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Kursiv text = kvar sedan föregående rapportering 

Trafikkontoret 
 

  
  

TN-information 
Utfärdat 2021-12-02 
Diarienummer 01310/21 
 

Handläggare 
Maria Ackerot/Trafikkontoret/GBGStad 
Telefon:031-3682612 
E-post: maria.ackerot@trafikkontoret.goteborg.se  

Projekt/Program Kommentar Åtgärd 

Hisingsbron Tid: Inget att rapportera. 

Kostnad: Prognos för totalkostnad kvarstår 
till 3 400 miljoner i 2009 års penningvärde. 
Osäkerheten har dock ökat med anledning 
av skadeståndsanspråk till följd av 
farledsavstängningen. 

Innehåll: Tre av fyra hiss- och trapptorn 
behöver åtgärdas på grund av 
konstruktionsfel. Tornen skulle under alla 
omständigheter öppna först våren 2022 och 
förhoppningsvis kommer åtgärden att kunna 
genomföras innan planerad öppning. 

Onsdag 211201 inträffade en 
arbetsplatsolycka vid rivningen av Göta-
älvbron. En grävmaskin, placerad på pråm i 
älven, välte. Maskinisten skadades, dock 
inte allvarligt.  

Vid mötet kommer nämnden att muntligt 
informeras om slutsatser så långt avseende 
sprängningen av brostödet i Göta älv. 

 

 

Haga Tid: Inget att rapportera. 

Kostnad: Inget att rapportera. 

Innehåll: Inget att rapportera. 

 

Uppföljning av trafikkontorets 
projekt/program med hög komplexitet 
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Brunnsbo-Linné Tid:  Projektets prognos avseende total tid 
avviker från Sverigeförhandlingens avtal 
och pekar mot färdigställande 2036 – 37 
istället för 2035. Reviderad tidsplan är under 
framtagande och kommer att rapporteras i 
februari, för att erhålla ny baseline. 
Tidsrisker avseende bildande av 
kulturreservat kvarstår. 

Kostnad: Förhandlingsgruppen för 
överföring av linbanepengar är överens om 
att staten tillskjuter medel för att täcka upp 
till nuvarande prognos. Eftersom avtalet 
ännu ej är undertecknat så väljer vi att 
flagga gult. När avtalet är tecknat slår det 
om till grönt. 

Innehåll: Enligt kostnad ovan. Med 
anledning av överenskommelse behöver i 
dagsläget inga besparingsåtgärder initieras. 

Risk att arbetet med Linnéplatsen försvåras 
med anledning av eventuellt bildande av 
kulturreservat. 

Tid: Avvikelserapportering i 
samband med tertial 1-
rapportering. 

Kostnad: Avvaktar godkänt 
tilläggsavtal avseende 
överföring av linbanemedel.  

Innehåll: Se kostnad ovan. 

 

Masthuggskajen Tid: Tidplanen är pressad av en mängd 
olika anledningar. De mest kritiska är i 
dagsläget: 

1. Framdriften i den förberedande 
entreprenaden är fortfarande låg på 
grund av att det är många som ska 
samsas på samma yta, tex att 
exploatörerna är i vägen med 
ställningar, stängsel, hissar mm. 
Påverkan av schaktövervakning, 
arkeologi är för tillfället inte så stor 
då vi arbetar med rörförläggning. 

2. Avtal mellan ledningsägare och 
fastighetsägare saknas för 
servisanslutningspunkter för A/B-
kvarter.  

3. Tiden för projektering Statlig infra 
är fortsatt ansträngd. Nya moment 
uppstår som inte varit del i 
tidplanen. Ventilationstornet 
föreslås gestaltas med stöd av en 
arkitekttävling. 

Tid:  

1. Entreprenaden är 
upphandlad på 
löpande räkning 
vilket medför en 
flexibilitet som gör 
att vi kan arbeta med 
andra delar av 
entreprenaden. 

2. 2.PM ”Förslag till 
teknisk lösning 
avseende VA på 
Halvön” är 
framtaget och 
överskickat till 
KoV. Dialog pågår 
men beslut om 
servisanslutningar är 
inte klart ännu. 
Delprogram gata/kaj 
inväntar besked från 
KoV innan vi kan 
projektera vidare. 
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Kostnad: Totalkostnadsprognosen höjs 
efter uppdatering av kalkyl och en second 
opinion på kalkylen. Kalkylen visar på ett 
överskridande av kalkylens grundkostnad 
om 275 mnkr. Därutöver identifieras en 
riskexponering på 277 miljoner, att jämföra 
med avsatt riskreserv på 110 miljoner 
kronor. 

Innehåll:  1) Olika syn på höjden för 
halvöns kajkant (krönbalkens höjd) mellan 
TK, SBK och ÄU. Påverkar grönytefaktor 
och möte med vattnet. 

3. Frågan om 
arkitekttävling är 
lyft till 
programledning 

Kostnad: Nu vidtar arbete 
med att ta fram 
beslutsunderlag för att 
hantera den ekonomiska 
avvikelsen, där primär 
inriktning är att identifiera 
besparingar för att komma 
inom budget. 

Innehåll: Utredning av 
utformning av halvön är klar 
och kommer att presenteras i 
huvudprogramstyrgrupp den 
7/12. 

Skeppsbron Tid: Inget att rapportera.  

Kostnad: Inget att rapportera. 

Innehåll: Inget att rapportera 

[Ange text] 

Korsvägen Tid:  Inget att rapportera. 

Kostnad: Inget nytt att rapportera. 

Innehåll: Inget att rapportera. 

 

Kanalmursprogrammet Tid: Med anledning av återremiss är det 
inte relevant att rapportera gentemot 
planerat inriktningsbeslut.  

Kostnad:  

Innehåll:  

 

 

Kanalmurar utmed 
Åvägen från Ullevibron 
till Valhallabron 

Tid:  Inget nytt att rapportera. 

Kostnad:  Inget nytt att rapportera. 

Innehåll: Inget nytt att rapportera. 

 

 

 

Engelbrektslänken Tid: Inget nytt att rapportera. 

Kostnad: Inget nytt att rapportera. 

Innehåll:  Inget nytt att rapportera.  
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Jenny Adler 
 
Avdelningschef 
 

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
 


