -      -      1,0        -      1,0        2,0       -      2,0       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Spårbana*

Strömmatning till spårväg 5 89,0        -      89,0        54,0     -      54,0     35,0     -      35,0     -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Åtgärder för bättre framkomlighet i signalsäkerhetsanläggningar 5 30,0        -      30,0        3,0       -      3,0       3,0       -      3,0       3,0        -      3,0        3,0       -      3,0       3,0        -      3,0        3,0        -      3,0        3,0        -      3,0        3,0        -      3,0        3,0        -      3,0        3,0        -      3,0        -        -      

Ny signal och växelstyrning 5 14,0        -      14,0        5,0       -      5,0       3,0       -      3,0       3,0        -      3,0        3,0       -      3,0       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Summa resor med kollektivtrafik löpande prisnivå (2%) 957,8      18,9     938,9      166,5   7,9       158,6   7,9       127,4   6,0       121,4   6,0       69,4      5,0       64,4      5,0       76,4     -      76,4     -      79,0      -      79,0      -      78,0      -      78,0      -      78,0      -      78,0      -      78,6      -      78,6      -      64,5      -      64,5      -      80,0      -      80,0      -      60,0      -      60,0      -      

Summa resor med kollektivtrafik löpande prisnivå (3%) 998,7      19,1     979,6      166,5   7,9       158,6   7,9       128,6   6,1       122,6   6,1       70,8      5,1       65,7      5,1       78,7     -      78,7     -      82,1      -      82,1      -      81,9      -      81,9      -      82,7      -      82,7      -      84,2      -      84,2      -      69,7      -      69,7      -      87,3      -      87,3      -      66,1      -      66,1      -      

Summa resor med kollektivtrafik fast prisnivå år 2020 882,6      18,6     864,0      166,5   7,9       158,6   7,9       124,9   5,9       119,0   5,9       66,7      4,8       61,9      4,8       72,0     -      72,0     -      73,0      -      73,0      -      70,6      -      70,6      -      69,3      -      69,3      -      68,4      -      68,4      -      55,1      -      55,1      -      66,9      -      66,9      -      49,2      -      49,2      -      

Resor med bil

Ospecificerade investeringsmedel Bil 5 346,0      -      346,0      2,0       -      2,0       10,0     -      10,0     7,0        -      7,0        7,0       -      7,0       20,0      -      20,0      50,0      -      50,0      50,0      -      50,0      50,0      -      50,0      50,0      -      50,0      50,0      -      50,0      50,0      -      50,0      

Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhet/framkomlighet 5 9,0          -      9,0          3,0       -      3,0       2,0       -      2,0       2,0        -      2,0        2,0       -      2,0       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      
Cirkulation Skattegårdsvägen/Önneredsvägen 5 Västra Göteborg 12,0        -      12,0        -      -      2,5       -      2,5       8,5        -      8,5        1,0       -      1,0       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      
Cirkulation Tuvevägen/Minelundsvägen 5 Norra Hisingen 1,0          -      1,0          1,0       -      1,0       -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      
Cirkulation Nymånegatan 1 Östra Göteborg 16,5        4,6       11,9        16,5     4,6       11,9     4,6       -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      
Cirkulation Kärramotet 1 Norra Hisingen 12,0        1,9       10,1        12,0     1,9       10,1     1,9       -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      
Västra cirkulationen Smörslottsgatan 1 Örgryte-Härlanda 2,8          -      2,8          2,8       -      2,8       -      -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Korsning vid Assar Gabrielssonsväg 5 Västra Hisingen 32,0        -      32,0        2,0       -      2,0       20,0     -      20,0     10,0      -      10,0      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Cirkulation Domarringsgatan/Kongahällavägen 5 Västra Hisingen 10,4        -      10,4        -      -      -      -      -        -      -      -      0,4        0,4        2,0        -      2,0        8,0        -      8,0        -        -      -        -      -        -      -        -      
Uppkopplade trafiksignaler 5 24,0        -      24,0        1,0       -      1,0       5,0       -      5,0       8,0        -      8,0        10,0     -      10,0     -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      
Vägvisning för bil 5 9,0          -      9,0          3,0       -      3,0       3,0       -      3,0       1,0        -      1,0        1,0       -      1,0       1,0        -      1,0        -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Askims stationsväg
5

Askim-Frölund-

Högsbo
186,4      -      186,4      -      -      2,2       -      2,2       9,0        -      9,0        28,7     -      28,7     146,5    -      146,5    -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Buller & Vibrationer
Pott Bulleråtgärder pott för att nå KF delmål god bebyggd miljö 5 10,0        -      10,0        2,0       -      2,0       3,0       -      3,0       3,0        -      3,0        2,0       -      2,0       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Pott Bullervallar/skärmar 5 30,2        -      30,2        6,2       -      6,2       7,0       -      7,0       7,0        -      7,0        10,0     -      10,0     -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Bullerskärm Torgny Segerstedtsgatan 64 5 Västra Göteborg 0,2          -      0,2          0,2       -      0,2       -      -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Förskolan Djurgårdsgatan 29 5 Majorna-Linné 2,2          -      2,2          2,2       -      2,2       -      -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Torgny Segerstedtsgatan-Västra Palmgrensgatan mur och skärm 5 14,0        -      14,0        11,0     -      11,0     3,0       -      3,0       -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Torgny Segerstedtsgatan bulleråtgärder norra delen etapp 1B 5 5,0          -      5,0          -      -      -      -      5,0        -      5,0        -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Summa resor med bil löpande prisnivå (2%) 722,7      6,5       716,2      64,9     6,5       58,4     6,5       57,7     -      57,7     -      60,5      -      60,5      -      61,7     -      61,7     -      167,9    -      167,9    -      52,0      -      52,0      -      58,0      -      58,0      -      50,0      -      50,0      -      50,0      -      50,0      -      50,0      -      50,0      -      50,0      -      50,0      -      

Summa resor med bil löpande prisnivå (3%) 756,4      6,5       749,9      64,9     6,5       58,4     6,5       58,3     -      58,3     -      61,7      -      61,7      -      63,5     -      63,5     -      174,6    -      174,6    -      54,6      -      54,6      -      61,5      -      61,5      -      53,5      -      53,5      -      54,1      -      54,1      -      54,6      -      54,6      -      55,1      -      55,1      -      

Summa resor med bil fast prisnivå år 2020 660,6      6,5       654,0      64,9     6,5       58,4     6,5       56,6     -      56,6     -      58,2      -      58,2      -      58,1     -      58,1     -      155,1    -      155,1    -      47,1      -      47,1      -      51,5      -      51,5      -      43,5      -      43,5      -      42,7      -      42,7      -      41,8      -      41,8      -      41,0      -      41,0      -      

Näringslivets transporter
Ospecificerade investeringsmedel Näringslivets transporter 5 187,0      -      187,0      3,0       -      3,0       3,0       -      3,0       3,0        -      3,0        3,0       -      3,0       25,0      -      25,0      25,0      -      25,0      25,0      -      25,0      25,0      -      25,0      25,0      -      25,0      25,0      -      25,0      25,0      -      25,0      

Lastkajer
Pott för lastkajer 5 10,1        -      10,1        2,5       -      2,5       2,5       -      2,5       2,5        -      2,5        2,6       -      2,6       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      
Brännö/Rödsten lastkaj 1 Västra Göteborg 5,0          -      5,0          1,0       -      1,0       4,0       -      4,0       -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      
Donsö lastkaj 1 Västra Göteborg 13,5        -      13,5        1,5       -      1,5       12,0     -      12,0     -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      
Vrångö lastkaj 1 Västra Göteborg 3,0          -      3,0          3,0       -      3,0       -      -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      
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Terminaler
Fiskebäcksterminalen 5 Västra Göteborg 1,5          -      1,5          1,5       -      1,5       -      -      -        -      -        -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      
Terminaler/Hubbar 5 -          -      -          -      -      -      -      -        -        -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Anslutningar
Sörredsvägens anslutning till hamnen söderut 5 Västra Hisingen 90,0        -      90,0        5,0       -      5,0       10,0     -      10,0     40,0      -      40,0      35,0     -      35,0     -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Summa Näringslivets transporter löpande prisnivå (2%) 310,1      -      310,1      17,5     -      17,5     -      31,5     -      31,5     -      45,5      -      45,5      -      40,6     -      40,6     -      25,0      -      25,0      -      25,0      -      25,0      -      25,0      -      25,0      -      25,0      -      25,0      -      25,0      -      25,0      -      25,0      -      25,0      -      25,0      -      25,0      -      

Summa Näringslivets transporter löpande prisnivå (3%) 325,0      -      325,0      17,5     -      17,5     -      31,8     -      31,8     -      46,4      -      46,4      -      41,8     -      41,8     -      26,0      -      26,0      -      26,2      -      26,2      -      26,5      -      26,5      -      26,8      -      26,8      -      27,0      -      27,0      -      27,3      -      27,3      -      27,6      -      27,6      -      

Summa Näringslivets transporter fast prisnivå år 2020 282,9      -      282,9      17,5     -      17,5     -      30,9     -      30,9     -      43,8      -      43,8      -      38,2     -      38,2     -      23,1      -      23,1      -      22,6      -      22,6      -      22,2      -      22,2      -      21,8      -      21,8      -      21,3      -      21,3      -      20,9      -      20,9      -      20,5      -      20,5      -      

KomFram Göteborg 

Ospecificerade investeringsmedel KomFram Gbg -          -      -          -      -      -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

KomFram Göteborg
Delsjö stabilitetsågärder 2 Örgryte-Härlanda 8,0          -      8,0          8,0       8,0       -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Pott åtgärder inom KomFram Göteborg 2 46,2        -      46,2        4,0       -      4,0       4,0       -      4,0       4,1        -      4,1        4,1       -      4,1       4,2        -      4,2        4,2        -      4,2        4,2        -      4,2        4,3        -      4,3        4,3        -      4,3        4,4        -      4,4        4,4        -      4,4        

Ny bytespunkt Liseberg * 2 Centrum 9,2          0,2       9,0          9,2       0,2       9,0       0,2       -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Trafikåtgärder vid Örgrytemotet 2 Centrum 31,5        31,5     -          31,5     31,5     -      31,5     -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Summa KomFram Göteborg löpande prisnivå (2%) 94,9        31,7     63,2        52,7     31,7     21,0     31,7     4,0       -      4,0       -      4,1        -      4,1        -      4,1       -      4,1       -      4,2        -      4,2        -      4,2        -      4,2        -      4,2        -      4,2        -      4,3        -      4,3        -      4,3        -      4,3        -      4,4        -      4,4        -      4,4        -      4,4        -      

Summa KomFram Göteborg löpande prisnivå (3%) 97,3        31,7     65,6        52,7     31,7     21,0     31,7     4,1       -      4,1       -      4,2        -      4,2        -      4,2       -      4,2       -      4,3        -      4,3        -      4,4        -      4,4        -      4,5        -      4,5        -      4,6        -      4,6        -      4,7        -      4,7        -      4,8        -      4,8        -      4,9        -      4,9        -      

Summa KomFram Göteborg fast prisnivå år 2020 90,6        31,7     58,9        52,7     31,7     21,0     31,7     4,0       -      4,0       -      3,9        -      3,9        -      3,9       -      3,9       -      3,8        -      3,8        -      3,8        -      3,8        -      3,8        -      3,8        -      3,7        -      3,7        -      3,7        -      3,7        -      3,7        -      3,7        -      3,6        -      3,6        -      

Goda Stadsmiljöer 

Ospecificerade investeringsmedel Goda Stadsmiljöer 5 144,0      -      144,0      1,0       -      1,0       1,0       -      1,0       1,0        -      1,0        1,0       -      1,0       20,0      -      20,0      20,0      -      20,0      20,0      -      20,0      20,0      -      20,0      20,0      -      20,0      20,0      -      20,0      20,0      -      20,0      

Goda Stadsmiljöer

Stadsmiljöåtgärder 5 6,3          -      6,3          0,7       -      0,7       2,5       -      2,5       2,5        -      2,5        0,5       -      0,5       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Stadsmiljöåtgärder i Fredsstan 5 Centrum 10,0        -      10,0        -      -      1,0       -      1,0       3,0        -      3,0        6,0       -      6,0       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Stadsmiljöåtgärder Götaplatsen 5 Centrum 10,0        -      10,0        -      -      -      4,0       -      4,0       6,0        -      6,0        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Landsvägsgatan inkl Ernst Ljunggrens plats 5 Majorna-Linné 9,0          -      9,0          -      -      -      -      -      -      1,0        -      1,0        1,5       -      1,5       6,5        -      6,5        -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Stadsmiljöåtgärder Harry Hjörnes plats 5 Centrum 10,5        -      10,5        0,5       -      0,5       1,0       -      1,0       8,5        -      8,5        0,5       -      0,5       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Pott för stadsmiljöåtgärder mindre åtgärder 5 24,6        -      24,6        1,6       -      1,6       1,8       -      1,8       1,8        -      1,8        1,9       -      1,9       2,5        -      2,5        2,5        -      2,5        2,5        -      2,5        2,5        -      2,5        2,5        -      2,5        2,5        -      2,5        2,5        -      2,5        

Trygghetsskapande åtgärder (sdn) 5 4,1          -      4,1          1,0       -      1,0       1,0       -      1,0       1,0        -      1,0        1,0       -      1,0       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Sittplatser i gångstaden (möblering) 5 4,1          -      4,1          1,0       -      1,0       1,0       -      1,0       1,0        -      1,0        1,0       -      1,0       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Gågata Tredje Långgatan 5 Majorna-Linné 8,0          -      8,0          0,5       -      0,5       3,0       -      3,0       4,5        -      4,5        -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Gångstråk Östra Larmgatan delen Södra Hamngatan-Drottninggatan 5 Centrum 1,3          -      1,3          1,3       -      1,3       -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Hammarkullestationen - mellanrummet 5 Angered 2,5          -      2,5          2,5       -      2,5       -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Stadsmiljöåtgärder Hammarkullestationen 5 Angered 16,6        -      16,6        0,5       -      0,5       3,4       -      3,4       7,9        -      7,9        4,8       -      4,8       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      
-      

Summa Goda stadsmiljöer löpande prisnivå (2%) 250,9      -      250,9      10,6     -      10,6     -      19,8     -      19,8     -      38,3      -      38,3      -      18,2     -      18,2     -      29,0      -      29,0      -      22,5      -      22,5      -      22,5      -      22,5      -      22,5      -      22,5      -      22,5      -      22,5      -      22,5      -      22,5      -      22,5      -      22,5      -      

Summa Goda stadsmiljöer löpande prisnivå (3%) 263,8      -      263,8      10,6     -      10,6     -      20,0     -      20,0     -      39,1      -      39,1      -      18,8     -      18,8     -      30,2      -      30,2      -      23,6      -      23,6      -      23,9      -      23,9      -      24,1      -      24,1      -      24,3      -      24,3      -      24,6      -      24,6      -      24,8      -      24,8      -      

Summa Goda stadsmiljöer fast prisnivå år 2020 238,5      -      238,5      10,6     -      10,6     -      19,6     -      19,6     -      37,6      -      37,6      -      17,7     -      17,7     -      27,9      -      27,9      -      21,4      -      21,4      -      21,2      -      21,2      -      21,0      -      21,0      -      20,8      -      20,8      -      20,6      -      20,6      -      20,3      -      20,3      -      

SUMMA Hållbar mobilitet/goda stadsmiljöer löpande prisnivå 2%  3 898,7   128,1   3 770,5   455,2   46,4     408,8   46,4     385,9   7,4       378,5   7,4       399,4    11,5     387,9    11,5     346,4   18,8     327,6   18,8     475,9    25,9     450,0    25,9     389,3    3,9       385,4    3,9       336,2    9,4       326,8    9,4       296,4    4,0       292,4    4,0       266,6    0,8       265,8    0,8       283,1    -      283,1    -      264,1    -      264,1    -      

SUMMA Hållbar mobilitet/goda stadsmiljöer löpande prisnivå 3%  4 074,9   128,3   3 520,6   455,2   46,4     408,8   46,4     389,7   7,5       382,2   7,5       407,3    11,6     395,7    11,6     356,7   18,8     337,9   18,8     494,9    25,9     469,0    25,9     408,8    3,9       404,9    3,9       356,5    9,4       347,1    9,4       317,4    4,0       313,4    4,0       288,2    0,8       287,4    0,8       309,1    -      309,1    -      291,2    -      291,2    -      

SUMMA Hållbar mobilitet/goda stadsmiljöer fast prisnivå år 2020 3 585,2   122,4   3 462,8   455,2   46,4     408,8   46,4     378,5   7,3       371,3   7,3       384,7    11,1     373,6    11,1     327,0   17,7     309,2   17,7     440,7    23,9     416,8    23,9     353,6    3,5       350,1    3,5       299,8    8,3       291,4    8,3       259,4    3,5       255,9    3,5       229,1    0,7       228,4    0,7       238,6    -      238,6    -      218,6    -      218,6    -      
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Spårvägsbanan

Ospecificerade investeringsmedel Spårvägsbana 5 545,4      -      545,4      -      -      10,0     -      10,0     10,0      -      10,0      10,0     -      10,0     29,0      -      29,0      76,4      -      76,4      63,2      -      63,2      90,0      -      90,0      79,8      -      79,8      77,0      -      77,0      100,0    -      100,0    

Åtgärder som krävs för att upprätthålla standard på banan*

Gnisselåtgärder 5 1,5          -      1,5          1,5       -      1,5       -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Hammarkulletunneln 5 Angered 5,0          -      5,0          5,0       -      5,0       -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Hpl Majorna byte av spårkomplex 5 Majorna-Linné 2,2          -      2,2          2,2       -      2,2       -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Kollektivtrafikstråk buss - spårväg*

Kollektivtrafikstråk Östra Hamngatan, Brunnsparken-Lilla Bommen 5 Centrum 16,0        -      16,0        1,0       -      1,0       15,0     -      15,0     -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Kollektivtrafikstråk hpl Korsvägen-hpl Liseberg, inkl hållplatsupprustning 5 Centrum 15,0        -      15,0        -      -      -      -      -        -      1,0       -      1,0       14,0      -      14,0      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Kollektivtrafikstråk hpl Korsvägen-hpl Getebergsäng, inkl hållplatsupprustning5 Centrum 32,0        -      32,0        -      -      -      -      -        -      2,0       -      2,0       30,0      -      30,0      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Kollektivtrafikstråk Linnégatan, Olivedalsgatan - hpl Linnéplatsen 5 Majorna-Linné 18,0        -      18,0        1,0       -      1,0       17,0     -      17,0     -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Södra Vägen Mellan Tegnérsgatan o Engelbrektsgatan 5 Centrum 1,7          -      1,7          1,7       -      1,7       -      -      -      -        -      -        -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Kollektivtrafikstråk Parkgatan, Haga Station - Järntorget Samordnas med Haga Station. 
5

Centrum, Majorna-

Linné
14,0        -      14,0        14,0     -      14,0     -      -      -      -        -      -        -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Kollektivtrafikstråk Södra hamngatan Brunnsparken-Lilla torget 5 Centrum 14,0        -      14,0        -      -      -      -      -        -      -      -      -        -      1,0        -      1,0        13,0      -      13,0      -        -      -        -      -        -      -        -      

Kollektivtrafikstråk Vasaplatsen - Kapellplatsen 5 Centrum 33,0        -      33,0        -      -      -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      2,0        -      2,0        31,0      -      31,0      -        -      -        -      -        -      

Kollektivtrafikstråk efter kurvan Kapellplatsen - hpl Chalmers 5 Centrum 9,0          -      9,0          -      -      -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      1,0        -      1,0        8,0        -      8,0        -        -      -        -      -        -      

Kollektivtrafikstråk Per Dubbsgatan, Ehrenströmsgatan - växel Per Dubbsvidukten, inkl hållplatsupprustning5 Majorna-Linné 38,0        -      38,0        -      -      -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      4,0        -      4,0        34,0      -      34,0      -        -      

Kollektivtrafikstråk Redbergsvägen, Bauersgatan - Danska vägen, inkl hållplatsupprustning Olskroktorget5 Örgryte-Härlanda 33,0        -      33,0        -      -      2,0       -      2,0       31,0      -      31,0      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Byte av spårkomplex*

