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Redovisning av uppdrag gällande att i 
framtida genomförandestudier lägga in en 
grafisk översikt som beskriver både dagens 
standard på de aktuella sträckorna och den 
nya standarden som projektet syftar till att 
uppnå (gällande bredder, riktning, blandtrafik 
med mera). 
Förslag till beslut 
Trafiknämnden förklarar uppdraget om att i framtida genomförandestudier lägga in en 
grafisk översikt som beskriver både dagens standard på de aktuella sträckorna och den 
nya standarden som projektet syftar till att uppnå (gällande bredder, riktning, blandtrafik 
med mera) (TN 2021-04-23, §158) för fullgjort.  

 

Sammanfattning 
Trafikkontoret har vid uppdatering av mallen för genomförandestudier under hösten 2021 
fört in krav på att projektområdet ska redovisas dels gällande hur ytorna idag uppfyller 
projektets målbild, dels hur ytorna efter omdaning uppfyller projektets målbild. Då det 
finns en viss eftersläpning gällande vilken mall som används vid framtagande av 
genomförandestudier väntas den nya uppdateringen slå igenom på bred front i under 
första delen av 2022. 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Att ta fram grafiska översikter inom ramen för genomförandestudiearbetet innebär 
ytterligare moment jämfört med vad som tidigare ingått i arbetet med 
genomförandestudier och kostnaderna för dessa kommer ökat något till följd därav.  

 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 
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Bedömning ur social dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag, Trafiknämnden 2021-04-23 §158 Godkännande av 
genomförandestudie, GFS Cykelväg Annedalsmotet – Götaplatsen 

 

2. Mall för genomförandestudie, daterad 2021-10-15 
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Ärendet  
Trafiknämnden gav 2021-04-23, §158 trafikkontoret i uppdrag att i framtida 
genomförandestudier lägga in en grafisk översikt som beskriver både dagens standard på 
de aktuella sträckorna och den nya standarden som projektet syftar till att uppnå (gällande 
bredder, riktning, blandtrafik med mera). Trafikkontoret har i samband med uppdatering 
av mallen för genomförandestudier 2021-10-15 arbetat in krav på grafiska översikter i 
aktuell mall. 

 

Beskrivning av ärendet 
Trafiknämnden gav 2021-04-23, §158 trafikkontoret i uppdrag att i framtida 
genomförandestudier lägga in en grafisk översikt som beskriver både dagens standard på 
de aktuella sträckorna och den nya standarden som projektet syftar till att uppnå (gällande 
bredder, riktning, blandtrafik med mera).  

Trafikkontoret genomför två gånger årligen större uppdateringar den Tekniska 
Handboken och i samband med uppdatering av den samma 2021-10-15 har en uppdaterad 
version av mallen för genomförandestudier lanserats. Mallen innehåller krav på grafisk 
översikt över hur projektområdets måluppfyllelse är innan omdaning i förhållande till 
projektmålet samt hur måluppfyllelsen påverkas efter genomförd omdaning av platsen.  

I samband med genomförd uppdatering infördes även bland annat tydligare krav hur 
avsteg från Teknisk Handbok ska redovisas. Ytterligare ett antal justeringar har gjorts i 
mallen utifrån identifierade behov inom förvaltningen. 

 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att nu genomförda uppdateringar i av mallen för 
genomförandestudier väl svarar mot uppdraget §158, TN 2021-04-23. Förvaltningen 
bedömer att genomslag av den nya mallen kommer ske i större skala under första delen av 
2022, detta då det pågår ett flertal projekt vilka startat med tidigare mall som grund, och 
då dessa är nära leverans kommer de i vissa fall presenteras i den tidigare mallen. 

 

 

 

Camilla Wallin 
 
Avdelningschef 
 

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
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