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1 Sammanfattning 
Det hållbara resandet fortsätter att öka 
Under 2019 har både cykelresor och kollektivresor fortsatt att öka. Dock är 
cykelresornas utveckling osäker beroende på att några av mätstationerna har påverkats 
av byggnationerna i staden. Vår bedömning utifrån detta är att cykelresorna har ökat 
med cirka 8 procent i jämförelse med 2018. Vidare fortsätter även kollektivresorna att 
öka, 5 procent, medan bilresorna däremot har ökat marginellt med 0,3 procent. 
Ekonomiskt resultat 
Årets resultat är ett underskott på -98,2 miljoner kronor vilket är hänförligt till 
kostnader för förgävesprojektering vid utrangering av projekt. Nämnden föreslår ett 
kommuncentralt återställande om 101,1 miljoner kronor av eget kapital och därefter 
uppgår nämndens egna kapital till 80,0 miljoner kronor, vilket också bör vara målet. 
Investeringarna uppgår till totalt 1 988,4 miljoner kronor fördelat på 1 241,4 miljoner 
kronor för trafiknämndens egna investeringar respektive 747 miljoner kronor för 
exploateringsrelaterade investeringar. 
Investeringsplan 2016-2019 
Tilldelningen på planperioden 2016-2019 för trafiknämndens investeringar uppgick till 
5 377,0 miljoner kronor. Utfallet för planperiodens investeringsutgifter uppgick till 
3 912,4 miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse med 1 464,6 miljoner kronor (-27,2 
procent) mot tilldelad ram. Utfallet för år 2019 uppgick till 1241,4 miljoner kronor 
vilket är en ökning från föregående år med 73 miljoner kronor (6,2 procent). Antal 
pågående projekt 2019 uppgick till cirka 170 investeringsprojekt varav cirka 60 projekt 
är inom reinvestering. Trafiknämndens största investeringsprojekt under 2019 var 
Hisingsbron. Projektets investeringsutgifter motsvarar 35,1 procent av trafiknämndens 
totala investeringsutgifter för året. 
Exploateringsinvestering 
Exploateringsverksamheten fortsätter att öka och de samlade exploateringsutgifterna 
uppgick 2019 till 747,0 miljoner kronor, vilket är en ökning från år 2018 med 104,9 
miljoner kronor (16,3 procent). Trafiknämnden har under 2019 cirka 110 pågående 
exploateringsprojekt. 
Staden under byggtid 
Framkomligheten i centrala Göteborg kommer under flera år att vara begränsad till följd 
av pågående byggprojekt. Komplexiteten i Göteborgs trafiksystem ställer krav på att 
projekten tar fram trafikföringsprinciper som skapar en fungerande systemmiljö. 
Kontoret ser också stora påfrestningar på verksamheten i att upprätthålla en attraktiv 
och tillgänglig stad under denna expansiva period. Många vill ha tillgång till stadens 
ytor för t.ex. evenemang, byggplatser och trafikomledningar. 
Ett större uppdrag – förvaltning och drift 
När Göteborg investerar och utvecklar staden genom att bygga nya stadsområden, får 
detta en direkt konsekvens i form av volymökning av det som trafiknämnden har i 
uppdrag att förvalta. Det blir fler gator att städa och snöröja, fler grönytor att sköta samt 
fler anläggningar att underhålla. Det är avgörande att investeringarna för stadens 
utveckling, sker i balans med en långsiktig finansiering av förvaltning och drift av vår 
stad. 
Hisingsbron - riskexponering 
En stor del av stålet till brokonstruktionen är nu på plats och montagearbeten har gått 
bättre än planerat. Dock kvarstår många moment som är förknippade med stor tidsrisk. 
Exempelvis förekommer en del fortsatta problem vid testerna av maskineriet vilket kan 
innebära tidspåverkan. Likaså kvarstår komplicerade grundläggningsarbeten för 
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kollektivtrafikbroarna och samordningen med Västlänken är kritisk. Budget och 
tidsplan är under stark press. Forceringsåtgärder har vidtagits för att öka sannolikheten 
för att klara tiden för spårstopp under sommaren 2021. Om inte det lyckas uppstår en 
försening på minst ett år vilket skulle vara mycket kostsamt. När det gäller projektets 
budget så är vår samlade riskexponering idag högre än den kvarvarande riskreserven. 
Göteborgs stadslinbana 
I oktober månad presenterades resultatet av utredningen kring alternativ utformning av 
Göteborgs stadslinbana. Mot bakgrund av utredningens resultat beslutade 
trafiknämnden enhälligt i november månad om att hemställa till kommunfullmäktige 
om att avveckla projekt Göteborgs stadslinbana. Ärendet kommer att hanteras i 
kommunfullmäktige under april/maj månad. I och med beslutet i trafiknämnden har 
projektets organisation avvecklats. Projektets prognosticerade investeringsmedel om 
138 miljoner kronor har fördelats mellan parterna i enlighet med Sverigeförhandlingens 
avtal och Göteborgs Stads del har förts på 2019 års resultat som förgäveskostnader. 
Förhandling kring uppsägning av Sverigeförhandlingens objektavtal för stadslinbanan 
kommer att ske efter beslut i kommunfullmäktige. 
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2 Verksamhetsanalys 