Byte av spårkomplex Redbergsplatsen 5 Örgryte-Härlanda 10,0        -      10,0        -      -      1,0       -      1,0       9,0        -      9,0        -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Byte av spårkomplex Stigbergstorget 5 Majorna-Linné 19,8        -      19,8        19,8     -      19,8     -      -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Byte av spårkomplex Brunnsparken 5 Centrum 40,0        -      40,0        -      -      -      -      -        -      -      -      2,0        -      2,0        19,0      -      19,0      19,0      -      19,0      -        -      -        -      -        -      -        -      

Byte av spårkomplex Grönsakstorget 5 Centrum 20,0        -      20,0        -      -      -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      2,0        -      2,0        18,0      -      18,0      -        -      -        -      -        -      

Byte av spårkomplex Marklandsgatan
5

Askim-Frölunda-

Högsbo
20,0        -      20,0        -      -      -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      2,0        -      2,0        18,0      -      18,0      -        -      -        -      

Planerat underhåll - Spårvägsbanan*

Planerat underhåll spårvägsbanan 5 282,0      -      282,0      24,4     -      24,4     24,6     -      24,6     24,9      -      24,9      25,1     -      25,1     25,4      -      25,4      25,6      -      25,6      25,9      -      25,9      26,1      -      26,1      26,4      -      26,4      26,6      -      26,6      26,9      -      26,9      

Summa Spårvägsbanan löpande index (2%) 1 169,5   -      1 169,5   70,6     -      70,6     -      69,6     -      69,6     -      74,9      -      74,9      -      38,1     -      38,1     -      100,4    -      100,4    -      122,0    -      122,0    -      126,1    -      126,1    -      175,1    -      175,1    -      128,2    -      128,2    -      137,6    -      137,6    -      126,9    -      126,9    -      

Summa Spårvägsbanan löpande index (3%) 1 238,9   -      1 238,9   70,6     -      70,6     -      70,3     -      70,3     -      76,4      -      76,4      -      39,3     -      39,3     -      104,4    -      104,4    -      128,1    -      128,1    -      133,7    -      133,7    -      187,5    -      187,5    -      138,6    -      138,6    -      150,3    -      150,3    -      139,9    -      139,9    -      

Summa Spårvägsbanan fast index år 2020 1 043,1   -      1 043,1   70,6     -      70,6     -      68,3     -      68,3     -      72,0      -      72,0      -      35,9     -      35,9     -      92,7      -      92,7      -      110,5    -      110,5    -      111,9    -      111,9    -      152,5    -      152,5    -      109,4    -      109,4    -      115,2    -      115,2    -      104,1    -      104,1    -      

Byggnadsverk

Ospecificerade investeringsmedel Byggnadsverk 5 921,6      -      921,6      10,0     -      10,0     10,0     -      10,0     10,0      -      10,0      10,0     -      10,0     34,6      -      34,6      10,0      -      10,0      10,0      -      10,0      10,0      -      10,0      10,0      -      10,0      10,0      -      10,0      797,0    -      797,0    

Reinvestering inre vattenvägar

Upprustning av kanalmurar 5 Centrum 2 582,5   -      2 582,5   0,4       -      0,4       20,3     -      20,3     21,0      -      21,0      43,3     -      43,3     396,8    -      396,8    298,4    -      298,4    398,6    -      398,6    318,7    -      318,7    325,1    -      325,1    171,9    -      171,9    588,0    -      588,0    

Kanalmur mellan Underåsbron Ö och Sofierogatan (1480-6000-12) 5 Centrum 6,5          -      6,5          0,5       -      0,5       0,5       -      0,5       5,5        -      5,5        -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Kanalmurar utmed Åvägen från Ullevibron till Valhallabron(1480-6000-15&16) - 5 Centrum 118,7      -      118,7      5,7       -      5,7       6,4       -      6,4       37,0      -      37,0      44,5     -      44,5     25,1      -      25,1      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Renovering av flytbrygga, Klippan* 5 Majorna-Linné 4,0          -      4,0          -      -      -      -      -        -      -      -      0,6        -      0,6        3,4        -      3,4        -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Renovering av flytbrygga, Eriksberg* 5 Lundby 4,0          -      4,0          -      -      -      -      -        -      -      -      -        -      0,6        -      0,6        3,4        -      3,4        -        -      -        -      -        -      -        -      

Renovering av flytbrygga, Rosenlund* 5 Centrum 4,1          -      4,1          -      -      -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      0,6        -      0,6        3,5        -      3,5        -        -      -        -      -        -      

Renovering av flytbrygga, Vrångö* 5 Västra Göteborg 4,3          -      4,3          -      -      -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      0,6        -      0,6        3,7        -      3,7        -        -      -        -      -        -      

Renovering av flytbrygga, Lindholmen* 5 Lundby 4,5          -      4,5          -      -      -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      0,7        -      0,7        3,8        -      3,8        -        -      -        -      

Renovering av flytbrygga, Slottsberget* 5 Lundby 4,1          -      4,1          -      -      -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      0,2        -      0,2        3,9        -      3,9        -        -      

Renovering av flytbrygga, Lilla Bommen* 5 Centrum -          -      -          -      -      -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Flytbrygga Styrsö Tången (1480-5029-1) * 5 Västra Göteborg 4,2          -      4,2          -        -      -        -      0,6        -      0,6        3,6        -      3,6        

Sannegårdshamnen spontkaj västra kajen (1480-9004-4) 5 Lundby 4,0          -      4,0          0,5       -      0,5       3,5       -      3,5       -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Gullbergskajen (1480-9021-1-11) 5 Centrum 22,0        -      22,0        -      -      -      -      1,0        -      1,0        1,0       -      1,0       10,0      -      10,0      10,0      -      10,0      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Dockpromenaden Stapelbädden (1480-9007-1) 5 Lundby 55,0        -      55,0        5,0       -      5,0       8,0       -      8,0       -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      2,0        -      2,0        20,0      -      20,0      20,0      -      20,0      -        -      

Reinvestering broar och tunnlar

Höjning av broar till rådande norm 5 11,0        -      11,0        8,0       -      8,0       3,0       -      3,0       -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Flatåsmotet (1480-1099-1, 1480-1101-1)
5

Askim-Frölunda-

Högsbo
3,3          -      3,3          0,3       -      0,3       3,0       -      3,0       -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Brunnsparksbron (1480-2030-1) 5 Centrum 1,0          -      1,0          1,0       -      1,0       -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Varbergsbron (1480-1041-1) 5 Centrum 1,2          -      1,2          1,2       -      1,2       -      -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Frölundatunneln (1480-3044-1)*
5

Askim-Frölunda-

Högsbo
7,5          -      7,5          0,5       -      0,5       7,0       -      7,0       -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Dämmebron (1480-1014-1) 5 Centrum 13,5        -      13,5        1,5       -      1,5       12,0     -      12,0     -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Sommarvädersgatan, Önskevädersgatan (1480-2622-1) 5 Västra Hisingen 1,7          -      1,7          -      -      0,2       -      0,2       1,5        -      1,5        -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Gullbergs Strandgata (1480-1053-1) 5 Centrum 3,9          -      3,9          -      -      0,4       -      0,4       3,5        -      3,5        -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Spårvägsbro Marklandsgatans hpl (1480-3038-1)*
5

Askim-Frölunda-

Högsbo
3,9          -      3,9          -      -      -      -      0,4        -      0,4        3,5       -      3,5       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Olskroken GC-bro (1480-2083-1) 5 Örgryte-Härlanda 1,0          -      1,0          -      -      -      -      0,1        -      0,1        0,9       -      0,9       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Delsjöbäcken (1480-1026-1) 5 Örgryte-Härlanda 1,8          -      1,8          -      -      -      -      -        -      -      -      -        -      0,2        -      0,2        1,6        -      1,6        -        -      -        -      -        -      -        -      

Ljusårsvägen (1480-1316-1) 5 Östra Göteborg 2,3          -      2,3          -      -      -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      0,3        -      0,3        2,0        -      2,0        -        -      -        -      -        -      

Bro vid Frölundaborg (1480-1086-2) 5 Majorna-Linné 3,9          -      3,9          -      -      -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      0,4        -      0,4        3,5        -      3,5        -        -      

Från 2019! Upprustning av gångbroar vid Landala torg 5 Centrum 2,5          -      2,5          2,5       -      2,5       -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Upprustning av broar i Önnered 5 Västra Göteborg 5,5          -      5,5          5,5       -      5,5       -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Sagogången (1480-2607-1) 5 Norra Hisingen 1,6          -      1,6          0,1       -      0,1       -      -      1,5        -      1,5        -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Paket upprustnig av broar

Upprustning 1480-1082-1 Kungstensmotet, bro över västerleden och spårväg i Svalörtsgatan - ev innehållsförändring?? Lovisa kollar.5 Västra Göteborg 15,0        -      15,0        -      -      -      -      -      -      15,0      -      15,0      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Upprustning av broar i Fiskebäck 5 Västra Göteborg 3,5          -      3,5          3,5       -      3,5       -      -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Upprustning av bro över Dag Hammarskjöldsleden 5 Västra Göteborg 10,0        -      10,0        -      -      10,0     -      10,0     -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Upprustning av gång- och cykelbro vid Lergöksgatan
5

Askim-Frölunda-

Högsbo
-          -      -          -      -      -      -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Paket Munkebäck underhåll Örgryte-Härlanda

Munkebäcksmotet Östra bron (1480-1104-1) 5 8,3          -      8,3          -      -      0,8       -      0,8       7,5        -      7,5        -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Munkebäcksmotet Västra bron (1480-1105-1) 5 8,3          -      8,3          -      -      0,8       -      0,8       7,5        -      7,5        -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Paket Högsbo/Frölunda C underhåll Västra Göteborg -      

Orgelgatan, Marconigatan (1480-3043-1)* 5 1,6          -      1,6          0,3       -      0,3       1,3       -      1,3       -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Paket Hjällbo/Rannebergen underhåll Angered -      -      

Rannebergsvägen (1480-2348-1) 5 1,7          -      1,7          -      -      -      -      -        -      -      -      0,2        -      0,2        1,5        -      1,5        -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Eriksbo (1480-2307-1) 5 1,0          -      1,0          -      -      -      -      -        -      -      -      0,1        -      0,1        0,9        -      0,9        -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

REINVESTERING/UPPRUSTNING 
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Paket Önnered 1 underhåll Västra Göteborg -      

Sjupundsgatan (1480-2032-1) 5 2,0          -      2,0          -      -      0,2       -      0,2       1,8        -      1,8        -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Skattegårdsvägen, Önneredsvägen (1480-2064-1) 5 1,8          -      1,8          -      -      0,2       -      0,2       1,6        -      1,6        -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Västes gata (1480-2112-1) 5 1,6          -      1,6          -      -      0,2       -      0,2       1,4        -      1,4        -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Juvelgatan (1480-2048-1) 5 1,3          -      1,3          -      -      0,2       -      0,2       1,1        -      1,1        -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Skattegårdsvägen (1480-2049-1) 5 1,3          -      1,3          -      -      0,2       -      0,2       1,1        -      1,1        -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Safirgatan (1480-2056-1) 5 1,6          -      1,6          -      -      0,2       -      0,2       1,4        -      1,4        -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Paket Frölunda O och S underhåll Västra Göteborg -        

Knapegårdsvägen, Gamla Särövägen (1480-2123-1) 5 2,1          -      2,1          -      -      -      -      0,4        -      0,4        1,7       -      1,7       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Radiovägen (1480-2053-1) 5 1,3          -      1,3          -      -      -      -      0,2        -      0,2        1,1       -      1,1       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Södra Särövägen, Lindåsskolan (1480-2125-1) 5 1,5          -      1,5          -      -      -      -      0,2        -      0,2        1,4       -      1,4       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Billdals Lövskogsvägen, Billdals Aspväg (1480-2131-1) 5 1,4          -      1,4          -      -      -      -      0,2        -      0,2        1,3       -      1,3       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Näsets badväg (1480-2150-1) 5 1,2          -      1,2          -      -      -      -      0,1        -      0,1        1,1       -      1,1       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Paket Angered 1 underhåll Angered -        -      

Kanelgatan (1480-2354-1) 5 2,3          -      2,3          -      -      -      -      0,3        -      0,3        2,0       -      2,0       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Kryddvägen (1480-2355-1) 5 2,8          -      2,8          -      -      -      -      0,3        -      0,3        2,5       -      2,5       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Galaxgatan (1480-1326-1) 5 1,5          -      1,5          -      -      -      -      0,2        -      0,2        1,3       -      1,3       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Västerslänt (1480-2327-1) 5 1,5          -      1,5          -      -      -      -      0,2        -      0,2        1,3       -      1,3       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Paket Liseberg underhåll Centrum -      

Underåsbron (1480-1035-1) 5 2,8          -      2,8          -      -      -      -      -        -      0,3       -      0,3       2,5        -      2,5        -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Vallhallabron (1480-1042-1) 5 0,9          -      0,9          -      -      -      -      -        -      0,1       -      0,1       0,8        -      0,8        -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Paket Angered/Backa underhåll  Angered, Norra Hisingen -      -        

Fjällviolen (1480-2345-1) 5 1,7          -      1,7          -      -      -      -      -        -      0,2       -      0,2       1,5        -      1,5        -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Grusåsvägen (1480-2369-1) 5 1,1          -      1,1          -      -      -      -      -        -      0,1       -      0,1       1,0        -      1,0        -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Bäckebolsmotet (1480-1606-1) 5 3,7          -      3,7          -      -      -      -      -        -      0,2       -      0,2       3,5        -      3,5        -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Paket Tingstad underhåll Norra Hisingen -      -        

Partihandelsgatan Gullbergsmotet (1480-1057-1) 5 8,6          -      8,6          -      -      -      -      -        -      0,6       -      0,6       8,0        -      8,0        -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Marieholmsgatan (1480-1011-1) 5 5,4          -      5,4          -      -      -      -      -        -      0,4       -      0,4       5,0        -      5,0        -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Paket tunnel Öster -        

Spårvägstunnel 52 (1480-3065-1) 5 5,5          -      5,5          -      -      -      -      -        -      -      -      0,5        -      0,5        5,0        -      5,0        -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Spårvägstunnel 51 (1480-3073-1)* 5 1,2          -      1,2          -      -      -      -      -        -      -      -      0,2        -      0,2        1,0        -      1,0        -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Paket Angered 2 underhåll Angered -        

Linnarhult (1480-2344-1) 5 0,9          -      0,9          -      -      -      -      -        -      -      -      0,2        -      0,2        0,7        -      0,7        -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Titteridammsvägen (1480-2365-1) 5 1,2          -      1,2          -      -      -      -      -        -      -      -      0,2        -      0,2        1,0        -      1,0        -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

GC-väg Grusåsvägen (1480-2370-1) 5 1,0          -      1,0          -      -      -      -      -        -      -      -      0,1        -      0,1        0,9        -      0,9        -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Paket Sisjön underhåll  Askim-Frölunda-Högsbo -        -        

Knapegårdsvägen (1480-2161-1) 5 1,1          -      1,1          -      -      -      -      -        -      -      -      0,1        -      0,1        1,0        -      1,0        -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Björnmossevägen Sisjön (1480-2163-1) 5 2,0          -      2,0          -      -      -      -      -        -      -      -      0,2        -      0,2        1,8        -      1,8        -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Askims domareväge V Sisjövägen (1480-2159-1) 5 0,9          -      0,9          -      -      -      -      -        -      -      -      0,1        -      0,1        0,8        -      0,8        -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Marholmsvägen Stora ån (1480-1146-1) 5 1,8          -      1,8          -      -      -      -      -        -      -      -      0,1        -      0,1        1,7        -      1,7        -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Paket Angered 3 underhåll Angered -        

Lärjeholm (1480-1306-1) 5 1,4          -      1,4          -      -      -      -      -        -      -      -      -        -      0,1        -      0,1        1,3        -      1,3        -        -      -        -      -        -      -        -      

Titteridammsvägen, Länkharvsgatan (1480-2364-1) 5 1,8          -      1,8          -      -      -      -      -        -      -      -      -        -      0,4        -      0,4        1,4        -      1,4        -        -      -        -      -        -      -        -      

Bredfjällsgatan (1480-2301-1) 5 1,9          -      1,9          -      -      -      -      -        -      -      -      -        -      0,4        -      0,4        1,5        -      1,5        -        -      -        -      -        -      -        -      

Paket Chalmerstunneln Centrum -        

Chalmerstunneln (1480-3075-1)* 5 2,4          -      2,4          -      -      -      -      -        -      -      -      -        -      0,2        -      0,2        2,2        -      2,2        -        -      -        -      -        -      -        -      

Chalmerstunneln (1480-3075-2)* 5 2,5          -      2,5          -      -      -      -      -        -      -      -      -        -      0,2        -      0,2        2,3        -      2,3        -        -      -        -      -        -      -        -      

Paket Frölunda C/Högsbo underhåll  Askim-Frölunda-Högsbo -        

Flatåsmotet Tunnlandsgatan (1480-1102-1) 5 1,7          -      1,7          -      -      -      -      -        -      -      -      -        -      0,2        -      0,2        1,6        -      1,6        -        -      -        -      -        -      -        -      

Vändslinga Näverlursgatan (1480-3044-1)* 5 5,5          -      5,5          -      -      -      -      -        -      -      -      -        -      0,5        -      0,5        5,0        -      5,0        -        -      -        -      -        -      -        -      

Paket Önnered 2 underhåll Västra Göteborg

GC- bro Ängkärrsvägen (1480-2094-1) 5 1,6          -      1,6          -      -      -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        0,2        -      0,2        1,4        -      1,4        -        -      -        -      

Ängkärrsvägen (1480-2105-1) 5 2,5          -      2,5          -      -      -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      0,4        -      0,4        2,1        -      2,1        -        -      -        -      

Smaragdgatan (1480-2054-1) 5 1,4          -      1,4          -      -      -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      0,2        -      0,2        1,2        -      1,2        -        -      -        -      

Vallhamnsgatan (1480-2096-1) 5 1,8          -      1,8          -      -      -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      0,3        -      0,3        1,5        -      1,5        -        -      -        -      

Önneredsskolan (1480-2077.-1) 5 1,8          -      1,8          -      -      -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      0,3        -      0,3        1,5        -      1,5        -        -      -        -      

Paket Angered 4 underhåll 5 Angered -      -      -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      

GC bro söder Muskotgatan (1480-2372-1) 5 1,0          -      1,0          -      -      -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      0,1        -      0,1        0,9        -      0,9        

Spårvägsbro över Gc väg mellan Hjällbovägen och Lärjeån
(1480-2309-1) 5

2,3          -      2,3          -      -      -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      0,4        -      0,4        1,9        -      1,9        

Byggnadsverk, övriga konstruktioner 

Prospect Hill Förstärkning av stödmur för att öka TS (vägräcke) 5 Örgryte-Härlanda 3,2          -      3,2          3,2       -      3,2       -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Upprustning av Gullbergskulverten 5
Centrum, Örgryte-

Härlanda
100,5      -      100,5      13,0     -      13,0     5,0       -      5,0       57,5      -      57,5      25,0     -      25,0     -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Bullerskyddsskärmar vid Torparmotet 5 Örgryte-Härlanda 2,7          -      2,7          2,7       2,7       

Utbyte av hiss på spårvagnshållplats Hammarkullen 5 Angered 9,0          -      9,0          9,0       9,0       

Stödmur Skansen Lejonet (1480-4049-1) 5 Centrum 5,0          -      5,0          1,2       -      1,2       3,8       -      3,8       -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Stödmur Hagens prästväg (1480-4473-1) 5 Centrum 0,6          -      0,6          -      -      0,1       -      0,1       0,5        -      0,5        -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Paket Backa underhåll Norra Hisingen

Kärravägen (1480-10035-1,2,3,4,5) 5 5,8          -      5,8          -      -      -      -      -        -      0,8       -      0,8       5,0        -      5,0        -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Transportgatan (1480-2648-1) 5 3,2          -      3,2          -      -      -      -      -        -      0,2       -      0,2       3,0        -      3,0        -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Järntorget byggnad 5 Majorna-Linné 1,0          -      1,0          -      1,0       1,0       

