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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 
beställningar har inkommit till trafikkontoret från fastighetskontoret under perioden 
2022-02-22 fram till den 2022-03-21.  

 

• Beställning av projektering av kommunala gatuanläggningar inom planområdet 
för bostäder och verksamheter vid Prästgårdsängen, IB 227 

För att genomföra laga kraftvunnen detaljplan får trafikkontoret i uppdrag att beställa 
projektering av erforderliga kommunala gatuanläggningar. Denna beställning ersätter 
tidigare översänd beställning daterad 2018-11-01 och omfattar dels revidering, dels 
komplettering i förhållande till tidigare beställning. Detaljplanen medför behov av ny- 
och ombyggnation av den befintliga Danska vägen. Tillkommande allmän plats gata 
utgörs av breddning av Danska vägen. Detaljplanen innebär en förtätning med drygt 400 
lägenheter. Detaljplanen har vunnit laga kraft 2021-04-16. 
 
Uppdragets omfattning 
I uppdraget ingår att upprätta projekterings- och förfrågningsunderlag av de Kommunala 
gatuanläggningarna. I uppdraget ingår även granskning och uppdatering av befintligt 
trafikförslag med de kompletteringar som eventuellt krävs. Trafikkontoret ska projektera 
de Kommunala gatuanläggningarna inom detaljplanen i enlighet med befintligt 
trafikförslag inklusive kompletteringar. Behov av eventuella provisorier eller temporära 
åtgärder under byggtid ska anges och kostnader för dessa redovisas. 
 
Trafikkontoret ansvarar för att upprätta produktionskalkyl. Produktionskostnadskalkylen 
ska redovisa den totala kostnaden för A- respektive B-investeringar samt hur A-
investeringarna ska fördelas per kostnadsbärare. Produktionskostnadskalkylen ska utgöra 
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underlag till den projektkalkyl som Fastighetskontoret tar fram för hela 
exploateringsprojektet. 
 
Trafikkontoret ansvarar för att ta fram förslag till en utbyggnadsplan som redovisar olika 
skeden och eventuell etappindelning för genomförandet av de kommunala 
gatuanläggningarna.  
 
Trafikkontoret ska samordna projekteringen av de kommunala gatuanläggningarna inom, 
eller i direkt anslutning till trafikkontorets arbetsområde. Dessa kan exempelvis vara 
andra kommunala förvaltningar, ledningsägare och angränsande fastighetsägare. 
Trafikkontoret ska även hantera tillstånds- och anmälningsärenden som erfordras för 
genomförande av Kommunala gatuanläggningarna enligt denna beställning. 
 
Kostnadsbedömning baserad på upprättat trafikförslag uppgår till 9,6 miljoner kronor, 
prisnivå 2017, varav projekteringskostnaden uppgår till 1,24 miljoner kronor.  
 
Kostnadsfördelningen görs mellan A-investering (exploateringsfinansierad) och B-
investering (skattefinansierad). A-investering står för 7,7 miljoner kronor och B-
investeringen för 1,9 miljoner kronor. Det finns inga investeringar för trafiknämnden i 
projektet.  
 
• Beställning av utbyggnad av bäckomdragning inom planområdet för Detaljplan 

för bostäder, handel mm inom Skra Bro inom stadsdelen Björlanda, IB 489.  

Trafikkontoret, park- och naturförvaltningen och fastighetskontoret har gemensamt 
kommit överens om att vissa park- och naturanläggningar inom detaljplanen ska 
projekteras och byggas ut av trafikkontoret. För att kunna hålla de tider för 
vattenverksamhet som beslutats av Länsstyrelsen har omdragning av bäck tidigarelagts 
övrig allmän platsutbyggnad i Skra bro. Som ett led i genomförandet av detaljplanen får 
trafikkontoret därför uppdraget att beställa utbyggnad av bäckomdragning inklusive 
erforderliga kulverteringar i enlighet med framtagna handlingar daterade 2022-01-26.  
 
Beslut om marklov och startbesked har erhållits av stadsbyggnadskontoret 2021-11-19. 
Bäck, naturmark och ridväg ska efter utbyggnad förvaltas av park- och 
naturförvaltningen. Arbeten i vatten är endast tillåtet under perioden 15 juli - 15 
september. Beställning av utbyggnad av övriga allmän plats inom detaljplanen görs i 
separat beställning. 
 
Uppdragets omfattning 
I uppdraget till trafikkontoret ingår omdragning av bäck (inkl. omkoppling av vattenflöde 
och hantering av fisk i bäck), erforderliga kulverteringar, hantering av korsande ledningar 
samt utbyggnad av ridväg parallellt med bäckens nya läge. Vid utbyggnaden svarar 
trafikkontoret för samordningen mellan parter med anläggningar inom, eller i direkt 
anslutning till trafikkontorets arbetsområde.  
 
Utförandet av bäckomgrävningen är bedömd till totalt 10,7 miljoner kronor. 
Investeringen finns upptagen i projektets ekonomiska prognos som en 
exploateringsfinansierad park- och naturinvestering (A-investering). Det finns inga 
investeringar för trafiknämnden i projektet.  
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• Beställning av utbyggnad av kommunala gatuanläggningar inom planområdet 
för Detaljplan för bostäder och förskola inom stadsdelen Kyrkbyn 
(Grönebacken) i Göteborg, IB 1007.  

För att genomföra laga kraftvunnen detaljplan får trafikkontoret i uppdrag att beställa 
utbyggnad av erforderliga kommunala gatuanläggningar. Detaljplanen innebär 
bebyggelse av bostäder i flerbostadshus med förskola i bottenvåning. Detaljplanen vann 
laga kraft 2021-04-21. 
 
Uppdragets omfattning  
I uppdraget ingår att bygga ut de kommunala gatuanläggningarna samt erforderlig 
beskärning av träd som kragar ut över kommunens mark, i syfte att möjliggöra 
byggnation av gatan. I uppdraget ingår också att lämna underlag avseende allmän plats 
för uppdatering av utbyggnadsplan för exploateringsprojektet samt samordna 
utbyggnaden av de kommunala gatuanläggningarna inom, eller i direkt anslutning till 
trafikkontorets arbetsområde. Trafikkontoret ska även hantera de tillstånds- och 
anmälningsärenden som erfordras för genomförande av de Kommunala 
gatuanläggningarna enligt beställningen (förutom de tillstånd som ska hanteras av 
fastighetskontoret som markägare till exempel dispens från biotopskydd). 
 
Enligt produktionskalkyl för utbyggnad av gatuanläggning uppgår totalkostnaden till 7,0 
miljoner kronor. Projektet är en exploateringsfinansierad investering (A-investering.) Det 
finns inga investeringar för trafiknämnden i projektet.  
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