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling 

Serviceresor 
Serviceresors verksamhet har under 2019 ökat i omfattning då huvudmannaskapet för 
resor till och från daglig verksamhet flyttades från respektive stadsdelsnämnd till 
trafiknämnden. Detta innebar en betydande ökning av antal resor som utförs inom 
verksamheten (ökning med cirka 200 000 resor). Det har skett och kommer att ske andra 
förändringar som blir kostnadsdrivande för trafikkontoret. Ett förändrat regelverk för 
resor till och från fritidshem har medfört ett ökat resande som inte fanns med i budget. 
Rent generellt ökar resandet även när det gäller övriga färdtjänstresor, och tendensen är 
att ökningen kommer fortsätta in i 2020. Utöver detta har avtal gällande 
medfinansiering av sjukresor med flexlinje sagts upp av Västra Götalandsregionen, 
något som troligen kommer ge påverkan på resultat för år 2020. Även avtal gällande 
utförande av serviceresor för Mölndal har sagts upp. Av det som framkommit under 
hösten kan trafikkontoret se att det finns ett stort tryck i offentlig verksamhet avseende 
besparingar. Detta kan leda till åtgärder där kostnader flyttas mellan olika verksamheter. 
Vid förändringar i verksamheter utanför staden tillkommer kostnader som kommer att 
sakna kostnadstäckning. Hantering av detta ställer krav på förändrade arbetssätt och väl 
avvägda prioriteringar gällande åtgärder. 
Vasabron 
Vasabron öppnades för trafik i juli 2019. Projektet med att renovera Vasabron har haft 
flera förseningar. Den första entreprenaden hävdes och en ny entreprenör togs in för att 
färdigställa de påbörjade arbetena. En tvist pågår med den första entreprenören och det 
finns en ekonomisk risk i den fortsatta processen. 
Sverigeförhandlingen Brunnsbo – Linné 
Under hösten har arbete pågått med GFS och detaljplan för delen Frihamnen – 
Lindholmen. Målkonflikter har uppstått mellan kollektivtrafikens standard och 
framkomlighet kontra stadsbyggnadskvaliteter och exploateringsekonomi. Det har 
påverkat och kommer fortsatt att påverka framdriften i projektet. Tillsammans med en 
del andra faktorer samt ökad kunskap om erforderliga ledningsomläggningar etc, så är 
prognosen idag att sträckan kan öppnas för trafik år 2024 istället för planerade 2022. 
För delen Lindholmen – Linné har en teknisk förstudie färdigställts för tunnel 
respektive broalternativ. Studien kommer att vara en del av beslutsunderlaget för om 
förbindelsen skall vara en tunnel eller bro. Studien kommer att hanteras politiskt under 
våren. Under hösten har en ny kalkyl tagits fram, vilket visar på en kostnad för projektet 
i storleksordningen 500 miljoner kronor över budget. Detta, tillsammans med en 
förväntad stor påverkan av indexskillnader, gör att projektets omfattning ses över för att 
identifiera möjligheter att anpassa projektet till tillgänglig budgetram. 
Parkering i staden  
Under 2019 har kontoret gjort en översyn av antalet parkeringar i innerstan, som visar 
att antalet parkeringsplatser ligger på ungefär samma nivå som vid utredning 2018. En 
konsekvensanalys av förslaget att ändra den kortaste fria parkeringstiden från 10 
minuter till 30 minuter har genomförts, som visar på övervägande negativa 
konsekvenser för handel och miljö med minskade möjligheter till samnyttjande av 
parkeringsytor. Under 2019 har cirka 300 nya pendelparkeringar tillkommit. 
Övervakningen av stadens parkeringar bedrivs av upphandlade aktörer. Under 2019 
överklagades ett tilldelningsbeslut och uppstarten av övervakningsarbetet försenades 
vilket, tillfälligt, medför färre kontrollerade fordon och minskade intäkter från 
parkeringsavgifter. 
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Entledigandet av trafikdirektören 
Trafiknämndens entledigande av trafikdirektören har påverkat ledningen av kontoret, 
dess verksamhet och arbetsmiljö i en tid med redan stor arbetsbelastning och viktiga 
leveranser för stadens utveckling. Konsekvenser har varit en ökad arbetsbelastning för 
att säkra fortsatt ledningsfokus och leverans, samt att långsiktig verksamhetsutveckling 
för att möta våra uppdrag och organisationens målbild har påverkats och tappat fart. 