Tekniska system -      -      -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Uppkopplade pumpstationer 5 1,2          -      1,2          1,2       -      1,2       -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Planerat underhåll byggnadsverk -      -      -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Pott - planerat underhåll byggnadsverk 5 7,5          -      7,5          2,5       -      2,5       5,0       -      5,0       -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Planerat underhåll Färjetrafik -      -      -      -      -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Höjning del av Kaj Köpstadsö* 5 Västra Göteborg 4,5          -      4,5          2,5       -      2,5       2,0       -      2,0       -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Reinvestering dykdalb Styrsö Bratten * 5 Västra Göteborg 1,7          -      1,7          -      -      -      -      -      -        -      1,7       -      1,7       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Summa Byggnadsverk löpande index 2% 4 093,6   -      4 093,6   81,8     -      81,8     -      105,0   -      105,0   -      179,6    -      179,6    -      146,1   -      146,1   -      499,4    -      499,4    -      340,7    -      340,7    -      430,3    -      430,3    -      341,9    -      341,9    -      367,1    -      367,1    -      210,4    -      210,4    -      1 391,4 -      1 391,4 -      

Summa Byggnadsverk löpande index 3% 4 381,2   -      4 381,2   81,8     -      81,8     -      106,0   -      106,0   -      183,1    -      183,1    -      150,4   -      150,4   -      519,2    -      519,2    -      357,7    -      357,7    -      456,2    -      456,2    -      366,1    -      366,1    -      396,9    -      396,9    -      229,7    -      229,7    -      1 534,0 -      1 534,0 -      

Summa Byggnadsverk fast index år 2020 3 575,4   -      3 575,4   81,8     -      81,8     -      102,9   -      102,9   -      172,6    -      172,6    -      137,7   -      137,7   -      461,3    -      461,3    -      308,5    -      308,5    -      382,1    -      382,1    -      297,6    -      297,6    -      313,3    -      313,3    -      176,1    -      176,1    -      1 141,4 -      1 141,4 -      
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Belysning och energieffektivisering

Ospecificerade investeringsmedel Belysning och Energieffektivisering 5 110,0      -      110,0      10,0     -      10,0     10,0     -      10,0     10,0      -      10,0      10,0     -      10,0     10,0      -      10,0      10,0      -      10,0      10,0      -      10,0      10,0      -      10,0      10,0      -      10,0      10,0      -      10,0      10,0      -      10,0      

Upprustning av belysning

Kablifiering av luftledning 5 117,8      -      117,8      12,2     -      12,2     10,1     -      10,1     10,2      -      10,2      10,3     -      10,3     10,4      -      10,4      10,5      -      10,5      10,6      -      10,6      10,7      -      10,7      10,8      -      10,8      10,9      -      10,9      11,0      -      11,0      

Färdigställande av projekt i gränsland 5 59,1        -      59,1        6,3       -      6,3       5,0       -      5,0       5,1        -      5,1        5,1       -      5,1       5,2        -      5,2        5,2        -      5,2        5,3        -      5,3        5,4        -      5,4        5,4        -      5,4        5,5        -      5,5        5,5        -      5,5        

Belysning gångstråk och gångtunnlar 5 49,7        -      49,7        4,3       -      4,3       4,3       -      4,3       4,4        -      4,4        4,4       -      4,4       4,5        -      4,5        4,5        -      4,5        4,6        -      4,6        4,6        -      4,6        4,6        -      4,6        4,7        -      4,7        4,7        -      4,7        

Ersätta järnbandskabel 5 300,4      -      300,4      26,0     -      26,0     26,3     -      26,3     26,5      -      26,5      26,8     -      26,8     27,0      -      27,0      27,3      -      27,3      27,6      -      27,6      27,8      -      27,8      28,1      -      28,1      28,4      -      28,4      28,7      -      28,7      

Knutpunkt för kollektivtrafiken 5 3,0          -      3,0          2,0       -      2,0       1,0       -      1,0       -        -      -      -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Upprustning av trafiksignaler

Styrapparatbyten/ljusdiodlyktor trafiksignaler 5 15,1        -      15,1        7,5       -      7,5       2,5       -      2,5       2,5        -      2,5        2,6       -      2,6       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      -        -      

Energieffektivisering av belysning

Energieffektivisering av belysning 5 485,3      -      485,3      42,0     -      42,0     42,4     -      42,4     42,8      -      42,8      43,2     -      43,2     43,7      -      43,7      44,1      -      44,1      44,5      -      44,5      45,0      -      45,0      45,4      -      45,4      45,9      -      45,9      46,3      -      46,3      

Summa Belysning och energieffektivisering löpande index 2% 1 140,4   -      1 140,4   110,3   -      110,3   -      101,7   -      101,7   -      101,6    -      101,6    -      102,5   -      102,5   -      100,8    -      100,8    -      101,7    -      101,7    -      102,6    -      102,6    -      103,5    -      103,5    -      104,4    -      104,4    -      105,3    -      105,3    -      106,2    -      106,2    -      

Summa Belysning och energieffektivisering löpande index 3% 1 198,1   -      1 198,1   110,3   -      110,3   -      102,7   -      102,7   -      103,6    -      103,6    -      105,5   -      105,5   -      104,8    -      104,8    -      106,7    -      106,7    -      108,7    -      108,7    -      110,8    -      110,8    -      112,9    -      112,9    -      115,0    -      115,0    -      117,1    -      117,1    -      

Summa Belysning och energieffektivisering fast index år 2020 1 034,9   -      1 034,9   110,3   -      110,3   -      99,7     -      99,7     -      97,6      -      97,6      -      96,6     -      96,6     -      93,1      -      93,1      -      92,1      -      92,1      -      91,1      -      91,1      -      90,1      -      90,1      -      89,1      -      89,1      -      88,1      -      88,1      -      87,2      -      87,2      -      

Gator och vägar

Ospecificerade investeringsmedel Gator och Vägar 5 100,0      -      100,0      -      -      -      10,0     -      10,0     10,0      -      10,0      10,0     -      10,0     10,0      -      10,0      10,0      -      10,0      10,0      -      10,0      10,0      -      10,0      10,0      -      10,0      10,0      -      10,0      10,0      -      10,0      

Reinvestering i gator och vägar 5

Underhållsbeläggning 5 2 785,8   -      2 785,8   147,0   -      147,0   252,5   -      252,5   254,9    -      254,9    257,4   -      257,4   259,9    -      259,9    262,5    -      262,5    265,1    -      265,1    267,7    -      267,7    270,3    -      270,3    272,9    -      272,9    275,6    -      275,6    

Undehållsbeläggning cykelvägar 5 115,6      -      115,6      10,0     -      10,0     10,1     -      10,1     10,2      -      10,2      10,3     -      10,3     10,4      -      10,4      10,5      -      10,5      10,6      -      10,6      10,7      -      10,7      10,8      -      10,8      10,9      -      10,9      11,0      -      11,0      

Vägtrummor 5 52,8        -      52,8        -      -      5,0       -      5,0       5,1        -      5,1        5,1       -      5,1       5,2        -      5,2        5,2        -      5,2        5,3        -      5,3        5,4        -      5,4        5,4        -      5,4        5,5        -      5,5        5,5        -      5,5        

Reinvesteringar i gatuanläggningar 5 126,0      -      126,0      15,4     -      15,4     15,1     -      15,1     10,2      -      10,2      10,3     -      10,3     10,4      -      10,4      10,5      -      10,5      10,6      -      10,6      10,7      -      10,7      10,8      -      10,8      10,9      -      10,9      11,0      -      11,0      

Summa Gator och vägar löpande index 2% 3 180,2   -      3 180,2   172,4   -      172,4   -      292,7   -      292,7   -      290,4    -      290,4    -      293,2   -      293,2   -      295,9    -      295,9    -      298,7    -      298,7    -      301,6    -      301,6    -      304,4    -      304,4    -      307,3    -      307,3    -      310,2    -      310,2    -      313,2    -      313,2    -      

Summa Gator och vägar löpande index 3% 3 349,4   -      3 349,4   172,4   -      172,4   -      295,6   -      295,6   -      296,1    -      296,1    -      301,9   -      301,9   -      307,7    -      307,7    -      313,7    -      313,7    -      319,8    -      319,8    -      326,0    -      326,0    -      332,3    -      332,3    -      338,7    -      338,7    -      345,3    -      345,3    -      

Summa Gator och vägar fast index år 2020 2 870,4   -      2 870,4   172,4   -      172,4   -      287,0   -      287,0   -      279,1    -      279,1    -      276,3   -      276,3   -      273,4    -      273,4    -      270,6    -      270,6    -      267,8    -      267,8    -      265,0    -      265,0    -      262,3    -      262,3    -      259,6    -      259,6    -      256,9    -      256,9    -      

SUMMA REINVESTERING/UPPRUSTNING löpande index 2% 9 583,7   -      9 583,7   435,0   -      435,0   -      569,1   -      569,1   -      646,5    -      646,5    -      579,9   -      579,9   -      996,4    -      996,4    -      863,1    -      863,1    -      960,5    -      960,5    -      924,9    -      924,9    -      907,0    -      907,0    -      763,6    -      763,6    -      1 937,7 -      1 937,7 -      

SUMMA REINVESTERING/UPPRUSTNING löpande index 3% 10 167,6 -      10 167,6 435,0   -      435,0   -      574,6   -      574,6   -      659,2    -      659,2    -      597,1   -      597,1   -      1 036,1 -      1 036,1 -      906,2    -      906,2    -      1 018,4 -      1 018,4 -      990,3    -      990,3    -      980,6    -      980,6    -      833,7    -      833,7    -      2 136,3 -      2 136,3 -      

SUMMA REINVESTERING/UPPRUSTNING fast index år 2020 8 523,8   -      8 523,8   435,0   -      435,0   -      557,9   -      557,9   -      621,4    -      621,4    -      546,4   -      546,4   -      920,6    -      920,6    -      781,7    -      781,7    -      852,9    -      852,9    -      805,2    -      805,2    -      774,1    -      774,1    -      638,9    -      638,9    -      1 589,6 -      1 589,6 -      

SUMMA TN-INVESTERINGAR löpande prisnivå 2%  13 482,4 128,1   13 354,2 890,2   46,4     843,8   46,4     955,0   7,4       947,6   7,4       1 045,9 11,5     1 034,4 11,5     926,3   18,8     907,5   18,8     1 472,4 25,9     1 446,5 25,9     1 252,4 3,9       1 248,5 3,9       1 296,7 9,4       1 287,3 9,4       1 221,3 4,0       1 217,3 4,0       1 173,6 0,8       1 172,8 0,8       1 046,7 -      1 046,7 -      2 201,9 -      2 201,9 -      

SUMMA TN-INVESTERINGAR löpande prisnivå 3%  14 242,5 128,3   13 688,2 890,2   46,4     843,8   46,4     964,3   7,5       956,9   7,5       1 066,5 11,6     1 054,9 11,6     953,8   18,8     935,0   18,8     1 531,0 25,9     1 505,1 25,9     1 315,0 3,9       1 311,1 3,9       1 374,9 9,4       1 365,5 9,4       1 307,7 4,0       1 303,7 4,0       1 268,9 0,8       1 268,1 0,8       1 142,8 -      1 142,8 -      2 427,5 -      2 427,5 -      

SUMMA TN-INVESTERINGAR fast prisnivå år 2020 12 108,9 122,4   11 986,5 890,2   46,4     843,8   46,4     936,4   7,3       929,2   7,3       1 006,0 11,1     995,0    11,1     873,4   17,7     855,7   17,7     1 361,3 23,9     1 337,4 23,9     1 135,4 3,5       1 131,8 3,5       1 152,7 8,3       1 144,3 8,3       1 064,6 3,5       1 061,1 3,5       1 003,2 0,7       1 002,5 0,7       877,6    -      877,6    -      1 808,2 -      1 808,2 -      
Inkomst för åtgärder inom Sverigeförhandlingen indexeras till 2% utifrån genomsnittlig utveckling KPI.

* Ingår helt eller delvis i uppdraget att bedriva kollektivtrafik. Kapitaltjänstkostnaden bekostas av Västra Götalandsregionen.

** Ingår i Stadsmiljöavtalet



NAMNGIVNA PROJEKT 

Trafiknämnden

Skeppsbron etapp 2 3 Centrum 1 765,0    167,0       1 598,0     313,6       16,4       8,2        8,2        32,2             16,1      16,1      95,4             47,7       47,7       193,8       95,0      98,8      344,0     344,0     351,0     351,0     307,0     307,0     425,2     425,2     -         -         -        

Gång- och cykelbro över Göta älv 4 Centrum, Lundby 22,0         -          22,0          -         -               7,0               7,0         15,0         15,0      -         -         -         -         -         -         -        

Avenyn - upprustning 5 Centrum 400,0       -          400,0        -         -        -               -        -               -         -          100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     -         -         -        

Hjalmar Brantingstråket från Hisingsbron till Kvillebäcken 5 Lundby 3,5           -          3,5            3,5         3,5        -               -               -          -         -         -         -         -         -         -        

Stadsutveckling Station Haga 1 Majorna-Linné 766,5       -          766,5        154,0       117,0     117,0    10,0             10,0      131,0           131,0     136,0       136,0    112,0     112,0     260,5     260,5     -         -         -         -         -        

Slakthusmotet - kommunala delar 5 Östra Göteborg 313,6       -          313,6        -         -               -               5,7           5,7        5,5         5,5         29,3       29,3       85,3       85,3       124,3     124,3     63,4       63,4       -         -        

Torslanda Tvärförbindelse 5 Västra Hisingen 180,4       -          180,4        3,3         3,3        3,1               3,1        11,0             11,0       117,1       117,1    45,9       45,9       -         -         -         -         -         -        

Nylöseförbindelsen 5 Östra Göteborg -          -          -           -         -               -               -          -         -         -         -         -         -         -        

Klimatanpassning - inre och yttre vattenvägar 5 Centrum, Lundby -          -          -           -         -               -               -          -         -         -         -         -         -         -        

Koll2035

Metrobuss 5 Centrum 534,7       -          534,7        -         -               -               -          5,6         5,6         11,4       11,4       35,2       35,2       35,9       35,9       173,6     173,6     273,0     273,0     -        

Spårväg i Alléstråket; Haga-Nordstan 5 Centrum 900,0       -          900,0        -         -        5,0               5,0        10,0             10,0       25,0         25,0      10,0       10,0       100,0     100,0     250,0     250,0     250,0     250,0     250,0     250,0     -         -        

Citybusstråk 1 (Kallebäck-Gårda) 5
Örgryte-Härlanda, 

Centrum
195,0       -          195,0        -         5,0               5,0        15,0             15,0       75,0         75,0      100,0     100,0     -         -         -         -         -         -        

Citybusstråk 2 (Bergsjöstråket; Gullbergsvass-Gamlestan-Bergsjön) 5 Östra Göteborg 580,0       -          580,0        -         -               -               -          10,0       10,0       20,0       20,0       50,0       50,0       50,0       50,0       150,0     150,0     150,0     150,0     150,0    150,0    

Stadsbana Kortedalatunneln; Spårtunnel Kortedala-Alelyckan 5
Östra Göteborg, 

Angered
727,3       -          727,3        -         -               -               -          -         20,0       20,0       78,8       78,8       70,5       70,5       70,3       70,3       239,0     239,0     248,7    248,7    

Sverigeförhandlingen

Citybuss Backastråket 1
Lundby, Norra 

Hisingen
456,3       294,8       161,5        8,8         5,4        3,4        15,0             9,6        5,4        233,0           132,9     100,1     199,5       129,4    70,1      -         17,5      - 17,5 -         -         -         -         -         -        

Citybuss Norra Älvstranden (västra - och nordvästra delen) 1
Lundby, Västra 

Hisingen
613,5       341,0       272,5        3,9         2,5        1,4        10,1             6,0        4,1        188,6           107,0     81,6       0,4           14,7      - 14,3 -         -         -         -         36,5       18,7      17,8       37,5       24,0      13,5       336,5    168,1    168,4    

 Spårväg  och citybuss Norra Älvstranden, (Frihamnen-Lindholmen, Lindholme-Linneplatsen, Backaplan-Brunnsbo)1
Lundby, Majorna-

Linné
4 620,5    2 759,9    1 860,6     51,6       39,4      12,2      121,1           83,8      37,3      490,4           314,8     175,6     601,1       372,5    228,6    302,5     185,6    116,9     159,5     100,9    58,6       149,9     83,1      66,8       411,5     211,5    200,0     552,6     324,0    228,6     812,6     501,6    311,0     967,7    542,7    425,0    

Kom Fram

Engelbrektslänken - Ny spårvägslänk *, ** 2 Centrum 269,9       88,5         181,4        10,2       10,2      62,4             62,4      197,3           88,5       108,8     -          -         -         -         -         -         -         -        

Depå Ringön 1 Lundby 9,0           -          9,0            9,0         9,0        -               -               -          -         -         -         -         -         -         -        

Västsvenska paketet

Bangårdsförbindelsen 1 Centrum 2 065,3    1 475,3    590,0        2,3         2,3        6,4               6,4        -        19,7             19,7       -         30,1         20,1      10,0      92,3       27,3      65,0       130,8     55,8      75,0       186,9     56,9      130,0     440,1     290,1    150,0     455,9     295,9    160,0     301,8     301,8    399,0    399,0    

Hisingsbron (exkl nedsänkning av E45 Gullbergsvass)  1 Centrum, Lundby 3 000,0    973,9       2 026,1     1 171,0  632,3    538,7    1 228,3        341,6    886,7    600,7           -         600,7     -          -         -         -         -         -         -         -        

Nedsänkning av E45 Gullbergsvass. 1 Centrum 151,0       141,4       9,6            119,2     70,3      48,9      15,2             34,5      - 19,3 16,6             36,6       - 20,0 -          -         -         -         -         -         -         -        

Knutpunkt Korsvägen 1 Centrum 1 060,4    865,9       194,5        274,0       4,5         4,5        -        20,4             20,4      -        41,0             41,0       -         104,5       100,0    4,5        196,0     190,0    6,0         211,0     211,0    -         133,0     133,0    -         350,0     166,0    184,0     -         -        -         -         -        

Kvilleleden 1
Norra Hisingen, 

Lundby
696,9       354,5       342,5        86,0         40,3       20,2      20,2      23,4             11,7      11,7      98,9             49,5       49,5       101,3       50,7      50,7      120,0     60,0      60,0       150,0     75,0      75,0       163,0     87,5      75,5       -         -         -         -        

Gamlestaden etapp 2 1 Östra Göteborg 831,0       630,6       200,4        30,5       30,1      0,4        115,5           115,5    263,9           263,9     273,9       173,9    100,0    147,2     47,2      100,0     -         -         -         -         -         -        

SUMMA NAMNGIVNA PROJEKT 20 161,8  8 092,8    12 069,0   827,6       1 591,4  815,2    776,3    1 673,1        645,6    1 027,5 2 419,5        1 101,6  1 318,0  1 878,4    956,2    922,2    1 591,1  527,6    1 063,4  1 543,6  442,7    1 100,9  1 539,1  360,5    1 178,6  2 257,5  667,6    1 589,9  1 752,3  638,6    1 113,7  1 813,9  827,4    986,5     2 101,9 1 109,8 992,1    

Indexpott för  namngivna projekt (1%) 731,4       200,8       530,6        -         -        -        15,2             5,4        9,9        38,0             10,8       27,2       37,9         13,1      24,9      51,3       12,9      38,4       69,2       17,1      52,1       83,7       16,7      67,0       130,5     32,2      98,2       97,4       24,0      73,4       91,9       27,7      64,2       116,2    40,9      75,3      

SUMMA NAMNGIVNA PROJEKT inkl index 3% årligen 20 893,1  8 293,5    12 599,6   827,6       1 591,4  815,2    776,3    1 688,3        650,9    1 037,3 2 457,5        1 112,3  1 345,2  1 916,4    969,3    947,1    1 642,4  540,6    1 101,8  1 612,8  459,8    1 153,0  1 622,8  377,2    1 245,6  2 388,0  699,8    1 688,2  1 849,7  662,6    1 187,1  1 905,8  855,1    1 050,7  2 218,1 1 150,7 1 067,4 
Löpande prisnivå 3% på projektkostnader. (för namngivna projekt 2% per år samt en indexregleringspott på 1%) Inkomst för åtgärder inom Sverigeförhandlingen indexeras till 2% utifrån genomsnittlig utveckling KPI.

