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Information om de exploateringsprojekt som 
Trafikkontoret genomför och samordnar på 
uppdrag av Fastighetskontoret 
 

Bakgrund: Fastighetsnämnden har från år 2020 budgetansvar för stadens totala 
exploateringsekonomi och därmed även hanteringen av skedesbeslut för 
exploateringsprojekt. Trafiknämnden förväntas ta höjd för ökade kostnader för drift av 
anläggningarna, i form av ränta och avskrivningar samt för skötsel och underhåll av 
densamma. Enligt tidigare skriftlig information till trafiknämnden 2020-02-06 så kommer 
trafiknämnden fortsättningsvis skriftligen informeras om de exploateringsprojekt 
trafikkontoret genomför och samordnar på uppdrag av fastighetskontoret. Följande 
beställning har inkommit till trafikkontoret från fastighetskontoret under perioden 2020-
10-18 till den 2021-11-11.  

 

• Beställning projektering av kommunala gatuanläggningar inom planområdet 
för Detaljplan för Stadsutveckling vid Olof Asklunds gata inom stadsdelen 
Högsbo i Göteborg, del av BoStad2021, IB1069  

Beställningen omfattar kommunala gatuanläggningar enligt upprättad 
genomförandestudie inklusive trafikförslag som ligger till grund för detaljplanen. I 
uppdraget ingår att projektera och upprätta förfrågningsunderlag för utbyggnad för de 
kommunala gatuanläggningarna, öppna dagvattenanläggningar ovan mark, samt laxtrappa 
och svackdiken. I uppdraget ingår att ta fram kostnaderna för genomförandet av 
kommunala gatuanläggningar, ta fram en utbyggnadsplan som redovisar skeden och 
etappindelningar för genomförandet av kommunala gatuanläggningar. Trafikkontoret 
ansvarar för samordning mellan parter med anläggningar inom eller i direkt anslutning till 
trafikkontorets arbetsområde. Trafikkontoret samordnar även projektering med park- och 
naturförvaltningen och kretslopp- och vatten. Trafikkontoret hanterar tillstånds- och 
anmälningsärenden som erfordras för genomförandet av kommunala gatuanläggningar.  

Följande kommunaltekniska anläggningar ska byggas om och/eller ut: 

- Olof Asklundsgata 
- A Odhners gata 
- Lokalgatorna Fältspatsgatan, Glimmergatan inkl. gångväg, samt Gruvgatan 
- Lågfartsgata inkl. räddningsväg 
- Marconimotet 
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- Befintlig gång- och cykelbro över Dag Hammarskjöldsleden 
- Befintlig gång- och cykeltunnel under Dag Hammarskjöldsleden 
- Ny gång- och cykelväg längs Gruvgatan 
- Öppna dagvattenanläggningar ovan mark samt skyfallslösningar såsom laxtrappa 

och svackdiken bland annat dagvattenhantering inom grönytor vid A Odhners 
gata. Befintlig trädrad med biotopskydd sparas till största del. 

Inga kända C-investeringar för trafiknämnden inom eller i anslutning till detaljplanen har 
redovisats. 

Enligt framtagen genomförandestudie uppgår totalkostnaden för utbyggnad till ca 265 
miljoner kronor i 2019 års prisnivå.  
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