2.1.1 Verksamhetsområden 

Trafiknämndens uppdrag är att erbjuda en hållbar mobilitet och en god stadsmiljö. En 
stad där människor vill vistas och där det är attraktivt att verka. Grunduppdraget kan 
delas in i två huvudområden: 
Hållbar mobilitet – med fokus på att tillgodose medborgarnas och näringslivets 
transportbehov, förbättra trafiksäkerheten och minska trafikens miljöstörningar till en 
nivå som både människor och natur tål både på kort och lång sikt. 
Goda stadsmiljöer – med fokus på att gator, torg och ytor mellan husen är goda miljöer 
att leva, verka och vistas i, idag och i framtiden. 
Hållbarhet – De tre dimensionerna på hållbarhet: ekonomisk, ekologisk och social 
hållbarhet, är varandras förutsättningar. De är perspektiv som är en förutsättning för vad 
och hur trafikkontoret levererar i sitt uppdrag. En hållbar utveckling är utveckling som 
tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillgodose sina behov. 
Nämnden ska utföra sitt uppdrag med en helhetssyn i nära samarbete med statliga, 
regionala och kommunala aktörer samt övriga intressenter. 

 

2.1.1.1 Hållbar mobilitet 

 
Boende, besökare och verksamma ska uppleva Göteborg som lättillgängligt. 
Trafikkontoret skapar förutsättningar för ett attraktivt, effektivt och hållbart 
transportsystem som bidrar till en hållbar utveckling av staden. 
Trafikkontorets leveranser inom området mobilitet kan delas in i arbetet med 
persontransporter (resande) och i godstransporter. 
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Människors behov av att förflytta sig är beroende av hur nära de har till målpunkter i sin 
vardag, till exempel arbete, dagis, skola, affärer, fritidsaktiveter, kommunal service. Att 
planera och utveckla Göteborg till en nära storstad är därför avgörande för att skapa 
förutsättningar för ett mer hållbart resande, där en större del av resandet sker till fots och 
med cykel. 
Göteborg är ett transportnav och Nordens största hamn ställer stora krav på 
transportsystemet. Med ett expansivt näringsliv i en tid när staden bygger om och 
bygger ut ställer det stora krav på framkomlighet och tillgänglighet både för 
transportflöden genom staden till Göteborgs hamn, men också för distribution av varor 
till verksamheter i centrala staden så väl som till mer externa verksamheter. 
Stadens trafikstrategi är vägledande för hur trafiksystemet i staden ska utvecklas för att 
uppnå fastslagna mål och möta de utmaningar som staden står inför de närmaste 15 
åren. 
Strategier för personresor: 
Vi gör det lätt att nå viktiga platser och funktioner i Göteborg genom att: 

• Stärka resmöjligheterna till, från och mellan stadens tyngdpunkter och viktiga 
målpunkter 

• Öka tillgången till nära service, handel, mötesplatser och andra vardagliga 
funktioner 

• Effektivisera användningen av vägar och gator 
Effektmål för personresor: 

• Minst 35 procent av resorna i Göteborg sker till fots eller med cykel år 2035 
• Minst 55 procent av de motoriserade resorna i Göteborg sker med kollektivtrafik 