* Ingår helt eller delvis i uppdraget att bedriva kollektivtrafik. Kapitaltjänstkostnaden bekostas av Västra Götalandsregionen.

** Ingår i Stadsmiljöavtalet
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TRAFIKNÄMNDENS LÅNGSIKTIGA
INVESTERINGSPLAN 2020-2030

VERSION 2020 

Summa projekt 
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TN-EXPLOATERING

Amhult C etapp 2 H - II474 1,2 1,2 1,2

Angered, bostäder o handel H - IB306

Backavägen backaplan, bostäder, handel mm - II450

Bostäder vid Örnfelts väg H - IB120

Carlandersplatsen H - II159 4,5 4,5 4,5 2,2 2,2 2,2

Distansgatan/Marconigatan 2,2 2,2 2,2 2,6 2,6 2,6

Div kompletteringar i redan utbyggda bostadsomr H - IB514 1,3 1,3 1,3 0,3 0,3 0,3

Dr Allards gata, bostäder H - IB241

Dr Forselius Backe H - IB141

Eklandagatan 0,3 0,3 0,3 0,7 0,7 0,7

Fixfabriken - IB1057 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Fjällbogatan, förskola - IB330

Fjärdingsplan, förskola H - IB460

Fredrikdalsgatan, söder om, Krokslätt, bost m.m H5200 - IB298 0,5 0,5 0,5 3,4 3,4 3,4

Frihamnen, Lundby bostäder, kontor - IB299 16,0 16,0 16,0

Frihamnen 2 , Lundby bostäder, kontor - IB1111 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0 30,0 30,0 25,0 25,0 25,0 20,0 20,0 20,0

Fräntorpsgatan H - IB249

Gamlestadens fabriker H - IB214 1,0 1,0 1,0 3,0 3,0 3,0 7,0 7,0 7,0 10,0 10,0 10,0 13,9 13,9 13,9

Gamlestads Torg H - IB213 17,0 17,0 17,0 3,0 3,0 3,0 7,0 7,0 7,0 10,0 10,0 10,0 0,5 0,5 0,5

Gamlestads Torg, etapp 2 H - IB217 18,0 18,0 18,0 27,0 27,0 27,0

Garantibesiktningar

Gibraltargatan, studentbostäder och förskola H - IB223

Gibraltarvallen H - II244 1,5 1,5 1,5 7,0 7,0 7,0 1,5 1,5 1,5

Guldmyntsgatan, bostäder och förskola - IB202 0,5 0,5 0,5

Gunnilse Centrum H - IB376 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0

Gunnestorpsvägen, Tuve, bostäder, dp, H jubel - IB1072 6,3 6,3 6,3 7,0 7,0 7,0

Gåsagången - IB1095 0,5 0,5 0,5 3,5 3,5 3,5 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

Göta Kanal, bostäder, kontor H - IB207

Hagens Prästväg - IB1082

Hammarkulletorget - IB1086 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

IAC Sörred H - II478

Kaneltorget, väster om Gårdsten - IB333 0,2 0,2 0,2

Kaneltorget, Öster om Gårdsten - IB1033

Karlavagnsplatsen - IB1011 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0

Kobbegården bostäder IB 237 0,5 0,5 0,5

Kv. Gösen, handel o bostäder - II212 32,0 32,0 32,0 8,0 8,0 8,0

Kviberg, Idrott och skola H - IB303

Kvibergs ängar H - IB302

Lergöksgatan H, bostäder vid - IB236

Lilleby, frtidstugor o camping - IB467 0,9 0,9 0,9

Lillhagsparken H - IB498

Lisebergs utvidgning söder ut, etapp1 II145 6,0 6,0 6,0 2,0 2,0 2,0

Lisebergs utvidgning söder ut, etapp2 II1033 1,8 1,8 1,8 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

Litteraturgatan, Backa, bostäder, dp, H - IB1006 10,1 10,1 10,1 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 10,1 10,1 10,1

Logistikcentrum Hisingsleden H - II480

Lysevägen 0,5 0,5 0,5 1,9 1,9 1,9

Medicinareberget o Sahlgrenska, Per Dubbsgatan - II1007 0,2 0,2 0,2 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 38,0 38,0 38,0 30,0 30,0 30,0 50,1 50,1 50,1 5,0 5,0 5,0

Norra Masthugget, väster om Järnvågsgatan - IB186 0,8 0,8 0,8 47,7 47,7 47,7 44,2 44,2 44,2 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 15,4 15,4 15,4 57,7 57,7 57,7

Nya Munkebäck H - IB256 10,0 10,0 10,0

Olof Asklunds gata - IB1069 1,1 1,1 1,1 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5

Prästgårdsängen, bostäder o verksamhet - IB227 0,6 0,6 0,6 1,0 1,0 1,0

Pumpg et 2. Lundbyvassen, verks, skola dp H5100, IB1104 3,5 3,5 3,5 24,5 24,5 24,5 2,0 2,0 2,0

Rambergsvallen, IB453 1,5 1,5 1,5

Rävbergsvägen - IB276 5,7 5,7 5,7

Selma Lagerlöfs Torg, bostäder, handel m.m H - IB495 2,4 2,4 2,4

Sisjö Centrum, verksamheter H - II242

Skra Bro, bostäder, handel mm H - IB489 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Smörslottsgatan, Robertshöjdsgatan - IB1073 2,6 2,6 2,6 0,7 0,7 0,7

Stomme, Backaplan DP H- IB1138 13,0 13,0 13,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3

Sunnerviksgatan, förskola H - IB461

Torpagatan H - IB259 3,5 3,5 3,5

Traneredsvägen, Rud, verksamheter, dp, H - II1006 0,6 0,6 0,6

Tuve centrum 1, bostäder H - IB457

Volvo Lundby verksamheter - II1017 20,5 20,5 20,5 20,0 20,0 20,0

Västra Länsmansgården, bostäder H - IB451

Västra Siriusgatan, Bergsjö, bostäder IB1068 13,5 13,5 13,5

Öster om Bellevue H - IB304

SUMMA TN-EXPLOATERING 2020 års prisnivå 84,6 84,6 84,6 181,8 181,8 181,8 199,6 199,6 199,6 144,9 144,9 144,9 122,9 122,9 122,9 50,5 50,5 50,5 117,4 117,4 117,4 102,6 102,6 102,6 160,1 160,1 160,1 31,3 31,3 31,3 26,3 26,3 26,3

SUMMA TN-EXPLOATERING löpande prisnivå 3% 84,6 84,6 84,6 187,3 187,3 187,3 211,7 211,7 211,7 158,4 158,4 158,4 138,3 138,3 138,3 58,5 58,5 58,5 140,1 140,1 140,1 126,2 126,2 126,2 202,8 202,8 196,9 40,8 40,8 40,8 35,4 35,4 35,4
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Totalt Inkomst

Finansiering
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Totalt Inkomst

Finansiering
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Totalt Inkomst

Finansiering
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Totalt Inkomst

Finansiering
Inriktning 2027

Totalt Inkomst

FinansieringFinansiering
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Totalt Inkomst

Finansiering
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Totalt

Finansiering

Totalt Inkomst
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FN-EXPLOATERING

Adventsvägen, Kortedala, bostäder, dp, jubel, H - IB1029

Alelyckan 2, verksamheter H - II205

Alelyckans vattenverk, Gamlestaden, dp, H - II1008

Almquistgatan, Lundby, skola vid, dp, H - IB1142 2,6 2,6 2,6

Amhult C etapp 2 H - II474 1,6 1,6 1,6

Angered, bostäder o handel H - IB306

Avenyen, centrum, tillbyggnad, dp H - II109 1,6 1,6 1,6

Backadalens villaområde, bostäder H - IB418

Backaplan centrumbegyggelse o knutpunkt, dp H 5400 - II1018 4,7 4,7 4,7 9,4 9,4 9,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 12,6 12,6 12,6

Backavägen, handel mm dp H - II450

Bankogatan H, bostäder vid - IB270

Beväringsgatan, förskola H - IB331 0,4 0,4 0,4

Bielkegatan, förskola H - IB216 1,2 1,2 1,2

Billdals Kyrka, bostäder norr om H - IB135

Biskopsgatan, Ludby, förskola, dp, H - IB1052 0,4 0,4 0,4

Biskopsgården, bostäder mellan södra o norra H - IB450 2,9 2,9 2,9 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0

Biskopsgårdens industriområde H - II463 2,6 2,6 2,6

Björkhöjdsskolan, bostäder och förskola H - IB210 8,4 8,4 8,4 1,1 1,1 1,1

Bostäder vid Solstrålegatan H - IB449

Bostäder vid Tolereds gård H - IB317

Bratteråsbacken, bostäder H - IB433

Bredfjällsgatan, Angered, förskola vid, dp, H - IB1148 0,3 0,3 0,3

Briljantgatan - & Smaragdgatan Tynnered bost dp jubel H - IB1061 2,5 2,5 2,5

Briljantgatan, Tynnered, bostäder, dp, jubel, H - IB1039 1,0 1,0 1,0

Brottkärrsmotet, närcentrum H - IB189 4,8 4,8 4,8

Bräcke Diakoni H - IB432

Carlandersplatsen H - II159 12,0 12,0 12,0

Celsiusgatan, Lundby, bostäder & verksamheter dp H - IB296 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 26,0 26,0 26,0 5,0 5,0 5,0

Centralstationenomr norr om Nordstan kontor dp H - II1002 0,5 0,5 0,5 7,0 7,0 7,0 2,0 2,0 2,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 0,0 0,0 0,0

Centralstationen, kontor m.m (Jernhusen) dp H - II1003

Dahlströmsgatan Godhemsberget bostäder dp jubel H - IB1056 1,6 1,6 1,6

Danska Vägen, Lunden, bost, verksamheter, dp, H - IB1035 2,3 2,3 2,3 1,0 1,0 1,0

Decenniumplan, bostäder vid etapp 1 & 2 H - IB212

Distansgatan/Marconigatan, Järnbrott, dp, jubel, H - IB1017 0,7 0,7 0,7 6,0 6,0 6,0 4,0 4,0 4,0

Div kompl i redan utbyggda industriområden H - II514 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Div kompletteringar i redan utbyggda bostadsomr H - IB514 0,3 0,3 0,3 1,0 1,0 1,0

Dr Allards gata, bostäder H - IB241

Dr Allards gata, Guldheden, äldreboende vid, dp H - IB1150 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4

Dr Bex gata, centrum, studbostäder, dp, H - IB1025

Dr Forselius Backe H - IB141

Ebbe Lieberathsgatan, väster om, dp, jubel, H - IB1049 0,3 0,3 0,3 1,5 1,5 1,5

Egnahemsvägen H - IB143

Eklandagatan/Bergsprängareg, Krokslätt, bostad H - IB1060 3,0 3,0 3,0

Eriksbergsmotet/Inlandsgatan, verksamheter H - II464 4,0 4,0 4,0

Fabriksgatan, Gårda, kontor, handel och hotell H - II167 4,4 4,4 4,4

Falkenbergsgatan, bostäder och verksamheter H - IB272 2,0 2,0 2,0 7,0 7,0 7,0

Fiskebäcksvägen, norra, Fiskebäck, BmSS, dp H - IB283 0,4 0,4 0,4

Fixfabriken, bostäder, dp, jubel, H - IB1057 12,2 12,2 12,2 29,2 29,2 29,2 4,0 4,0 4,0 18,2 18,2 18,2 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

Fjällbo Park, Utby,bostäder, dp, H - IB326 2,0 2,0 2,0

Fjällbogatan, förskola H - IB330

Flatåsparken H - IB173

Flintyxegatan/Näsetvägen, bostäder H - IB208

Fredrikdalsgatan, söder om, Krokslätt, bost m.m H - IB298 5,6 5,6 5,6 10,0 10,0 10,0 8,2 8,2 8,2

Fridhemsgatan, studentbostäder och gruppbostad H - IB271

Frihamnen 2, Lundby,bostäder, kontor m.m  - IB1111 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0,4 0,4 0,4

Frihamnen, Lundby,bostäder, kontor, park m.m dp H - IB299 20,0 20,0 20,0 40,0 40,0 40,0 82,0 82,0 82,0 41,5 41,5 41,5

Fräntorpsgatan H - IB249

Fyrklöversgatan, Lundby, bostäder, dp, jubel, H - IB1043 0,2 0,2 0,2 4,5 4,5 4,5

Gamla Låssbyvägen, bostäder H - IB429 0,1 0,1 0,1

Gamlestadens fabriker H - IB214 20,0 20,0 20,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Gamlestads Torg H - IB213 9,1 9,1 9,1 3,0 3,0 3,0 3,6 3,6 3,6 4,0 4,0 4,0 1,4 1,4 1,4

Gamlestads Torg, etapp 2 H - IB217 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 10,0 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2,0 2,0 2,0

Gamlestadsvägen, Gamlestaden, bostäder, dp, H 5400 - IB1092 0,3 0,3 0,3

Gibraltarg Krokslätt studbost, ändr dp, dp H5200 - IB1106 0,0 0,0 0,0

Gibraltargatan, studentbostäder och förskola H - IB223 0,1 0,1 0,1

Gibraltarvallen H - II244 20,0 20,0 20,0 35,0 35,0 35,0 30,0 30,0 30,0 20,0 20,0 20,0

Gitarrgatan, förskola, dp, H - IB1123 0,4 0,4 0,4

Gitarrgatan, Rud, bostäder dp, jubel, H - IB1021 1,5 1,5 1,5

Glasmästareplatsen, BmSS H - IB235 0,1 0,1 0,1

Grafiska vägen H - II261

Grafiska vägen Tändsticksfabriken bostäder mm dp H - IB291 4,1 4,1 4,1

Gruppbostäder och förskolor H - IB523

Gråberget, Stortoppsgatan/Kabelgatan H - IB179 6,0 6,0 6,0 3,9 3,9 3,9

Grässkärsgatan H - IB104

Grönebacken, centrala Kyrkbyn, bostäder, dp, H - IB1007 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Guldhedsgatan, Guldheden, förskola & bostäder dp H - IB1054 10,0 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0

Guldmyntsgatan, bostäder och förskola H - IB202 0,3 0,3 0,3

Guldsmedsg. Stuvareg. m.m. i Ekebäck H - IB121 1,0 1,0 1,0

Gullyckevägen, Askim, BmSS, dp, H - IB1079 0,1 0,1 0,1 1,5 1,5 1,5

Gunnestorpsvägen, Tuve, bostäder, dp, H jubel - IB1072 6,1 6,1 6,1 4,8 4,8 4,8 10,0 10,0 10,0

Gunnilse Centrum H - IB376 19,9 19,9 19,9 10,0 10,0 10,0

Gånggriftsgatan, Torslanda, förskola, dp, H - IB1016 1,5 1,5 1,5

Gårdsten centrum, bostäder, dp, jubel, H - IB1071 5,9 5,9 5,9 5,1 5,1 5,1

Gårdstensvägen, verksamheter söder om H - II374

Gåsagången, Backa, bostäder o skola, dp H 5400 - IB1095 1,0 1,0 1,0 3,5 3,5 3,5 9,5 9,5 9,5 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 10,0 10,0 10,0

Gärdesvägen, Askim, simhall vid, dp, H - II1037 1,2 1,2 1,2 0,8 0,8 0,8
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Gärdsåsgatan, bostäder och skola vid, dp H - IB1152 4,0 4,0 4,0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 6,0 6,0 6,0

Göketorpsgatan, Torp, Bmss, dp, H - IB1030

Göta Kanal, bostäder, kontor H - IB207

Götaleden, Gullbergsvass, bostäder, dp H - IB279 53,0 53,0 53,0 20,7 20,7 20,7 38,0 38,0 38,0 18,0 18,0 18,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0

Götaverksgatan, bostäder vid H - IB423 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4

Göteborgsoperans tillbyggnad H - II132

Hagens prästväg, förskola, dp, H - IB1082 0,2 0,2 0,2 0,9 0,9 0,9

Halvorsäng verksamheter vid H - II477 2,1 2,1 2,1

Hammarkullens väg, bostäder, Hjällbo 1:16, dp, H - IB1051 2,2 2,2 2,2

Hammarkulletorget, Hjällbo, bost, verks dp H 5400 - IB1086 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 10,0 10,0 10,0

Holtermanska sjukhuset Landala bost lok dp, H 5200 - IB1085 2,2 2,2 2,2

Hovåsterrassen, bostäder H - IB222 0,6 0,6 0,6

Högsbohöjd, Järnbrott, bostäder, dp, jubel, H - IB1055 17,0 17,0 17,0 4,5 4,5 4,5

IAC Sörred H - II478 5,0 5,0 5,0 10,0 10,0 10,0

Järnbrottsmotet, del 1 bostäder, verksamheter, dp H - IB1083 1,8 1,8 1,8 5,0 5,0 5,0 12,8 12,8 12,8

Järnbrottsmotet, del 2 bostäder, verksamheter, dp H - IB1083 10,5 10,5 10,5

Kaneltorget, Öster om, Gårdsten, bost, lokal, dp H - IB1033

Kaneltorget, bostäder och odlingslotter H - IB333 0,2 0,2 0,2

Karlagatan, bostäder, dp, H 5200 - IB1032 0,3 0,3 0,3

Karlavagnsplatsen, Lindh, bostäder och verks, H - IB1011 2,0 2,0 2,0 8,3 8,3 8,3 4,0 4,0 4,0

Klåvavägen H, bostäder och gruppbostad vid - IB136

Klövervallsgatan Lundby, bost, dp H - IB1088

Kobbegården, bostäder H - IB237 12,6 12,6 12,6

Kosmosgatan, Bergsjön, bostäder, dp, jubel, H - IB1038 0,5 0,5 0,5

Kryddhyllan, bostäder H - IB309 0,8 0,8 0,8

Kullegatan, Krokslätt, förskola, dp H - IB282 1,3 1,3 1,3 0,9 0,9 0,9

Kungsladugårdsskol Kungsladug fsk studb dp H5200 - IB1091 0,2 0,2 0,2

Kv Bangården H - IB157

Kv Barken H - IB146 0,2 0,2 0,2 1,5 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5

Kv Domherren H - IB195

Kv Gösen, handel, bostäder mm H - II212 7,8 7,8 7,8 15,5 15,5 15,5 70,0 70,0 70,0 13,0 13,0 13,0 78,7 78,7 78,7

kv Klåvesten H - IB191 5,5 5,5 5,5

Kv Makrillen, bostäder mm H - II211 6,5 6,5 6,5

Kv Röda Bryggan, bostäder och verkamheter H 5400 - IB242 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kv Venus H - IB156

Kviberg, Idrott och skola H - IB303

Kvibergs kaserner, väster om, bostäder, dp H 5400 - IB277 1,0 1,0 1,0

Kvibergs ängar H - IB302 1,9 1,9 1,9

Lana, norr om, Krokslätt, bostäder och verksamh H - IB297 3,3 3,3 3,3 0,7 0,7 0,7

Lergöksgatan H, bostäder vid - IB236

Lilleby, fritidsstugor och camping H - IB467

Lillhagsparken H - IB498 16,6 16,6 16,6

Lillängsgatan, förskola H - IB231 6,0 6,0 6,0

Lisebergs utvidgning söderut etapp 1 H 5200 - II145 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Lisebergs utvidgning söderut etapp 2 H 5200 - II1033 8,8 8,8 8,8 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6

Litteraturgatan, Backa, bostäder, dp, H - IB1006 63,9 63,9 63,9

Ljusårsvägen norr om H - II203

Logistikcentrum Hisingsleden H - II480 2,3 2,3 2,3

Lysevägen etapp 2, Torslanda, bostäder, dp H - IB1062 0,4 0,4 0,4 2,0 2,0 2,0

Långedragsvägen/Göta Älvsgatan, Älvsborg, bost H - IB1099 0,1 0,1 0,1

Långströmsgatan kyrkbyn bost dp jub H - IB1040 29,0 29,0 29,0 0,7 0,7 0,7

Långströmsparken, södra H - IB452 2,9 2,9 2,9

Majstångsgatan, bostäder H - IB152

Mandolingatan, bostäder H - IB106

Mandolingatan, järnbrott dp jubel bostäder H - IB1019 5,7 5,7 5,7

Melongatan, förskola H - IB209 0,3 0,3 0,3

Merkuriusgatan, Bergsjön, bost, fsk , dp, jubel. H - IB1047 5,0 5,0 5,0

Munspelsgatan, Rud, bostäder dp, jubel, H - IB1022 22,0 22,0 22,0

Mölndalsvägen, Krokslätt, studentbost, dp,  H - IB1001 0,7 0,7 0,7

Nickelmyntsgatan, Järnbrott, BmSS m.m., dp, H - IB287 0,2 0,2 0,2 1,5 1,5 1,5

Nordstan och Hotel Eggers H - II143 0,3 0,3 0,3

Nordöstra Gårdsten, bost, dp jubel H - IB1074 4,0 4,0 4,0 18,0 18,0 18,0 2,0 2,0 2,0

Norr om Askimsviken, bostäder H - IB199

Norr om Uggledal, bostäder H - IB134 3,7 3,7 3,7 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9

Norra Fjädermolnsgatan, bostäder, dp, jubel H - IB1065 5,1 5,1 5,1

Norra Masthugget Väster om Järnvågsgatan H 5200 - IB186 134,0 134,0 134,0 210,0 210,0 210,0 105,5 105,5 105,5 81,0 81,0 81,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 72,5 72,5 72,5 41,0 41,0 41,0

Ny Älvförbindelse H - II218 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Nya Munkebäck H - IB256 4,0 4,0 4,0

Nymilsgatan, Flatås, bostäder, dp, jubel, H - IB1028 3,7 3,7 3,7

Olof Akslunds gata, Högsbo, bost, mm dp jubel H - IB1069 8,0 8,0 8,0 36,0 36,0 36,0 66,0 66,0 66,0 40,0 40,0 40,0 20,0 20,0 20,0 10,0 10,0 10,0

Opaltorget etapp 1, centrum och bostäder dp H - IB176 25,5 25,5 25,5 13,7 13,7 13,7

Patenostergatan, Såggatan, bostäder försk dp H - IB1137 2,0 2,0 2,0

Per Dubbsgatan, Änggården vård forskning dp H 5100 - II1007 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 26,0 26,0 26,0 15,0 15,0 15,0 40,0 40,0 40,0 30,0 30,0 30,0 10,0 10,0 10,0

Pilegården, bostäder H - IB238 3,0 3,0 3,0 7,0 7,0 7,0

Pilegården, bostäder, etapp 2 H - IB1098 3,0 3,0 3,0

Pimpinellgatan, Gårdsten, Bmss, dp, H - IB285 1,0 1,0 1,0

Plejadgatan, bostäder H - IB246

Prästgårdsängen, bostäder och verksamheter H - IB227 1,5 1,5 1,5 4,5 4,5 4,5 0,8 0,8 0,8

Pumpg et 2, Lundbyvassen, verks, skola, dp H 5100 - IB1104 24,0 24,0 24,0

Putsegården, bostäder H - IB434

Pärt-Antons gata, Älvsborg, Bmss, dp, H - IB1027 1,1 1,1 1,1

Rambergsvallen, bostäder H - IB453 11,2 11,2 11,2 5,5 5,5 5,5

Renströmskaparken Universitet del 1, bost, verks dp H 5200 - IB1077 10,0 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0

Renströmskaparken Universitet, del 2  bost, verks dp H 5200 - IB1077 20,0 20,0 20,0

Ringön, spårvagnsdepå H - II451 10,0 10,0 10,0 2,0 2,0 2,0 5,0 5,0 5,0 13,0 13,0 13,0

Rosendalsgatan, Björkekärr, förskola, dp, H - IB1087 1,0 1,0 1,0
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INVESTERINGSPLAN 2020-2030
VERSION 2020 Inkomst Totalt

Inriktning 2020 Inriktning 2028

Rubingatan, Tynnered, bostäder, dp H - IB147 0,6 0,6 0,6 7,6 7,6 7,6 9,3 9,3 9,3

Rundradiogatans förlängning H - IB183

Rymdtorget, Bergsjön, kulturhus, dp H - IB269 40,0 40,0 40,0 11,0 11,0 11,0

Rymdtorget, Komettorget, bostäder, dp, H - IB1118 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 31,5 31,5 31,5 30,0 30,0 30,0 27,0 27,0 27,0

Rävebergsvägen, Angered, skola och verksam dp H - IB276 0,0 0,0 0,0

Rörmyren, Kungsladugård, förskola, dp H - IB228 0,6 0,6 0,6

Sannegården centrum, bostäder H - IB435

Selma Lagerlöfs Torg, bostäder, handel m.m H - IB495 7,0 7,0 7,0 8,3 8,3 8,3

Sisjö Centrum, verksamheter H - II242

Sisjömotet sydväst om, Sisjön, handel, dp, H - II1004 3,0 3,0 3,0 20,0 20,0 20,0 7,0 7,0 7,0

Sisjövägen, bostäder vid H - IB126 10,8 10,8 10,8

Skillnadsgatan, förskola H - IB248

Skra Bro norr om, Björlanda, friidrott, dp H 5100 - II1023 0,1 0,1 0,1 0,6 0,6 0,6

Skra Bro, bostäder, handel mm H - IB489 8,4 8,4 8,4 11,4 11,4 11,4 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Slättadammsgatan, Tolered, förskola, dp, H - IB1116 1,0 1,0 1,0

Smaragdgatan, Tynnered, skola vid, dp H - IB1147 0,5 0,5 0,5

Smålandsgatan, verksamh, kategoriboende vid, dp, H -II1036 2,0 2,0 2,0 12,0 12,0 12,0

Smörgatan, Kallebäck, bostäder, dp, jubel H - IB1037 10,0 10,0 10,0 27,2 27,2 27,2

Smörslottsg/Robertshöjdsg, bostäder, dp, H, jubel - IB1073 3,0 3,0 3,0 17,0 17,0 17,0

Smörslottsgatan, Sävenäs, bostäder dp, jubel, H - IB1023 1,8 1,8 1,8 4,2 4,2 4,2 3,1 3,1 3,1 1,5 1,5 1,5 1,1 1,1 1,1

Stomme Backaplan, dp H - IB1138 1,6 1,6 1,6 3,4 3,4 3,4 5,0 5,0 5,0 9,5 9,5 9,5 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 8,0 8,0 8,0 8,7 8,7 8,7

Stora Arödsgatan, bostäder H - IB496

Stora Tolsereds väg, bostäder BmSS H - IB469

Stuxbergsgatan, förskola vid, dp H - IB1126 8,5 8,5 8,5

Styrsö 1:104 och 1:96 mfl, Bostäder H - IB131 0,2 0,2 0,2

Sunnerviksgatan, förskola H - IB461

Säterigatan H - IB445 2,4 2,4 2,4 15,3 15,3 15,3 31,0 31,0 31,0 8,0 8,0 8,0

Södra Brottkärr, bostäder och småbåtshamn H - IB103

Södra vårvindsgatan, Kyrkbyn, Bmss m.m., dp, H - IB286 0,2 0,2 0,2 0,9 0,9 0,9

Tankgatan H - II475

Titteridammsvägen, bostäder vid Angereds Torg H - IB329 0,2 0,2 0,2

Toredammen, förskola och bostäder, dp, H - IB1003 6,3 6,3 6,3 1,0 1,0 1,0

Torpagatan H - IB259 8,5 8,5 8,5 5,2 5,2 5,2 6,3 6,3 6,3

Traneredsvägen, Rud, verksamheter, dp, H - II1006 2,8 2,8 2,8

Tuve centrum 1, bostäder H - IB457

Ulfsparregatan, Lunden, bostäder och verksam dp H - IB253

Utvecklingsgatan, tekniskt gymnasium, dp H - II1009 4,4 4,4 4,4

Valskvarnsgatan, Eriksberg, bostäder, dp jubel, H - IB1041

Varholmsgatan, fsk & studbostäder, Majorna, dp, H - IB1000 4,3 4,3 4,3 1,5 1,5 1,5

Venusgatan, kontor, dp, H - II1001 3,5 3,5 3,5 2,0 2,0 2,0

Wieselgrensgatan, Bostäder vid. H - IB455

Vinlandsgatan,  förskola H - IB417 0,4 0,4 0,4

Volvo Lundby, verksamheter, dp H 5400 - II1017 11,5 11,5 11,5 22,0 22,0 22,0

Vågnedalsvägen, Lindås, bostäder, dp, H 5200 - IB1024 2,0 2,0 2,0

Västlänken, Centralstation H - II219 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Västlänken, Haga H - II222

Västra Klippan H - II147

Västra Länsmansgården, bostäder H - IB451

Västra Palmgrensgatan, BmSS H - IB233

Västra Siriusgatan, Bergsjön, bostäder dp H 5400 - IB1068 3,0 3,0 3,0 10,0 10,0 10,0 13,5 13,5 13,5

Västra Tuvevägen, bostäder, dp, H - IB1010 4,0 4,0 4,0 16,0 16,0 16,0

Åkeredsplatsen H 5200 - II217 0,5 0,5 0,5 4,0 4,0 4,0

Åkeredsvägen/Önnereds Hamnväg, förskola, dp H - IB239 0,3 0,3 0,3 2,5 2,5 2,5

Ärlegatan, nedre, bostäder, H - IB1053 2,9 2,9 2,9 2,5 2,5 2,5

Ärlegatan, övre, bostäder H - IB205 1,2 1,2 1,2 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5

Önneredsvägen, bostäder, skola mm dp H IB1120 10,0 10,0 10,0 22,5 22,5 22,5 12,5 12,5 12,5

Öster om Polishuset H - II161

Östra Björredsvägen, bostäder och gruppbostad H - IB396

Östra Kålltorp H - IB265 34,0 34,0 34,0 7,0 7,0 7,0

Götaleden/E45, annan anläggning samt URS:er

SUMMA FN-EXPLOATERING 2020 års prisnivå 742,2 742,2 742,2 730,2 730,2 730,2 634,7 634,7 634,7 551,1 551,1 551,1 388,2 388,2 388,2 424,2 424,2 424,2 296,6 296,6 296,6 138,7 138,7 138,7 67,0 67,0 67,0 20,0 20,0 20,0 8,7 8,7 8,7

SUMMA FN-EXPLOATERING löpande prisnivå 3% 742,2 742,2 742,2 752,1 752,1 752,1 673,4 673,4 673,4 602,2 602,2 602,2 436,9 436,9 436,9 491,8 491,8 491,8 354,2 354,2 354,2 170,6 170,6 170,6 84,9 84,9 84,9 26,1 26,1 26,1 11,7 11,7 11,7



(mnkr) (mnkr) (mnkr) (mnkr) (mnkr) (mnkr) (mnkr) (mnkr) (mnkr) (mnkr) (mnkr)

TN
Trv,
GR

FN
ÄLVAB

TN
Trv,
GR

FN
ÄLVAB

TN
Trv,
GR

FN
ÄLVAB

TN
Trv,
GR

FN
ÄLVAB

TN
Trv,
GR

FN
ÄLVAB

TN
Trv,
GR

FN
ÄLVAB

TN
Trv,
GR

FN
ÄLVAB

TN
Trv,
GR

FN
ÄLVAB

TN
Trv,
GR

FN
ÄLVAB

TN
Trv,
GR

FN
ÄLVAB

TN
Trv,
GR

FN
ÄLVAB

EXPLOATERING BOLAG    

Götaverksgatan - Huvudgata, lokalgator mm 4,2 4,2 4,2 5,6 5,6 5,6 27,0 27,0 27,0 10,0 10,0 10,0

Alelyckan 2, verksamheter H - II205

Östra Kvillebäcken Etapp 7 11,5 11,5 11,5

Västra Eriksberg 5,4 5,4 5,4

SUMMA EXPLOATERING BOLAG 2020 års prisnivå 21,1 21,1 21,1 5,6 5,6 5,6 27,0 27,0 27,0 10,0 10,0 10,0

SUMMA EXPLOATERING BOLAG löpande prisnivå 3% 21,1 21,1 21,1 5,8 5,8 5,8 28,6 28,6 28,6 10,9 10,9 10,9
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Långsiktigt investeringsunderlag 2020–2030 version 2020 

Investeringsområden Trafiknämnden 

 

Med utgångspunkt i Trafikstrategin och dess fokus på områdena resor, stadsrum 

och godstransporter, struktureras trafiknämndens investeringar utifrån hur 

invånare och näringsliv transporterar sig, behovet av att återställa utslitna 

anläggningar till ursprungligt skick samt åtgärder av större karaktär. 

 

Hållbar mobilitet och goda stadsmiljöer 

Hållbar mobilitet och goda stadsmiljöer omfattar åtgärder inom 

investeringsområdena Resor till fots, Resor med cykel, Resor med kollektivtrafik, 

Resor med bil, KomFram Göteborg, Näringslivets transporter samt Goda 

stadsmiljöer. Projekten inom investeringsområdena är ofta av mindre karaktär och 

kan vara i form av pottpengar men det kan även vara utpekade projekt. Vad som 

ingår i respektive område beskrivs nedan.  

  

Resor till fots 

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. 

Inom investeringsområdet återfinns bland annat åtgärder för att förbättra den 

upplevda tryggheten genom arbete med belysning, åtgärder omfattande enkelt 

avhjälpta hinder på allmän platsmark samt säkerhetsskapande åtgärder inom 

centrala staden. 

 

Resor med cykel 

Utgångspunkten för investeringsområdet är cykelprogrammet. 

Investeringsområdet omfattar åtgärder som syftar till att öka framkomligheten och 

trafiksäkerheten för cyklister såsom pendlingscykelvägar och övergripande 

cykelvägar. Inom investeringsområdet utförs även ett antal åtgärder löpande under 

året i takt med att behov identifieras. Exempel på löpande åtgärder är 

cykelparkeringar, trafiksäkerhetsåtgärder och belysningsåtgärder.  

 

Resor med kollektivtrafik  

Investeringsområdet 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 
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under året i takt med att behov identifieras. Exempel på löpande åtgärder är 

tillgänglighetsanpassning av hållplatser samt reducering av färdvibrationer.  

 

Resor med bil 

Investeringsområdet innefattar åtgärder som syftar till att begränsa negativa 

effekter från biltrafiken. Mer konkret omfattar projekten exempelvis 

trafiksäkerhetsåtgärder där trafikosäkra korsningar görs om till cirkulationsplatser 

samt åtgärder för att hantera bullerproblematik så som skärmar och vallar, 

kopplad till biltrafik.  

 

Näringslivets transporter 

Trafikkontorets arbete med godstransporter omfattar åtgärder kopplade till 

frakttrafik i skärgården och transporter i innerstaden. 

 

KomFram Göteborg  

Inom investeringsområdet återfinns åtgärder som syftar till att underlätta 

framkomligheten för invånare, besökare och näringslivet under den kommande 

tidens stadsomvandlingsprojekt. 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. 

 

Goda Stadsmiljöer 

Trafikkontoret har sett behov av att följa upp projekt kopplade till stadsmiljö och 

inför 2020 kompletterades investeringsplanen med ett nytt investeringsområde. 

Inom investeringsområdet återfinns åtgärder såsom möblering och planteringar i 

stadsmiljö syftande till att skapa attraktiva stråk samt upprustning av lokala torg 

och platser. 

 

Reinvestering/upprustning 

Reinvesteringsområdena handlar till största delen om att återställa utslitna 

anläggningar till ursprungligt skick. Även här finns en del pottpengar, men de 

flesta åtgärderna är namngivna och specifika.  

 

Spårvägsbanan 

Åtgärderna innefattar insatser som byten av spår, växlar och spårkomplex. I 

investeringsområdet inryms även att anpassa spårvagnshållplatser för längre 

fordon och att förstärka överbyggnader i spårbanan så att spårbanan klarar av den 

högre belastningen bussarna medför när de samutnyttjar spårbanans 

kollektivtrafikstråk.  
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Byggnadsverk 

I detta investeringsområde görs åtgärder för att ta hand om stadens byggnadsverk 

som består av bland annat broar, bullerskärmar, flytbryggor och stödmurar. En 

stor insats kommer krävas framöver för att rusta upp kanalmurarna. En annan stor 

åtgärd i investeringsområdet är upprustningen av Gullberbergskulverten. 

 

Belysning och energieffektivisering 

Här återfinns åtgärder kopplade till upprustning av belysning. Här finns också 

energieffektivisering genom att byta ut uttjänta och energikrävande 

belysningsarmaturer. 

 

Gator och vägar 

Åtgärderna handlar framförallt om beläggningsarbeten men också om upprustning 

av väganläggningar som till exempel farthinder, upphöjda övergångsställen och 

brunnar. Åtgärder kan också omfatta justering och trimning av vägmiljön för att 

säkerställa fullgoda helhetslösningar.  

 

Namngivna projekt 

Inom Namngivna projekt finns de åtgärder som oftast är av större karaktär. De kan 

också vara komplexa utifrån en eller flera aspekter som till exempel ekonomi, 

geografi, kommunikation med mera. Från och med 2020 har kontoret utgått ifrån 

stadsledningskontorets inriktning om att projekt med en budget över 250 miljoner 

kronor eller av principiell karaktär ska räknas som ett namngivet projekt. 

Respektive projekten inom Namngivna projekt får en egen budgetram. Projekten 

sorteras under fem rubriker, Trafiknämnden, Koll2035, Sverigeförhandlingen, 

KomFram samt Västsvenska paketet. I bilaga 3 återfinns åtgärdsbeskrivningar för 

respektive namngivet projekt i det långsiktiga investeringsunderlaget.  

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3 

Åtgärdsbeskrivningar 

Namngivna projekt 
Långsiktiga investeringsunderlaget 2020-2030, 

version 2020



Långsiktiga investeringsunderlaget 2020-2030

Trafiknämnden 



Skeppsbron etapp 2

Kontaktperson: Negin Shabani, Investering, Lovisa Berg, Samhälle

Investeringsområde: Namngivet projekt TN

Innehåll: Kajkanten flyttas cirka 40 meter ut i älven, och flera nya pirer för 

båtverksamhet anläggs. På den nya kajen ges ett generöst gångstråk med vy över 

älven. På kajen finns en cykelbana och en cykelfartsgata för det genomgående 

pendelcykelstråket som tangerar Stenpiren resecentrum norrut. I söder ansluter 

Skeppsbron till Masthamnsbron, som ger en viktig koppling söderifrån till området. 

Masthamnsbron kompletteras med en intilliggande gångbro. 

Syfte (trafikstrategin): Området ska bli göteborgarnas nya, centrala mötesplats vid 

älven.

Status: Förprojektering avslutades maj 2019. Återremittering pågår, bedöms 

komma för beslut i Kommunstyrelsen kvartal 1 2020. 

Tidigare beslut: Detaljplan för Skeppsbron m.m. inom stadsdelen Inom Vallgraven 

(2015), genomförandestudie godkänd (TN 2018-02-08), skedesbeslut förprojektering 

(TNAU 2018-05-08, rev. 2018-10-16).

Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Delprogram kvarter och projekt 

P-garage inom Skeppsbron, DP för Järnvågsgatan m.fl., del av Västlänken och 

Göteborgs Energis projekt med ringled för fjärrkyla.

Trafikpåverkan under genomförandetiden: Trafikpåverkan är stor, särskilt 

sammantaget i området med Masthuggskajen och Västlänken.

Knäckfrågor/risker: Att få till en samordnad planering inför projektering och 

byggnation inom programmet. 

Uppskattad totalkostnad: Kostnaderna för projektet beräknas i 

genomförandestudien till 1 500 miljoner kronor i 2017 års prisnivå. 

Medfinansierande part: Nettoexploateringsintäkter från Älvstranden.

Senast uppdaterad: 2020-01-10



Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
x

Antalet resor till fots ska öka.1
x

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
x

Antalet bilresor ska minska.3
x

Restiden mellan två målpunkter är 

maximalt 30 minuter för bil och 

kollektivtrafik.

x

Gång är det mest attraktiva 

färdsättet i stadsmiljöer.
x

Gaturummen i stadsmiljöer är 

attraktiva att vistas i.
x

Antalet döda och skadade ska 

minska.
x

Transporttider på väg och järnväg till 

och från viktiga industri- och 

logistikområden ska inte öka.
x

Godstransporternas påverkan på 

luftkvalitet, buller och försurning ska 

minska.

x

Göteborg ska vara ledande inom 

klimatsmarta godstransporter. x



Gång- och cykelbro över Göta älv

Kontaktperson: Emma Josefsson och Lovisa Berg, Samhälle

Investeringsområde: Namngivet projekt

Innehåll: En gång- och cykelbro över Göta Älv som förbinder expanderande 

delar av Hisingen med centrala staden på fastlandssidan.