år 2035 
• Restiden mellan två godtyckliga tyngdpunkter eller målpunkter är maximalt 30 

minuter för bil och kollektivtrafik 
Resultat / Analys 2019 
Hållbara resandet fortsätter att öka 
Under 2019 har både cykelresor och kollektivresor fortsatt att öka. Dock är 
cykelresornas utveckling mycket osäker beroende på att några mätstationer har 
påverkats av byggnationerna i staden. Vår bedömning utifrån detta är att cykelresorna 
har ökat med cirka 8 procent i jämförelse med 2018. Vidare fortsätter även 
kollektivresorna att öka, under 2019 med 5 procent. Bilresorna har däremot ökat 
marginellt med 0,3 procent. 
Det långsiktiga målet för Göteborg är att det hållbara resandet ska öka. I Göteborgs 
Stads trafikstrategi finns två så kallade effektmål för hållbart resande fram till 2035. 
Målen baseras på samtliga resor från/till och inom Göteborg (alltså inte bara 
göteborgarnas resor). Dessa mål strävar efter en ökning i resor till fots, med cykel och 
kollektivtrafik samtidigt som antalet resor med bil ska minska. 
Effektmål 1: Ökad andel resor med cykel och gång 
År 2035 görs minst 35 procent av alla resor till fots eller med cykel. 

2035 Nuläge (2019) 

≥ 35 % 28% 
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Effektmål 2: Ökad andel motoriserade resor med kollektivtrafiken 
Av de motoriserade resorna görs minst 55 procent med kollektivtrafik. 

2035 Nuläge (2019) 

≥ 55 % 41% 

Sedan 2011 har vi sett en viss förändring åt det hållet, speciellt i samband med 
trängselskattens införande. De senaste åren har kollektivtrafiken varit det enda trafikslag 
som hittills utvecklas i linje med trafikstrategin. Efter en stagneringsperiod har dock 
antalet cykelresor ökat de senaste två åren. Cykelresorna ökade med cirka 8 procent 
under 2019 i förhållande till 2018 års nivå. 2019 års cykelstatistik bör dock beaktas med 
stor varsamhet på grund av de ombyggnationer som sker i staden. Dessa projekt har 
resulterat i att flera mätstationer varit avstängda under stora delar av året, och vi vet 
också att cyklister tenderar att välja alternativa vägar (där mätstationer inte är placerade) 
för att undvika byggintensiva områden. Antalet bilresor ökade under 2019 jämfört med 
2018 med cirka 0,3 procent. Likt cykelresorna bör även dessa siffror beaktas med 
försiktighet på grund av avstängda mätstationer under året. Snittet för de 28 Fasta 
mätpunkterna har fått uppskattas med hjälp av andra snitt. Sedan 2017 används 
trängselskattesnittet som underlag för skattningen av bilresandet. Det är ett slutet snitt 
som bara kan passeras vid någon av Transportstyrelsens trängselskattestationer. 
Tabell 1 Förändring färdmedel 

Färdmedel Förändring 

Cykel 8% 

Kollektivtrafik 5% 

Bil 0,3% 

Färdmedelsfördelningen i dag 
Utifrån trafikutvecklingen 2019 är färdmedelsfördelningen 21 procent till fots, 7 procent 
med cykel, 30 procent kollektivtrafik och 43 procent med bil. Det är en marginal 
förändring jämfört med föregående år. 
Nedan illustreras utgångsläget 2011, nuläget och 2035 års mål. 
Figur 2 Färdmedelsfördelning basår 2011, nuläge och målår 2035, procent 
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Resandet har förändrats 
Antalet resor med cykel, kollektivtrafik och bil har ökat under 2019 i förhållande till 
2018. Vi antar även att antalet resor till fots ökat under denna period. Vi mäter nämligen 
inte flödet av resor till fots kontinuerligt utan det brukar uppskattas genom en så kallad 
resvaneundersökning (RVU). Under 2017 genomfördes en RVU men metodiken skiljer 
sig så pass mycket från tidigare RVU:er att vi inte kan skatta utvecklingen av 
fotgängarresor med hjälp av denna. Trafikkontoret utreder andra sätt att mäta resande 
till fots. Tills vidare antas fotgängarresor ligga i nivå med 2011 års men justerat efter 
befolkningsökningen, vilket medför en ökning på 11 procent (och 1 procent i 
förhållande till 2018). Fotgängarresorna kommer dock revideras så snart bättre 
mätmetoder införts. 
Figur 1 Resandeutveckling från 2011 