Syfte (trafikstrategin): E1: Minst 35 procent av resorna i Göteborg sker till fots 

eller med cykel år 2035; strategi 3 för stadsrum: Skapa ett mer finmaskigt och 

sammanhängande gatunät utan barriärer; P1: Börja med investeringar som 

omfattar resor i, genom eller runt innerstaden

Status: Utredning. 

Tidigare beslut: Ökad framkomlighet över älven är avgörande för Göteborg när 

Älvstranden byggs ut med den nya stadsdelen Karlastaden och de tiotusentals 

nya arbetsplatser som planeras på främst Lindholmen och Masthuggskajen. 

Därför ska planeringen av en ny gång- och cykelbro över älven prioriteras 

(Göteborgs Stads Budget 2020)

Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Lindholmsförbindelsen (om 

den ska bli en bro eller tunnel), övrigt beror på val av läge (exempelvis flytt av 

Stena, utbyggnad Frihamnen, åtgärder över Lundbyleden, omfattning av 

marksanering).

Trafikpåverkan under genomförandetiden: Liten

Knäckfrågor/risker: Val av läge, stadens samlade hantering av Damenområdet

och/eller färjeterminalerna för Danmarks- och tysklandstrafiken, sjöfartssäkerhet 

och påverkan på sjöfartens intressen.

Uppskattad totalkostnad: Projektet kommer att kräva både investeringsmedel 

och driftmedel för att genomföras. Investeringsmedel har lagts in i långsiktigt 

investeringsunderlag för att möjliggöra för start av en genomförandestudie 2022.

Medfinansierande part: Ännu har inget arbete gjorts för att finna 

medfinansiering. 

Senast uppdaterad: 2020-01-29



Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1
X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3
X

Restiden mellan två målpunkter är 

maximalt 30 minuter för bil och 

kollektivtrafik.

X

Gång är det mest attraktiva 

färdsättet i stadsmiljöer.
X

Gaturummen i stadsmiljöer är 

attraktiva att vistas i.
X

Antalet döda och skadade ska 

minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till 

och från viktiga industri- och 

logistikområden ska inte öka.
X

Godstransporternas påverkan på 

luftkvalitet, buller och försurning ska 

minska.

X

Göteborg ska vara ledande inom 

klimatsmarta godstransporter. X



Avenyn - Upprustning

Kontaktperson: Helena Lans, Samhälle, Johan Sabel, Stadens Användning

Investeringsområde: Namngivet projekt TN

Innehåll: Upprustning av avenyn.

Syfte (trafikstrategin): Tillskapa mer attraktiva stadsmiljöer. 

Status: Utredning under 2019 kring förutsättningar gällande önskade kvaliteter och 

förutsättningar för gestaltning och utformning inför GFS, samt  lämpliga 

etappindelningar och GFS är planerad att starta under 2020. 

Tidigare beslut: Under 2016 har trafikkontoret rustat upp och bland annat anlagt 

en fontän i nedre delen av Götaplatsen. Under 2019 har det gjorts vissa 

efterjusteringar i projektet. Trafiknämnden har beslutat att kommande etapper av 

ombyggnationer av Avenyn skjuts på framtiden.

Beroenden till andra projekt eller delprojekt av:

Trafikpåverkan under genomförandetiden:

Knäckfrågor/risker: 

Uppskattad totalkostnad: Hög osäkerhet (det finns ingen kalkyl, vi är osäkra på 

innehållet mm) Dock finns en framtagen kalkyl i ett tidigare skede. / låg osäkerhet 

(det finns en framtagen kalkyl, det finns ÅVS/GFS/projekterat mm)

Medfinansierande part:

Inget avtal är tecknat, medfinansiering är planerat av fastighetsägare med 

Avenyföreningen som sammanhållande part. Senast uppdaterad: 2020-02-12



Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1

X

Antalet kollektivtrafikresor ska 

öka. X

Antalet bilresor ska minska.3

X

Restiden mellan två målpunkter är 

maximalt 30 minuter för bil och 

kollektivtrafik.

X

Gång är det mest attraktiva 

färdsättet i stadsmiljöer. X

Gaturummen i stadsmiljöer är 

attraktiva att vistas i. X

Antalet döda och skadade ska 

minska. X

Transporttider på väg och järnväg 

till och från viktiga industri- och 

logistikområden ska inte öka.

X

Godstransporternas påverkan på 

luftkvalitet, buller och försurning 

ska minska.

X

Göteborg ska vara ledande inom 

klimatsmarta godstransporter. X



Stadsutveckling station Haga 

Kontaktperson: Helena Lans, Samhälle, Sanna Isaksson, Stora projekt

Investeringsområde: Namngivet projekt TN

Innehåll: Cykelbanor, snabbpendelstråk cykel, nytt gångstråk längs Haga kyrkoplans 

östra sida. Tydliga sammanhängande stråk för gående och cyklister. En samlad 

bytespunkt med tillkommande hållplats för buss samt förlängda hållplatsformar för 

spårvagn i anslutning till Västlänkens uppgång i Kungsparken. För att tillgodose platsen 

med tillräckliga parkeringsmöjligheter för cykel, så byggs även ett cykelparkeringsgarage 

under mark. 

Syfte (trafikstrategin): Utbyggnad av allmän plats vid station Haga bidrar till att området 

spelar en större roll för folklivet i innerstaden och nuvarande city, med goda kopplingar till 

den omgivande staden. Ökad andel kollektivtrafik, minskad andel biltrafik till och i 

regionkärnan. Snabba, trygga och enkla gång- och cykelresor, vilket förväntas bidra till 

att det blir fler som går och cyklar. Samlokaliseringen av olika kollektivtrafikslag i 

området ger en mycket god kollektivtrafikförsörjning och station Haga förväntas i 

framtiden utgöra en av stadens viktigaste bytespunkter för kollektivtrafik.

Status: Detaljplanen för station Haga vann laga kraft under 2019. Trafikverket har utfört 

projektering av spår under hösten 2019 och spårbyggnation är planerad att utföras under 

sommaren 2020. Projekttävling för gestaltning av området pågår och det vinnande 

förslaget utses under februari 2020. Projektering av allmän plats är under upphandling.  

Tidigare beslut: Godkända genomförandestudier oktober 2018. Skedesbeslut 

projektering cykelparkeringsgarage samt spåranläggning november 2018. Skedesbeslut 

produktion cykelparkeringsgarage samt spåranläggning maj 2019. Skedesbeslut 

projektering allmän plats maj 2019. Kvarstår skedesbeslut produktion allmän plats (prel. 

2021).

Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Projekt Västlänken

Trafikpåverkan under genomförandetiden: Stor

Knäckfrågor/risker: Finansiering, utformning cykelparkeringsgarage.

Uppskattad totalkostnad: Låg osäkerhet (det finns en framtagen kalkyl i GFS inkl. 25% 

riskreserv).

Medfinansierande part: Arbete pågår internt, ev. medfinansiering enligt 

Stadsmiljöavtalet. Avtal tecknat med Trafikverket gällande projekt Västlänkens del av 

återställande spåranläggning.

Investeringsbudget beslut i KF: 660  mnkr (2017 års prisnivå)

Senast uppdaterad: 2020-02-16



Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
x

Antalet resor till fots ska öka.1
x

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
x

Antalet bilresor ska minska.3
x

Restiden mellan två målpunkter är 

maximalt 30 minuter för bil och 

kollektivtrafik.

x

Gång är det mest attraktiva 

färdsättet i stadsmiljöer.
x

Gaturummen i stadsmiljöer är 

attraktiva att vistas i.
x

Antalet döda och skadade ska 

minska.
x

Transporttider på väg och järnväg till 

och från viktiga industri- och 

logistikområden ska inte öka.
x

Godstransporternas påverkan på 

luftkvalitet, buller och försurning ska 

minska.

x

Göteborg ska vara ledande inom 

klimatsmarta godstransporter. x



Torslanda tvärförbindelse

Kontaktperson: Per Carlberg, Investering, Helena Lans, Per Bratthammar, Samhälle

Investeringsområde: Namngivet projekt TN

Innehåll: Tvärförbindelse för bil- och kollektivtrafik. Tvärförbindelser ska även omfatta gång- och 

cykelväg. 

Syfte (trafikstrategin): Tvärförbindelsen är en förutsättning för att uppnå full effekt på trafiksituationen 

i Torslanda. Tvärförbindelsen har en tydligt avlastande effekt på trafiken mellan Torslanda torg och 

Torslandavägen. Detta ger ökad framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för fotgängare, 

cyklister, kollektivtrafikresenärer och bilister längs Kongahällavägen, samt möjligheter att utveckla 

området kring Torslanda torg. En ny förbindelse bidrar till en ökad robusthet i trafiksystemet genom att 

erbjuda alternativa resvägar vid exempelvis trafikstörningar. En tvärförbindelse skapar förutsättningar 

att bygga en attraktiv kärna runt Torslanda Torg, den minskade biltrafiken i området ökar möjligheterna 

till en urbanisering av området vilket berikar stadslivet.

Status: Det finns idag framtagen ÅVS, alternativvalsstudie samt olika fördjupade utredningar för 

systemlösningar. I det fortsatta arbetet med systemlösning för trafiken i Torslanda behöver de olika 

delarna detaljstuderas utifrån olika aspekter, för att ta fram en trafikmodell som omfattar samtliga 

trafikslag. Andra viktiga frågor att titta vidare på är marklösen, samt bedöma behovet av 

kompletterande natur- och kulturmiljöutredningar. Rent utformningsmässigt behöver tvärförbindelsen 

utredas för att bestämma lämplig bredd, sektioner med gång- och cykelbanor m.m. Planering för 

projektet är att starta en genomförandestudie under Q1 2020 som kommer att pågå i ca tre år, under 

denna tid behöver detaljplan alternativt vägplan att tas fram. Sedan följer projektering och byggnation, 

beräknad utbyggnad under 2024.

Tidigare beslut: Trafiknämnden godkände utredningen Systemlösning för Trafiken i Torslanda och 

fastställde läget för tvärförbindelsen till Älvegårdsförbindelsen Väst, uppdrag TN 2018-03-13 § 77, 

beslut TN 2018-09-27 § 337.

Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Flera åtgärder som berör cykel-, fot- och 

kollektivtrafik i Torslanda som också tas upp i åtgärdsvalsstudien. Busskörfält mellan Kongahällavägen 

-Torslandakrysset-Låkebergsvägen, samt Domarringsgatan – Torslanda Torg – Låkebergsvägen. 

Anslutningen till väg 155. Anslutningen till Syrhålamotet. 

Trafikpåverkan under genomförandetiden: Uppskattas som liten idag.

Knäckfrågor/risker:  Boendemiljö, natur- och rekreationsområde påverkas, buller- och luftkvalitet, 

trafiksäkerhetsmässig påverkan. Syrhålamotets funktion får inte påverkas. 

Uppskattad totalkostnad: I ÅVS:en finns en kalkyl där kostnaden är bedömd till 160 miljoner kronor 

inklusive riskreserv om 25 % (2017-års prisnivå). Omräknat till 2019 års prisnivå är den kostnaden 182 

miljoner kronor. Nya kalkyler kommer att tas fram i genomförandestudien då det i nuvarande skede 

finns mycket stora osäkerheter kring totalkostnaden. 

Medfinansierande part: Inga medfinansierande parter idag.

Senast uppdaterad: 2020-02-12



Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
x

Antalet resor till fots ska öka.1
x

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
x

Antalet bilresor ska minska.3
x

Restiden mellan två målpunkter är 

maximalt 30 minuter för bil och 

kollektivtrafik.
x

Gång är det mest attraktiva färdsättet 

i stadsmiljöer.
x

Gaturummen i stadsmiljöer är 

attraktiva att vistas i.
x

Antalet döda och skadade ska 

minska.
x

Transporttider på väg och järnväg till 

och från viktiga industri- och 

logistikområden ska inte öka.
x

Godstransporternas påverkan på 

luftkvalitet, buller och försurning ska 

minska.
x

Göteborg ska vara ledande inom 

klimatsmarta godstransporter. x



Slakthusmotet  - kommunala delar

Kontaktperson: Toomas Almqvist, Samhälle, Magnus Ståhl, Samhälle

Investeringsområde: Namngivet objekt

Innehåll: Utbyggnad av kommunala delar och anslutningar till det framtida 

Slakthusmotet. Åtgärden möjliggör en avlastning av trafik när Gamlestaden etapp 2 

är färdigbygg.

Status: Arbete med utformning av nytt mot pågår i samarbete mellan trafikkontoret 

och Trafikverket. Tidigare planeringsarbete med vägplan och detaljplan avbröts 

2017.

Tidigare beslut: Trafikverkets åtgärd Slakthusmotet ingår i Västsvenska paketets 

Block 2-avtal. 

Syfte (trafikstrategin): Levande stadsmiljöer, Effektivare godstransporter

Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Trafikverkets åtgärd 

Slakthusmotet, Gamlestaden etapp 2,

eventuell framtida Nylöselänk, Program för Slakthusområdet

Trafikpåverkan under genomförandetiden: Medel

Knäckfrågor/risker: 1) Finansiering av nytt slaktshusmot 2) Utformning av nytt 

slakthusmot 3) Finansiering av åtgärden

Uppskattad totalkostnad: ca 300 miljoner beräknat men med en stor osäkerhet 

kring kostnad då utformning av Slakthusmotet ej är beslutad

Medfinansierande part: Ej någon medfinansiering klar.

Senast uppdaterad: 2020-02-10



Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1
X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3
X

Restiden mellan två målpunkter är 

maximalt 30 minuter för bil och 

kollektivtrafik.

X

Gång är det mest attraktiva 

färdsättet i stadsmiljöer.
X

Gaturummen i stadsmiljöer är 

attraktiva att vistas i.
X

Antalet döda och skadade ska 

minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till 

och från viktiga industri- och 

logistikområden ska inte öka.
X

Godstransporternas påverkan på 

luftkvalitet, buller och försurning ska 

minska.

X

Göteborg ska vara ledande inom 

klimatsmarta godstransporter. X



Nylöseförbindelsen

Kontaktperson: Sara Hedenskog, Helena Lans, Samhälle

Investeringsområde: Namngivet projekt TN

Innehåll: Tunnel för fordonstrafik (bil och buss) för att avlasta Artillerigatan, 

(Gamlestaden). 

Syfte (trafikstrategin): Lokal koppling för att avlasta den redan hårt belastade 

Artillerigatan från fordonstrafik (Gamlestaden).

Status: En förstudie för Nylöseförbindelsen togs fram under 2019. Inför återstart 

av planprogram för Kortedala och Kviberg ska trafikkontoret fortsatt utreda vilka 

nyttor och effekter som en Nylöseförbindelse, med och utan spårtunnel, har på 

östra Göteborg. Åtgärden finns även utpekad i gällande ÖP 2009. Förstudien ska 

ses som ett kunskapsunderlag in till det pågående arbetet att ta fram en ny 

översiktsplan. Förstudien undersöker tre olika tunneldragningar vilka ger olika 

nyttor och effekter. Vidare behöver trafikkontoret ta ställning till och titta vidare på 

vilken sträckning som är mest lämplig utifrån önskad stadsutveckling.

Tidigare beslut: Finns med som namngiven åtgärd i ÖP 2009.

Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Beroende till exploateringar i 

Kortedala och Kviberg. För att bostadsutveckla inom området behövs en ny 

tillfartsväg eftersom Artillerigatan har nått sin kapacitet. Det finns också 

beroenden till exploateringen i Gamlestaden, både avseende exploateringsgrad, 

stadsmiljön samt kapaciteten utmed Gamlestadsvägen, Artillerigatan och 

Slakthusmotet.

Trafikpåverkan under genomförandetiden: Liten

Knäckfrågor/risker: Slakthusmotets utformning, finansiering av åtgärden

Uppskattad totalkostnad: Hög osäkerhet. I förstudie som togs fram 2019 har 

tre olika korridorer utretts. Kostnadsspannet för dessa ligger mellan 1 – 2.4 mdkr. 

Medfinansierande part: Inget arbete påbörjat med medfinansiering
Senast uppdaterad: 2020-02-10



Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka. X

Antalet resor till fots ska öka.1

X

Antalet kollektivtrafikresor ska 

öka. X

Antalet bilresor ska minska.3

X

Restiden mellan två målpunkter är 

maximalt 30 minuter för bil och 

kollektivtrafik.

X

Gång är det mest attraktiva 

färdsättet i stadsmiljöer. X

Gaturummen i stadsmiljöer är 

attraktiva att vistas i. X

Antalet döda och skadade ska 

minska. X

Transporttider på väg och järnväg 

till och från viktiga industri- och 

logistikområden ska inte öka.

X

Godstransporternas påverkan på 

luftkvalitet, buller och försurning 

ska minska.

X

Göteborg ska vara ledande inom 

klimatsmarta godstransporter. X



Klimatanpassning Inre och yttre vattenvägar

Kontaktperson: Maria Ackerot

Investeringsområde: Namngivna projekt

Innehåll: Ett system av ännu ej identifierade anordningar som skyddar staden från 

översvämningar orsakade av hög vattennivå utmed Göta Älv samt 

Säveån/Kvillebäcken/Stora Hamnkanalen.

Syfte (grunduppdraget): Skydda innanförliggande mark och anläggningar mot högt 

vatten i inre och yttre vattenvägar.

Status: Åtgärden i sig är inte påbörjad men en huvudmannagrupp under ledning av 

SLK håller på att ta fram en plan för ansvar och utbyggnad av stadens 

klimatanpassningsåtgärder.

Tidigare beslut: 

Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Åtgärderna har ett ömsesidigt 

beroende till restaurering av Hamnkanalerna, utbyggnaden av Älvstaden, stadens 

viljeinriktning kring användandet av Älven och dess kajer.

Trafikpåverkan under genomförandetiden: Liten

Knäckfrågor/risker:  Då åtgärderna ännu inte är identifierade är alla risker inte 

kända, men med tanke på stabiliteten i området kommer troligtvis åtgärderna att 

medföra geotekniska åtgärder av ännu okänd omfattning. 

Uppskattad totalkostnad: Ännu okänt. Beror på vilka åtgärder som väljs

Medfinansierande part: Ännu inte klarlagt

Senast uppdaterad: 2020-02-20



Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1
X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3
X

Restiden mellan två målpunkter är 

maximalt 30 minuter för bil och 

kollektivtrafik.

X

Gång är det mest attraktiva 

färdsättet i stadsmiljöer.
X

Gaturummen i stadsmiljöer är 

attraktiva att vistas i.
x

Antalet döda och skadade ska 

minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till 

och från viktiga industri- och 

logistikområden ska inte öka.
X

Godstransporternas påverkan på 

luftkvalitet, buller och försurning ska 

minska.

X

Göteborg ska vara ledande inom 

klimatsmarta godstransporter. X



Långsiktiga investeringsunderlaget 2020-2030

Koll2035 



Metrobuss

Kontaktperson: Toomas Almqvist, Mattias Sjöholm, Samhälle 

Investeringsområde: Namngivet objekt

Innehåll: Ännu ospecificerade åtgärder i samband med att de metrobussystem som 

finns framtaget inom ramen för Målbild Koll 2035 byggs ut. Metrobussystemet 

förutsätter att mycket av busstrafiken har egna körfält. Körfälten kan även användas 

av annan busstrafik och byggs inte enbart för metrobusstrafik. Metrobussen kommer 

till stor del att trafikera statligt vägnät men kommer med stor sannolikhet även att 

innebära investeringar i kommunalt vägnät

Syfte (trafikstrategin): Effektivare kollektivtrafik

Status: Åtgärdssvalstudie för metrobuss pågår och beräknas skickas ut på remiss 

under våren 2020. Därefter planeras fördjupade studier på ännu inte utpekade 

sträckor påbörjas under 2021. Resultatet av de fördjupade studierna kommer att visa 

på vilka exakta sträckningar som är aktuella för att föreslås byggas ut. 

Trafikkontoret har nu bedömt att en eventuell genomförandestudie kan påbörjas 

tidigast 2022. 

Tidigare beslut: Metrobuss är en del i Målbild koll 2035. 

Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Gällande samt kommande 

översiktsplan samt fördjupad översiktsplan.

Trafikpåverkan under genomförandetiden: Sannolikt stor

Knäckfrågor/risker: -Oklar sträckning -Finansiering ej klar -Stor osäkerhet kring 

kostnad  

Uppskattad totalkostnad: Det finns en mycket stor osäkerhet kring kostnaden. 

Investeringskostnaden uppskattas i nuläget till cirka 530 miljoner kronor i löpande 

pris med en stor del av investeringarna i slutet av 2020-talet. Denna 

investeringskostnad kommer med stor sannolikhet att justeras i kommande 

långsiktiga investeringsunderlag då det finns mer kunskap kring vilka delsträckor 

som kan vara aktuella att bygga ut..

Medfinansierande part: Ännu ingen medfinansiering klar

Senast uppdaterad: 2020-02-10



Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1
X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3
X

Restiden mellan två målpunkter är 

maximalt 30 minuter för bil och 

kollektivtrafik.

X

Gång är det mest attraktiva 

färdsättet i stadsmiljöer.
X

Gaturummen i stadsmiljöer är 

attraktiva att vistas i.
X

Antalet döda och skadade ska 

minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till 

och från viktiga industri- och 

logistikområden ska inte öka.
X

Godstransporternas påverkan på 

luftkvalitet, buller och försurning ska 

minska.

X

Göteborg ska vara ledande inom 

klimatsmarta godstransporter. X



Spårväg i Alléstråket; Haga-Nordstan

Kontaktperson: Toomas Almqvist, Mattias Sjöholm, Samhälle

Investeringsområde: Namngivet projekt TN

Innehåll: Cirka 2000 meter lång spåranläggning i gata, körbar för buss mellan 

dagens hållplats Haga kyrkan och Polhemsplatsen/Centralstationen via Avenyn. 

Syfte (trafikstrategin): Avlastar Brunnsparken och möjliggör att kollektivtrafik tas 

bort på delar av Norra Hamngatan. Skapar en väsentligt ökad robusthet i 

spårvägsnätet.

Status: En teknisk förstudie utförs under 2020 och kommer att göras tillsammans 

med Västra Götalandsregionen och Västtrafik. I dagsläget är bedömningen att 

åtgärden preliminärt öppna för trafik tidigast runt år 2028.

Tidigare beslut: Del av Målbild Koll2035 

Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Samordning behövs med projekt 

Station Haga, Bangårdsförbindelsen och Upprustning av kanalmurar. Projektet 

bedöms som väldigt omfattande och kommer att ha flera beroende till kommande 

projekt.

Trafikpåverkan under genomförandetiden: Stor.

Knäckfrågor/risker: 1) Finansiering 2) Hur prioriteringen mellan olika trafikslag ska 

lösas. 3) Alléstråket är ett känsligt stråk med höga natur och kulturvärlden. 4) Kräver 

omfattande detaljplanearbete

Uppskattad totalkostnad: Bedömd till en kostnad om 700 miljoner kronor i 2015 

års prisnivå i Målbild Koll 2035. Den uppskattade totalkostnaden har en stor 

osäkerhet och kommer att undersökas närmare i den tekniska förstudien.

Medfinansierande part: Kostnader för teknisk förstudie fördelas lika mellan 

trafikkontoret och Västtrafik. Den tekniska förstudien finansieras av driftmedel. Inför 

att en eventuell genomförandestudie påbörjas kommer förhandlingar om 

finansieringsfördelning att hållas tillsammans med Västra Götalandsregionen. Ett 

färdigt förslag till kostnadsfördelning av genomförandestudien kommer att finnas 

inför trafikkontoret föreslår trafiknämnden att fatta beslut om att inleda en sådan.

Senast uppdaterad: 2020-02-10



Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1
X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3
X

Restiden mellan två målpunkter är 

maximalt 30 minuter för bil och 

kollektivtrafik.

X

Gång är det mest attraktiva 

färdsättet i stadsmiljöer.
x

Gaturummen i stadsmiljöer är 

attraktiva att vistas i.
X

Antalet döda och skadade ska 

minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till 

och från viktiga industri- och 

logistikområden ska inte öka.
X

Godstransporternas påverkan på 

luftkvalitet, buller och försurning ska 

minska.

X

Göteborg ska vara ledande inom 

klimatsmarta godstransporter. x



Citybusstråk 1 (Kallebäck-Gårda)

Kontaktperson: Toomas Almqvist, Mattias Sjöholm, Samhälle

Investeringsområde: Namngivet objekt

Innehåll: Åtgärden är en eventuell ny citybussträckning som tidigare var planerad 

för Kallebäck – Gårdastråket. Arbetet med planering av kommande 

citybussanläggningar kommer att genomföras i samarbete mellan Göteborgs Stad, 

Västra Götalandsregionen samt Västtrafik och pågå under 2020. Exakt vilken linje 

eller utformning som trafikkontoret kommer att föreslå som kommande investering 

beräknas vara klart under inledningen av 2021. 

Syfte (trafikstrategin): Effektivare kollektivtrafik

Status: Gemensamt utredningsarbete mellan Göteborgs stad, Västra 

Götalandsregionen samt Västtrafik kommer att pågå under 2020. 

Tidigare beslut: Citybussträckningarna som kommer att vara under utredning är 

en del av Målbild Koll 2035.

Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Oklart då exakt sträckning inte 

är klar.

Trafikpåverkan under genomförandet: Oklart då exakt sträckning inte är klar. 

Knäckfrågor/risker: 1) Oklart exakt sträckning 2) Finansiering

Uppskattad totalkostnad: Kostnad för Kallebäck – Gårdastråket har tidigare 

bedömts till ca 195 miljoner i löpande prisnivå. I arbetet med långsiktiga 

investeringsunderlaget har trafikkontoret valt att behålla samma investeringsnivå. 

Uppskattad totalkostnad kan dock komma att justeras beroende på vilken typ av 

investering som föreslås i utredningsarbetet.

Medfinansierande part: Ännu ingen medfinansierande part klar Senast uppdaterad: 2020-02-10

Karta över citybussträckor ur Målbild Koll2035



Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1
X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3
X

Restiden mellan två målpunkter är 

maximalt 30 minuter för bil och 

kollektivtrafik.

X

Gång är det mest attraktiva 

färdsättet i stadsmiljöer.
X

Gaturummen i stadsmiljöer är 

attraktiva att vistas i.
X

Antalet döda och skadade ska 

minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till 

och från viktiga industri- och 

logistikområden ska inte öka.
X

Godstransporternas påverkan på 

luftkvalitet, buller och försurning ska 

minska.

X

Göteborg ska vara ledande inom 

klimatsmarta godstransporter. X



Citybusstråk 2 (Bergsjöstråket; Gullbergsvass-Gamlestan-Bergsjön)

Kontaktperson: Toomas Almqvist, Mattias Sjöholm, Samhälle

Investeringsområde: Namngivet objekt

Innehåll: Åtgärden är en eventuellt ny citybussträckning som tidigare var planerad 

för Bergsjöstråket; Bergsjön – Gamlestaden – Gullbergsvass. Arbetet med planering 

av kommande citybussanläggningar kommer att genomföras i samarbete mellan 

Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen samt Västtrafik och pågå under 2020. 

Exakt vilken linje eller utformning som trafikkontoret kommer att föreslå som 

kommande investering beräknas vara klart under inledningen av 2021. 

Syfte (trafikstrategin): Effektivare kollektivtrafik

Status: Gemensamt utredningsarbete mellan Göteborgs stad, Västra 

Götalandsregionen samt Västtrafik kommer att pågå under 2020. 

Tidigare beslut: Citybussträckningarna som kommer att vara under utredning är en 

del av Målbild Koll 2035.

Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Oklart då exakt sträckning inte är 

klar.

Trafikpåverkan under genomförandet: Oklart då exakt sträckning inte är klar. 

Knäckfrågor/risker: 1) Oklart exakt sträckning 2) Finansiering

Uppskattad totalkostnad: Kostnad för Bergsjöstråket har tidigare bedömts till ca 

580 miljoner kronor i löpande prisnivå. I arbetet med långsiktiga 

investeringsunderlaget har trafikkontoret valt att behålla samma investeringsnivå. 

Uppskattad totalkostnad kan dock komma att justeras beroende på vilken typ av 

investering som föreslås i utredningsarbetet.

Medfinansierande part: Ännu ingen medfinansierande part klar
Senast uppdaterad: 2020-02-10

Karta över citybussträckor ur Målbild Koll2035



Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1
X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3
X

Restiden mellan två målpunkter är 

maximalt 30 minuter för bil och 

kollektivtrafik.

X

Gång är det mest attraktiva 

färdsättet i stadsmiljöer.
X

Gaturummen i stadsmiljöer är 

attraktiva att vistas i.
X

Antalet döda och skadade ska 

minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till 

och från viktiga industri- och 

logistikområden ska inte öka.
X

Godstransporternas påverkan på 

luftkvalitet, buller och försurning ska 

minska.

X

Göteborg ska vara ledande inom 

klimatsmarta godstransporter. X



Stadsbana Kortedalatunneln; Spårtunnel Kortedala – Alelyckan

Kontaktperson: Sara Hedenskog, Toomas Almqvist, Samhälle

Investeringsområde: Namngivet objekt

Innehåll: Ny anläggning av spårväg i tunnel mellan Runstavsgatan och Angeredsbanan för 

att skapa bättre tillgänglighet från Östra Göteborg. Del i att göra kollektivtrafiken mer attraktiv 

utifrån restidsmål. Under 2019 togs en förstudie fram för spårtunneln som utreder 

genomförbarhet, nyttor/effekter och kostnader av tre korridorer. Förstudien förespråkar ett av 

de studerade alternativen. Teoretiskt sätt möjliggör spårtunneln för 62 000 

kollektivtrafikresande per dygn vilket ger ett tillskott på ca 30 000 nya bostäder. Spårtunneln 

avlastar Artillerigatan i låg grad vilket medför att det fortsatt krävs nya 

tillfartsvägar/infrastrukturåtgärder för att möjliggöra en större stadsutveckling i Östra 

Göteborg. Förstudie visar att restidsvinsterna med tunneln ligger mellan 2-3 minuter beroende 

på färdriktning.

Syfte (trafikstrategin): Effektivisera och förbättra kollektivtrafiken

Status: Uppdrag från trafiknämnden i budgethandling 2019. Förstudie klar under 2019. 

Objektet ska förslagsvis omhändertas i pågående arbete med Målbild Koll2035 och 

handlingsplaner kopplade till arbetet. Trafikkontoret avser inte utreda objektet vidare utifrån att 

spårtunneln gemensamt ägs av parterna i Stadstrafikforum.

Tidigare beslut: Objekt i Målbild Koll 2035

Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Gamlestaden etapp 2, eventuellt 

kommande Nylöselänk, Trafikpåverkan under genomförandetiden: Medel

Knäckfrågor/risker: 1) Finansiering 2) Påverkan på Angeredsbanan behöver utredas 3) 

Jämförelse mellan objektet Nylöselänken och spårvägstunneln behöver göras för att bedöma 

nyttorna av objekten.

Uppskattad totalkostnad: Förstudie visar på kostnader mellan 1 300 och 1 700 miljoner 

kronor.

Medfinansierande part: Någon medfinansierande part är ännu ej klar. Brukligt vid 

spårinvesteringar är att Västra Götalandsregionen är medfinansiär.

Senast uppdaterad: 2020-02-10



Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1
X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3
X

Restiden mellan två målpunkter är 

maximalt 30 minuter för bil och 

kollektivtrafik.

X

Gång är det mest attraktiva 

färdsättet i stadsmiljöer.
X

Gaturummen i stadsmiljöer är 

attraktiva att vistas i.
X

Antalet döda och skadade ska 

minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till 

och från viktiga industri- och 

logistikområden ska inte öka.
X

Godstransporternas påverkan på 

luftkvalitet, buller och försurning ska 

minska.

X

Göteborg ska vara ledande inom 

klimatsmarta godstransporter. X



Långsiktiga investeringsunderlaget 2020-2030

Sverigeförhandlingen 



Citybuss Backastråket

Kontaktperson: Toomas Almqvist, Samhälle, Mikael Andrén, Stora projekt

Investeringsområde: Namngivet projekt 

Innehåll: Citybussanläggning med egen körbana och möjlighet till el-laddning/eldrift, med 

linjeföring och sektionsbredd förberedd för spårväg i Backa.

Syfte (trafikstrategin): Effektivisera och förbättra kollektivtrafiken

Status: Genomförandestudie för sträckningen är påbörjad. Bedömd trafikstart är år 2024 

Tidigare beslut: Avtalat objekt Sverigeförhandlingen, del i målbild Koll 2035

Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Uppnår full effekt först när detaljplaner kring 

sträckningen är utbyggda, när Brunnsbo station är färdigbyggd samt anslutande 

spåranläggning söderifrån är färdigbygga år 2029. 

Trafikpåverkan under genomförandetiden: Liten

Knäckfrågor/risker: Senareläggningen av Brunnsbo station medför att de nyttor som 

citybussåtgärden kommer senare än först beräknas. Utbyggnaden av citybusslinjen sker dock 

enligt tidigare planerad utbyggnadstakt.

Uppskattad totalkostnad: 400 miljoner (2016 års prisnivå)

Medfinansierande part: Enligt avtalat i Sverigeförhandlingen är investeringskostnaderna 

uppdelade enligt följande:

Göteborgs stad 25%, Västra Götalandsregionen 25%, staten genom Sverigeförhandlingen 

50%.

Senast uppdaterad: 2020-02-10



Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1
X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3
X

Restiden mellan två målpunkter är 

maximalt 30 minuter för bil och 

kollektivtrafik.

X

Gång är det mest attraktiva 

färdsättet i stadsmiljöer.
X

Gaturummen i stadsmiljöer är 

attraktiva att vistas i.
X

Antalet döda och skadade ska 

minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till 

och från viktiga industri- och 

logistikområden ska inte öka.
X

Godstransporternas påverkan på 

luftkvalitet, buller och försurning ska 

minska.

X

Göteborg ska vara ledande inom 

klimatsmarta godstransporter. X



Citybuss Norra Älvstranden – Västra och nordvästra delen

Kontaktperson: Toomas Almqvist, Samhälle

Investeringsområde: Namngivet objekt

Innehåll: Citybussanläggning med möjlighet till el-laddning/eldrift i egen körbana 

med linjeföring och sektionsbredd förberedd för spårväg. Åtgärden är uppdelad i två 

delsträckor. Delsträcka 1 Lindholmen – Ivarsbergsmotet samt delsträcka 2 

Ivarsbergsmotet - Vårväderstorget

Syfte (trafikstrategin): Effektivisera och förbättra kollektivtrafiken. 

Status: Genomförandestudie för delsträcka 1 är påbörjad och har planerad 

trafikstart 2023. Delsträcka 2 har en planerad byggnation mellan åren 2028-2031.

Tidigare beslut: Avtalat objekt Sverigeförhandlingen

Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Beroende till ny spårväg 

Lindholmen – Frihamnen. Delsträcka 2 har beroende till framtida utbyggnad av 

metrobuss enligt Målbild koll 2035.  

Trafikpåverkan under genomförandetiden: Delsträcka 1 bedöms ha liten 

påverkan. Det är för tidigt att bedöma trafikpåverkan för delsträcka 2 

Knäckfrågor/risker: Inga större knäckfrågor eller risker i dagsläget.

Uppskattad totalkostnad: Bedömd totalkostnad för hela åtgärden 700 miljoner. 

Delsträcka 1 har en totalkostnad om 182 miljoner kronor. Båda summorna är i 2016 

års prisnivå.

Medfinansierande part: Enligt avtalat i Sverigeförhandlingen är investeringen 

uppdelad följande:

Göteborgs stad 25%, Västra Götalandsregionen 25%, staten genom 

Sverigeförhandlingen 50%. Senast uppdaterad: 2020-02-10



Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1
X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3
X

Restiden mellan två målpunkter är 

maximalt 30 minuter för bil och 

kollektivtrafik.

X

Gång är det mest attraktiva 

färdsättet i stadsmiljöer.
X

Gaturummen i stadsmiljöer är 

attraktiva att vistas i.
X

Antalet döda och skadade ska 

minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till 

och från viktiga industri- och 

logistikområden ska inte öka.
X

Godstransporternas påverkan på 

luftkvalitet, buller och försurning ska 

minska.

X

Göteborg ska vara ledande inom 

klimatsmarta godstransporter. X



Spårväg  och citybuss Norra Älvstranden, Centrala delen (Frihamnen-

Lindholmen, Backaplan-Brunnsbo, Lindholmen-Linnéplatsen)

Kontaktperson: Toomas Almqvist, Samhälle, Martin Stenfeldt, Stora projekt

Investeringsområde: Namngivet objekt

Innehåll: Spåranläggning mellan Linnéplatsen och Brunnsbo via Lindholmen med en ny förbindelse över/under Göta 

älv. Åtgärden består av tre delsträckor; Frihamnen-Lindholmen, Backaplan-Brunnsbo, Lindholmen-Linnéplatsen som 

alla har olika år för byggnation. Åtgärden planeras vara färdig runt år 2035.

Syfte (trafikstrategin): Effektivisera och förbättra kollektivtrafiken i samband med de exploateringar som sker 

mellan Brunnsbo och Linnéplatsen. Åtgärden kommer att avlasta centrala delarna av Göteborg genom att vara en del 

i en innerstadsring. Skapa en ny förbindelse över/under älven samt minska restiden mellan knutpunkter i Göteborg.

Status: Genomförandestudie pågår för delsträcka Frihamnen – Lindholmen och trafiköppning planeras till 

2024/2025. Genomförandestudie för övriga två delsträckor är i initialt skede. Underlag för beslut om förbindelsen 

kommer att gå över eller under Göta älv planeras vara klart under 2021. 

Tidigare beslut: Avtalat objekt Sverigeförhandlingen, del i Målbild Koll 2035

Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Detaljplaner i norra Älvstaden, framtida planer för exploatering 

kring Masthuggstorget, Hisingsbron, Alternativ till stadslinbana, Hjalmar Brantingstråket, Gator och vägar i 

Backaplan, detaljplaner för Backaplan, ombyggnad av Kvillemotet, Brunnsbo stadsutveckling

Trafikpåverkan under genomförandetiden: Stor

Knäckfrågor/risker: 1) Indexutveckling. Projektet löper under lång tid och har stora kostnader kring år 2030 och 

framåt vilket skapar en stor osäkerhet i prognosarbetet 2) Hur förbindelsen över/under Göta älv utformas. 3) Att 

detaljplanerna inte hinner vinna laga kraft inom planerad tid. 4) Att utformningen av Backaplan och Brunnsbo torg 

drar ut på tiden 5) Bro- eller tunnelbygge i miljömässigt- och kulturell känslig miljö 

(Linnéplatsen/Slottsskogen/Slottsberget)

Uppskattad totalkostnad: Cirka 7,5 miljarder kronor i löpande prisnivå baserad på en trolig framtida indexutveckling

om 3 procent. Inom Sverigeförhandlingen har parterna kommit överens om att konsumentprisindex (normalt cirka 2 

procent per år) skall användas för att reglera finansiering. Projektets kostnader drivs dock av andra parametrar 

såsom kostnadsutveckling för stål, betong med mera. En indexutveckling om 3 procent är högre än avtalat vilket i 

praktiken innebär att projektet i detta tidiga skede bedöms som underfinansierat. 

Om även framtida prognoser fortsätter att visa en totalkostnad över den avtalade, kommer trafikkontoret förslå 

trafiknämnden en förändrad omfattning av projektet.

Trafikkontoret vill understryka att prognosen har en stor osäkerhet och kommer med stor sannolikhet att justeras 

framgent. Projektet kommer att föra en löpande dialog med trafiknämnden om hur kostnadsprognosen utvecklas.  

Medfinansierande part: Enligt avtalat i Sverigeförhandlingen är investeringskostnaderna uppdelade enligt följande:

Göteborgs Stad 25%, Västra Götalandsregionen 25%, staten genom Sverigeförhandlingen 50%. Staten 

medfinansierar till maximalt 2 400 miljoner kronor (2016 års prisnivå). Överstigande kostnader för projektet fördelas 

enligt avtal lika mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.

Senast uppdaterad: 2020-02-11



Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1
X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3
X

Restiden mellan två målpunkter är 

maximalt 30 minuter för bil och 

kollektivtrafik.