 
Mellan 2011 och 2019 har resandet totalt ökat med cirka 13 procent. Cykel står för den 
största förändringen med en ökning på 45 procent. Kollektivtrafiken har ökat med 33 
procent och bilresandet ligger i nivå med 2011. Fördelningen av resandet rör sig alltså 
mot hållbarare mönster. 
Införandet av trängselskatten år 2013 medförde en stor omfördelning från bil till 
kollektivt resande. Bilresandet har sedan ökat något men ligger sedan 2015 på en nivå 
strax under 2011. Kollektivtrafiken har en kontinuerlig ökning som motsvarar en 
genomsnittlig årlig tillväxt på cirka 4 procent. Cykel växte också kraftigt 2013, 22 
procent, och har sedan mattas av för att från 2017 återigen ha en stark utveckling. Den 
genomsnittliga årliga ökningen är 5 procent. Samtliga underlag har en viss osäkerhet 
som en följd av de stora infrastrukturförändringarna om pågår. 
Även om vi ser förflyttningar mellan trafikslagen räcker inte förändringarna för att vi 
ska nå målen i trafikstrategin. Den trend vi sett sedan 2014, att utvecklingen för cykel 
och bil stannat av, har nu vänt men måste accelerera övergången för att ligga i nivå med 
målen framåt. Cykel bör enligt mål haft en genomsnittlig årlig tillväxt på 10 procent och 
bil en genomsnittlig årlig minskning på 1 procent. Kollektivtrafiken utvecklas i linje 
med mål, därmed är kollektivtrafiken det enda trafikslag som i nuläget växer i takt med 
trafikstrategin. Kollektivtrafikens utveckling kommer dock bli intressant under 
nästkommande år i och med borttagandet av Göteborgs Stads subvention för Västtrafiks 
periodkort inom Göteborgs kommun som togs bort efter sommaren 2019. Faktum är 
antalet resor inom kollektivtrafiken fortsatte att öka efter subventionens borttagande, 
dock i lägre takt än motsvarande period året innan. 
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Tabell 2 Färdmedelsfördelningen sedan 2011 och mål i trafikstrategin 

År Till fots Cykel Kollektivt Bil 

Mål per 
år: 

Till fots 

Mål per 
år: 

Cykel 

Mål per 
år: 

Kollektivt 

Mål per 
år: 
Bil 

2019 21 % 7 % 30% 43% 21% 10% 29% 40% 

2018 20 % 6 % 29 % 44 % 22% 10% 28% 41% 

2017 20 % 6 % 28 % 45 % 22% 9% 28% 42% 

2016 21 % 6 % 27 % 46 % 22% 8% 27% 43% 

2015 21 % 6 % 27 % 46 % 22% 8% 27% 44% 

2014 21 % 7 % 27 % 46 % 22% 7% 27% 45% 

2013 21 % 6 % 27 % 45 % 22% 7% 26% 46% 

2012 22 % 5 % 25 % 48 % 22% 6% 26% 47% 

2011 22 % 5 % 25 % 48 % 22% 5% 25% 48% 

Andra siffror som rör trafiken 
Mellan 2011 och 2019 har Göteborgs befolkning växt med 11 procent och befolkningen 
i övriga Göteborgsregionen har tillsammans växt 10 procent, vilket ligger relativt bra i 
linje både med prognosen för ökat resande och för det faktiskt ökande resandet. 
Figur 3 Befolkningsutveckling i relation till utvecklingen av kollektiv- och bilresor 

 
Flera omvärldsfaktorer påverkar resandet 
Det finns ett antal faktorer som påverkar resandet och valet av färdmedel som 
trafikkontoret inte kan påverka. Till exempel vet vi att efterfrågan på resor påverkas av 
sysselsättningsgrad, människors inkomst och detaljhandelns omsättning. Notera att 
uppgifter för 2019 inte är tillgängliga ännu. 
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Figur 4 Omvärldsfaktorer 2011–2018 