X

Gång är det mest attraktiva 

färdsättet i stadsmiljöer.
X

Gaturummen i stadsmiljöer är 

attraktiva att vistas i.
X

Antalet döda och skadade ska 

minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till 

och från viktiga industri- och 

logistikområden ska inte öka.
X

Godstransporternas påverkan på 

luftkvalitet, buller och försurning ska 

minska.

X

Göteborg ska vara ledande inom 

klimatsmarta godstransporter. X



Långsiktiga investeringsunderlaget 2020-2030

KomFram 



Engelbrektslänken – Ny spårvägslänk

Kontaktperson: Magnus Stenberg (Investering), Lovisa Berg (Samhälle)

Investeringsområde: Namngivet projekt TN, Kom Fram 

Innehåll: Ny spårvägslänk samt cykelbana utmed Engelbrektsgatan från Södra 

vägen till Skånegatan.

Syfte (trafikstrategin): Spårvägslänken syftar till att minska sårbarheten vid 

driftstörningar och skapa möjligheter till nya linjedragningar i öst-västlig riktning 

genom centrala staden. Därmed ökar framkomligheten och tillgängligheten för 

spårvägstrafiken. Ny cykelväg syftar till att öka framkomligheten och tillgängligheten 

samt skapa en trafiksituation för cyklister som är säkrare och upplevs som tryggare.

Status: Genomförandestudie och detaljplanearbete pågår.

Tidigare beslut: Skedesbeslut genomförandestudie (TN 2018-06-20). Planbesked 

(BN 2019-09-24).

Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Upprustning av kanalmurar, VP 

409 Korsvägen, Cykelväg Sten Sturegatan, Cykelväg Engelbrektsgatan, 

Aschebergsgatan-Arkivgatan, Cykelväg Engelbrektsgatan Arkivgatan-Södra vägen. 

Trafikpåverkan under genomförandetiden: Medel

Knäckfrågor/risker: Vibrationer och buller för intilliggande bostadsrättsföreningar 

måste hanteras. Komplex spårlösning ska inrymmas i befintlig gatustruktur som har 

svår geometri. Utbyggnationer vid Heden/i innerstaden väcker alltid 

uppmärksamhet. Samordning med andra utbyggnadsprojekt krävs.  

Uppskattad totalkostnad: 260 miljoner kronor (prisnivå 2019), varav 50 miljoner 

kronor i en utanpåliggande riskreserv. 

Medfinansierande part: Trafikverket, genom Stadsmiljöavtalet i nationell plan, 

medfinansierar spårvägslänkens produktionsutgifter med maximalt 88,5 miljoner 

kronor. Bidraget är ett fast belopp och räknas inte upp med index. 

Resterande investeringsutgifter för spårvägslänken föreslås Göteborgs Stad och 

Västra Götalandsregionen dela lika på, genom att ianspråkta medel från den så 

kallade 600-potten. Senast uppdaterad: 2020-02-19



Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1
X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3
X

Restiden mellan två målpunkter är 

maximalt 30 minuter för bil och 

kollektivtrafik.

X

Gång är det mest attraktiva 

färdsättet i stadsmiljöer.
X

Gaturummen i stadsmiljöer är 

attraktiva att vistas i.
X

Antalet döda och skadade ska 

minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till 

och från viktiga industri- och 

logistikområden ska inte öka.
X

Godstransporternas påverkan på 

luftkvalitet, buller och försurning ska 

minska.

X

Göteborg ska vara ledande inom 

klimatsmarta godstransporter. X



Långsiktiga investeringsunderlaget 2020-2030

Västsvenska paketet 



Bangårdsförbindelsen

Kontaktperson: Toomas Almqvist, Samhälle, Maria Sondell, Stora projekt

Investeringsområde: Namngivet objekt

Innehåll: Ny förbindelse för kollektivtrafik och bil mellan Ullevigatan och E45 över bangården 

vid dagens centralstation. Förbindelsen planeras inte för spår i nuläget. I det namngiva 

objektet ingår tills vidare även en större ombyggnad av allmänplats kring Drottningtorget 

samt Nils Ericsonsplatsen. 

Syfte (trafikstrategin): Effektivare kollektivtrafik och levande stadsmiljöer

Status: Arbete med att formera delprogrammet med Bangårdsförbindelsen pågår inom 

Göteborgs Stad. Stadsutvecklingsplan 2.0 för centralenområdet betraktas i dagsläget nu som 

åtgärdsvalsstudie för objektet men ytterligare arbete kring att beskriva åtgärden pågår. 

Bangårdsförbindelsen kan vara klar runt år 2032-33.

Tidigare beslut: Projektet ingår i block 2-avtalet i Västsvenska paketet. Program finns för 

Hisingsbron - Bangårdsförbindelsen

Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Beroende av Västlänken, spår i Allén, 

detaljplaner för centralenområdet, upprustning av kanalmurarna med flera. Åtgärden har en 

stor påverkan på många framtida objekt.

Trafikpåverkan under genomförandetiden: Stor

Knäckfrågor/risker: 1) Stor osäkerhet kring exakt innehåll och totalkostnad  2) Finansiering 

är inte klart 3) Stora samordningskrav mellan många parter 4) Kräver stora resurser med 

hög kompetens 5) Mycket stor påverkan på trafik under byggtid 

Uppskattad totalkostnad: Bangårdsförbindelsen uppskattades till cirka 1,5 miljarder i 

löpande prisnivå (1 miljard kronor i 2009 års prisnivå) i samband med att block 2-avtal inom 

Västsvenska paketet togs fram 2013- 2014. Det finns inte någon uppdaterad kalkyl gjord 

utan är ett kommande arbete. Den uppskattade totalkostnaden bedöms som väldigt osäker. 

Ombyggnad av allmänplats kring Drottningtorget samt Nils Ericsonsplatsen bedöms i nuläget 

till 590 miljoner kronor i löpande prisnivå. Även denna totalkostnad bedöms som väldigt 

osäker. 

De stora osäkerheterna beror på att det exakta innehållet i åtgärden ännu är väldigt oklart.

Medfinansierande part: Västsvenska paketet har 1 miljard kronor (2009 års prisnivå) avsatt 

för byggnation av Bangårdsförbindelsen. 

Senast uppdaterad: 2020-02-10



Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1
X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3
X

Restiden mellan två målpunkter är 

maximalt 30 minuter för bil och 

kollektivtrafik.

X

Gång är det mest attraktiva 

färdsättet i stadsmiljöer.
X

Gaturummen i stadsmiljöer är 

attraktiva att vistas i.
X

Antalet döda och skadade ska 

minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till 

och från viktiga industri- och 

logistikområden ska inte öka.
X

Godstransporternas påverkan på 

luftkvalitet, buller och försurning ska 

minska.

X

Göteborg ska vara ledande inom 

klimatsmarta godstransporter. X



Hisingsbron (exkl nedsänkning va E45 Gullbergsvass)

Kontaktperson: Toomas Almqvist, Samhälle

Investeringsområde: Namngivet projekt

Innehåll: Hisingsbron ska ersätta den nuvarande älvförbindelsen Göta Älvbron som har 

en begränsad livslängd. Den öppningsbara bron får en segelfri höjd på 12 meter. Bron 

utformas med sex körfält varav två är för kollektivtrafik (spårvagn, buss) och övriga 

körfält är för buss och bil. Dessa fyra körfält utformas med en flexibilitet som 

säkerställer kollektivtrafikens framkomlighet över tid. Dessutom ingår dubbelriktade 

gång- och cykelbanor på var sida med vistelseytor på brons västra sida. På ömse sidor 

av älven anläggs kopplingar med god framkomlighet för cykeltrafik till andra stråk, 

exempelvis Hamnstråket på södra sidan och Lindholmsallén på den norra. I projektet 

ingår även att riva Göta Älvbron när Hisingsbron tagits i bruk. 

Syfte (trafikstrategin): Effektivisera och förbättra kollektivtrafiken, levande stadsmiljöer

Status: Byggnation pågår och Hisingsbron planeras att öppna 2021. Göta Älvbron rivs 

under 2022. 

Tidigare beslut: Del av Västsvenska paketet

Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Beroende till nedsänkningen och 

överdäckningen av E45, Västlänken samt exploateringar i Gullbergsvass samt 

Frihamnen. 

Trafikpåverkan under genomförandetiden: Stor. 

Knäckfrågor/risker: Försenade stålleveranser har lett till att projektet har ytterst små 

tidsmarginaler. 

Uppskattad totalkostnad:Nuvarande prognos är 3 650 000 miljoner kronor (2009 års 

prisnivå). Med anledning av den riskexponering som nu föreligger, har prognosen ökat 

med 150 miljoner kronor (2009 års prisnivå).

Något beslut om att äska medel från den riskreserv som trafiknämnden ansvarar för har 

inte tagits av projektet. Detta med anledning av att riskerna inte har fallit ut och det då 

inte finns ett motiv till att äska medel ur riskreserven. Om eventuellt utfall av en eller 

flera riskposter sker, kommer trafikkontoret att redogöra detta för trafiknämnden i ett 

särskilt ärende

Medfinansierande part: Västsvenska paketet medfinansierar med 2 000 miljoner 

(2009 års prisnivå)

Senast uppdaterad: 2020-02-10



Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1
X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3
X

Restiden mellan två målpunkter är 

maximalt 30 minuter för bil och 

kollektivtrafik.

X

Gång är det mest attraktiva 

färdsättet i stadsmiljöer.
X

Gaturummen i stadsmiljöer är 

attraktiva att vistas i.
X

Antalet döda och skadade ska 

minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till 

och från viktiga industri- och 

logistikområden ska inte öka.
X

Godstransporternas påverkan på 

luftkvalitet, buller och försurning ska 

minska.

X

Göteborg ska vara ledande inom 

klimatsmarta godstransporter. X



Nedsänkning av E45 Gullbergsvass

Kontaktperson: Toomas Almqvist, Samhälle, Magnus Stenberg, Investering 

Investeringsområde: Namngivet objekt

Innehåll: E45 mellan Lilla Bommen och Marieholm sänks ner ungefär sänks cirka 6 

meter på den cirka 800 meter långa sträckan mellan Stadstjänaregatan och 

Falutorget. Halva sträckan överdäckas vilket ger möjlighet att bygga ovanpå 

tunneltaket. När Gullbergstunneln är klar och trafikleden är nedsänkt och 

överdäckad finns möjligheten att skapa stadsliv i ett centralt läge nära vattnet.

Överdäckningen hanterar trafikkontoret, nedsänkningen hanterar Trafikverket

Syfte (trafikstrategin): Skapa nya, levande stadsmiljöer, minskat buller

Status: Byggnation pågår. Delar av anläggningen har tagits i bruk. 

Tidigare beslut: Del av Västsvenska paketet

Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Beroende till Hisingsbron, 

Västlänken samt exploateringar i Gullbergsvass.

Trafikpåverkan under genomförandetiden: Stor

Knäckfrågor/risker: Detaljplaner för området har ännu inte mött Länsstyrelsens 

krav rörande luftkvalitet. Arbete med frågan pågår

Uppskattad totalkostnad: 371 miljoner kronor (löpande prisnivå)

Medfinansierande part: Avtalad medfinansiering inom Västsvenska paketet

Senast uppdaterad: 2020-02-10



Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1
X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3
X

Restiden mellan två målpunkter är 

maximalt 30 minuter för bil och 

kollektivtrafik.

X

Gång är det mest attraktiva 

färdsättet i stadsmiljöer.
X

Gaturummen i stadsmiljöer är 

attraktiva att vistas i.
X

Antalet döda och skadade ska 

minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till 

och från viktiga industri- och 

logistikområden ska inte öka.
X

Godstransporternas påverkan på 

luftkvalitet, buller och försurning ska 

minska.

X

Göteborg ska vara ledande inom 

klimatsmarta godstransporter. X



Knutpunkt Korsvägen

Kontaktperson: Johan Landgren, Stora projekt, Toomas Almqvist, Samhälle

Investeringsområde: Namngivet objekt

Innehåll: I anslutning till Västlänkens station i Korsvägen planeras en utbyggnad av 

allmän plats och stadens anläggningar. Göteborgs Stads projekt Knutpunkt 

Korsvägen omfattar infrastruktur för buss- och spårvagnstrafik, gångtrafik, cykeltrafik 

och biltrafik samt även en förnyad gatustruktur som en del i områdets stadsförnyelse.

Syfte (trafikstrategin): Effektivare kollektivtrafik och levande stadsmiljöer

Status: Projektering inleds under 2020 och byggnation beräknas vara klar 2026

Tidigare beslut: Godkännande av genomförandestudie, trafiknämnden 2018-06-20. 

Västsvenska paketets Projektavtal 409 Korsvägen, kommunstyrelsen 2019-05-22. 

Genomförandebeslut Kommunfullmäktige 2019-05-23.

Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Starkt beroende till byggnationen 

av Västlänkens tidsplan.

Trafikpåverkan under genomförandetiden: Stor

Knäckfrågor/risker: 1) Åtgärden är beroende av att Trafikverkets projekt Västlänken 

på Korsvägen inte försenas. 2) Många aktörer på samma plats under en intensiv 

period vilket ökar komplexiteten i planeringsförutsättningarna, bland annat med trafik 

under byggtiden och påverkan på omgivningen.

Uppskattad totalkostnad: Kommunfullmäktige beslutade 2019 om en projektbudget 

om totalt 860 miljoner kronor i 2017 års prisnivå.

Medfinansierande part: Västsvenska paketet medfinansierar med total 745 miljoner 

kronor (löpande prisnivå).
Senast uppdaterad: 2020-02-10



Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1
X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3
X

Restiden mellan två målpunkter är 

maximalt 30 minuter för bil och 

kollektivtrafik.

X

Gång är det mest attraktiva 

färdsättet i stadsmiljöer.
X

Gaturummen i stadsmiljöer är 

attraktiva att vistas i.
X

Antalet döda och skadade ska 

minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till 

och från viktiga industri- och 

logistikområden ska inte öka.
X

Godstransporternas påverkan på 

luftkvalitet, buller och försurning ska 

minska.

X

Göteborg ska vara ledande inom 

klimatsmarta godstransporter. X



Kvilleleden

Kontaktperson: Toomas Almqvist, Samhälle

Investeringsområde: Namngivet projekt

Innehåll: För att möjliggöra utbyggnaden av Backaplan som en del av Älvstaden samt att 

hantera ändrade trafikströmmar med anledning av Marieholmstunnelns öppnande krävs 

ombyggnad av Kvillemotet samt anslutande gator i östra delen av Backaplan. Projektet 

innebär att gator i östra delen av Backaplan byggs om, två undergångar under Bohusbanan 

tillskapas samt nya kopplingar till det statliga vägnätet i ett nytt Kvillemot där Trafikverket 

ansvarar för ett anslutande projekt för att bygga ett nytt mot på Lundbyleden. I anslutning till 

dessa två projekt byggs även en ny station för pendeltåg i Brunnsbo, finansierad av statliga 

medel från regional plan. Åtgärden planeras och genomförs i samarbete mellan 

Trafikverkets åtgärd Lundbyleden och Göteborgs stad. Trafikverket är beställare av 

åtgärden.

Syfte (trafikstrategin): Effektivare kollektivtrafik och levande stadsmiljöer

Status: Den bedömda kostnaden för detaljprojektering och byggnation inte ryms inom 

budget. Trafikverket tog därför i början av februari 2020, i sin roll som byggherre, beslut om 

att göra en omstart och se över projektets kostnader.

Pågående förberedande arbeten kommer att slutföras. Det är i dagsläget inte möjligt att ge 

en klar tidplan för arbetet framåt, men sannolikt innebär beslutet ett åtgärden förskjuts med 

minst två år. Ursprungligt färdigställande var planerat till 2024/2025. 

Tidigare beslut: Del av Västsvenska paketet, Investeringsbeslut kommunfullmäktige 2017-

10-19 

Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Trafikverkets projekt Lundbyleden, 

Marieholmstunneln, Brunnsbo station, detaljplaner i Backaplan, citybuss Backastråket, 

Spårväg och Citybuss Norra Älvstranden Centrala delen delsträcka Brunnsbo – Backaplan,

Trafikpåverkan under genomförandetiden: Stor. 

Knäckfrågor/risker: I och med att den bedömda kostnaden för detaljprojektering och 

byggnation inte ryms inom budget kommer en omstart att göras. Projektet kan därför inte 

lista några ytterligare knäckfrågor/risker i dagsläget.

Uppskattad totalkostnad: 768 miljoner kronor i 2016-års prisnivå

Medfinansierande part: Projektavtal finns avtalat inom Västsvenska paketet och bidrar med 

318 miljoner kronor (2016 års prisnivå)

Senast uppdaterad: 2020-02-10



Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1
X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3
X

Restiden mellan två målpunkter är 

maximalt 30 minuter för bil och 

kollektivtrafik.

X

Gång är det mest attraktiva 

färdsättet i stadsmiljöer.
X

Gaturummen i stadsmiljöer är 

attraktiva att vistas i.
X

Antalet döda och skadade ska 

minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till 

och från viktiga industri- och 

logistikområden ska inte öka.
X

Godstransporternas påverkan på 

luftkvalitet, buller och försurning ska 

minska.

X

Göteborg ska vara ledande inom 

klimatsmarta godstransporter. X



Gamlestaden etapp 2

Kontaktperson: Toomas Almqvist, Camilla Graad, Samhälle

Investeringsområde: Namngivet objekt

Innehåll: Gamlestaden Etapp 2 har uppdraget att skapa en sammanhängande, tät 

urban kvartersstruktur som ansluter till en effektiv till den nya knutpunkten där 

region- och pendeltåg, spårvagnar, bussar och cyklar sammanstrålar på ett 

funktionellt sätt. Åtgärden innebär en stor omvandling av det aktuella området. Bland 

annat innehåller åtgärden rivning av befintlig viadukt, och nybyggnation av en ny, för 

Gamlestadsvägen, ny spårvägsbro över Slakthusgatan samt ny spårsträckning och 

anpassning av gång- och cykelvägar längs Artillerigatan.

Syfte (trafikstrategin): Effektivare kollektivtrafik och levande stadsmiljöer.

Status: Genomförandestudie samt ytterligare förberedande arbete inför projektering 

pågår och beräknas färdigställas under 2020. Projektavtalsförhandlingar inom 

Västsvenska paketet planeras påbörjas under 2020. Preliminär byggstart början av 

2023. Klart 2025/26

Tidigare beslut: Del av Västsvenska paketet

Beroenden till andra projekt eller delprojekt av: Marieholmstunneln, 

Slakthusmotet, Gamlestaden etapp 1, kringliggande detaljplaneutbyggnader

Trafikpåverkan under genomförandetiden: Stor. 

Knäckfrågor/risker: 1) Projektavtalsförhandlingar inom Västsvenska paketet är 

ännu inte påbörjade 2) Utformning och placering av nytt Slakthusmot kan påverka 

trafikflödena i området. 3) Finansiering av eventuellt tillkommande kostnader som 

inte täcks av projektavtal inom Västsvenska paketet.

Uppskattad totalkostnad: 475 miljoner (2009 års prisnivå) är beräknat inom 

Västsvenska paketet. Till summan har lagts till ytterligare 200 miljoner kronor för 

kostnader som projektet beräknas tillkomma.

Medfinansierande part: Västsvenska paketet

Senast uppdaterad: xxxx-xx-xx



Projektets påverkan på trafikstrategins effektmål

Effektmål Positiv Ingen Negativ Vet ej/ej relevant

Antalet resor med cykel ska öka.
X

Antalet resor till fots ska öka.1
X

Antalet kollektivtrafikresor ska öka.
X

Antalet bilresor ska minska.3
X

Restiden mellan två målpunkter är 

maximalt 30 minuter för bil och 

kollektivtrafik.

X

Gång är det mest attraktiva 

färdsättet i stadsmiljöer.
X

Gaturummen i stadsmiljöer är 

attraktiva att vistas i.
X

Antalet döda och skadade ska 

minska.
X

Transporttider på väg och järnväg till 

och från viktiga industri- och 

logistikområden ska inte öka.
X

Godstransporternas påverkan på 

luftkvalitet, buller och försurning ska 

minska.

X

Göteborg ska vara ledande inom 

klimatsmarta godstransporter.
X
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