 
Mellan 2011 och 2018 steg bensinpriset med 9 procent och kollektivtrafikpriserna med 
ungefär 40 procent. Notera att dessa värden inte är justerade efter inflation. Priserna för 
bensin och periodkort verkar därmed inte påverka reseutvecklingen för varken bil eller 
kollektivtrafik i speciellt stor bemärkning. För att klargöra, kollektivtrafikresorna stiger 
trots stigande priser på periodkort och antalet bilresor är oförändrade trots höjda priser 
på bensin. Värt att tillägga för kollektivresorna är att vi inte har analyserat Västtrafiks 
intäkter, för ökade resor behöver inte innebära högre intäkter då betalningsvilligheten 
kan påverkas vid ett högre pris. 
Andra faktorer som kan påverka utvecklingen av bil- och kollektivresor kan vara 
sysselsättning och genomsnittliga månadslönen som båda stigit med cirka 7 respektive 
20 procent. Antalet bilar per 1 000 personer har dock sjunkit mellan 2011 och 2018 med 
ungefär 3 procent. 
Att bo, vistas och verka i den befintliga staden 
Göteborg är mitt i ett stort utvecklingssprång och staden påverkas av den höga 
byggtakten. En viktig uppgift för trafikkontoret är att minska de negativa 
konsekvenserna för medborgare, besökare och verksamma under denna tid. 
Göteborg påverkas av flera stora projekt såsom bygget av Hisingsbron och Västlänken. 
Kontoret arbetar löpande med staden under byggtid för att stärka de prioriterade 
trafikslagen när vi gör trafikomläggningar med syfte att främja hållbar mobilitet. 
Kontoret arbetar proaktivt i dialogform med boende, besökare och näringsliv under 
byggtiden. Ett exempel är projektet Delsjövägen stabiliseringsåtgärder där kontoret 
arbetade för att mildra den omgivningspåverkan som uppstod i samband med vägens 
totalavstängning. 
Under året har behovet av ett ökat fokus på näringslivets transporter lyfts och en 
kartläggning av förvaltningens arbete har inletts. Stadsleveransen är en tjänst som 
trafikkontoret erbjuder för samlastning för att avlasta de tunga transporterna i 
innerstaden. Under året har förvaltningen arbetat för att hitta en lösning där 
trafikkontoret inte längre är huvudman för Stadsleveransen men än så länge utan 
resultat. Inom projektet NOVELOG har Nordstan börjat konsolidera gods utanför 
stadskärnan och kör därmed färre lastbilar in till lastgatan. Utrymmet som frigjorts i 
lastgatan har erbjudits tre cykelåkerier, som nu distribuerar paket i centrala staden. 
Trafikkontoret deltar i flera utvecklingsprojekt som syftar till att främja en hållbar 
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mobilitet i Göteborg. Samarbetet inom ElectriCity har lett till att staden och aktörerna i 
regionen nu vågar implementera den nya tekniken rörande elektrifierade bussar. 
Ett sätt att öka attraktiviteten i kollektivtrafiken är att arbeta med mobilitetstjänster 
som binder olika färdsätt samman på ett smidigt sätt. Under året har kontoret samarbetat 
med bland annat P-bolaget och Västtrafik och utvecklat cykelstaden-appen och andra 
digitala gränssnitt för att erbjuda ett attraktivt kombinerat resande. I samverkan med 
Göteborgsregionen arbetar vi med frågan om pendelparkeringar för att bilisterna ska 
ta bilen minsta möjliga sträcka mellan hemmet och närmsta kollektivtrafikalternativ. 
Behovet av pendelparkeringar fortsätter att öka och inom Göteborg har det under året 
tillkommit ungefär 300 pendelparkeringsplatser på 13 parkeringsytor. 
Kontoret har under året byggt pendelcykelstråk i östra centrum och byggt 535 nya 
cykelparkeringsplatser. 
Flera åtgärder har genomförts i syfte att skapa ett mer finmaskigt och 
sammanhängande gångnät. Mätningar av fotgängarflöden har gjorts vilket har gett ett 
bra kunskapsunderlag och genom mätningarna kan vi också visualisera flödena på ett 
pedagogiskt sätt. En första mätning av gång och cykel har också genomförts utanför den 
centrala staden, den här gången i Hammarkullen. 
Trafikkontoret tog över ansvaret för resor till och från daglig verksamhet från den 1 
april 2019. Detta innebär att cirka 200 000 resor per år tillkommit serviceresors 
verksamhet. Att resan utförs av de trafikföretag som trafikkontoret har avtal med, 
jämfört med tidigare lösningar i form av stadsdelars egna leasade fordon, medför att 
resorna genomförs i fordon med högt ställda miljökrav. Vidare innebär det ökade 
möjligheter att nyttja samplanering då alla resor samlas hos en huvudman. 
Inom ramen för förvaltningens påverkansuppdrag har under 2019 ca 250 företag 
besökts i syfte att få fler att välja mer hållbara färdsätt till jobbet och att få företagen att 
se över sina leveranser, kundresor och inköp. Konceptet På Egna Ben har utvecklats av 
trafikkontoret och uppmuntrar skolbarn att promenera och cykla till skolan. Projektet 
har tagits över av Västra Götalandsregionen och genomförs nu i flera kommuner runt 
om i regionen. 
Att upprätthålla funktionen i den befintliga staden 
Mängden busstrafik ökar vilket kräver ändrade utrymmen vid hållplatser, fler platser 
att reglera tid på och numera även anpassningar för eldrift. Elektrifieringsprojektet för 
2019 för linje 59, 60 och 62 har genomförts och laddstationer har byggts på 
ändhållplatserna vid Masthugget och Redbergsplatsen. Totalt är 25 elektrifierade bussar 
i trafik. Ett flertal tillgänglighetsanpassade hållplatser har tillkommit för att möta 
behovet av en kollektivtrafik för alla. 
Flera trafiksäkerhets- och kvalitetshöjande åtgärder har utförts för att förbättra 
framkomligheten för kollektivtrafiken. Kollektivtrafiksanpassade vägbulor har byggts 
för att öka trafiksäkerheten och förbättra förarnas arbetsmiljö då deras ryggar får en stor 
belastning av de vanliga vägbulorna. 
För att uppnå en trafiksäkrare miljö är den främsta åtgärden att säkra hastigheten till 
max 30 km/h. Det är då de allra allvarligaste olyckorna, de mellan oskyddade trafikanter 
och fordon, kan undvikas eller följderna därav mildras. Förhöjda passager för gående 
och cyklister ökar också framkomligheten för dessa trafikslag. Totalt har 80 åtgärder 
gjorts med detta syfte. 
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Att knyta samman staden över barriärer är ett viktigt arbete för trafikkontoret. Under 
2019 har en undersökning av den subventionerade färjetrafiken gjorts som visar att bara 
var femte cyklist och drygt hälften av fotgängarna skulle rest med färjan om den inte var 
gratis. 
Kontoret har löpande under året arbetat med att upprätthålla funktionen i den befintliga 
staden genom bland annat vinterväghållning, barmarksunderhåll, renhållningsarbete, 
belysningsarbete och beläggningsarbete. 
Att planera och bygga den nya staden 
I planerandet av den nya staden arbetar trafikkontoret med en rad strategier och 
handlingsplaner för att främja hållbar mobilitet. 
Under 2019 har förvaltningen prioriterat arbetet med framtagandet av handlingsplan 
för Målbild Koll2035 samt att följa upp och utvärdera trafikstrategin. För att i en 
trafikanalys bedöma framtida resande i våra modeller har kontoret, tillsammans med 
Trafikverket, tagit fram ett hållbarhetsscenario som innehåller styrande åtgärder för att 
minimera bilresandet. 
Runt Kvillebäcken har kontoret arbetar efter CERO-modellen. Här har väghållare och 
arbetsgivare i området samarbetat med målet att minska personbilstrafiken, att ge 
samtliga trafikanter tillgång till prognoser om framkomlighet, att bibehålla restider för 
busstrafik även under byggtiden samt att gång- och cykelnätet ska bibehålla sin funktion 
med avseende på orienterbarhet, säkerhet, genhet och trygghet. 
Genom mobilitetsavtal skapar trafikkontoret, i samarbete med fastighetsägare, 
förutsättningar för hållbar mobilitet. I mobilitetsavtal sänks kraven på parkeringsplatser 
vid nybyggnation i utbyte mot att fastighetsägaren erbjuder lösningar för de boende som 
möjliggör att leva utan egen bil genom t.ex. bilpool och elcyklar. 
Kontoret har tagit fram principer och lösningar för hur interaktionspunkter mellan 
cykel och gång bör utformas i olika miljöer och på olika typer av platser. Teknisk 
handbok är uppdaterad med ett avsnitt som hanterar olika typer av gator, bland annat 
cykelfartsgata. 

2.1.1.2 Goda stadsmiljöer 

 
Göteborg ska vara en stad där människor vill bo, arbeta, handla, studera och mötas. En 
stad där de som vistas känner sig trygga och säkra. En stad för liv och rörelse som 
möjliggör användandet av staden till små och stora evenemang. Trafikkontoret skapar 
och förvaltar hållbara och attraktiva stadsmiljöer som bidrar till ett rikt stadsliv. 
Trafikkontoret har en viktig roll i framtidens stadsutveckling och den omdaning av 
stadsrummet och förtätning av staden som beskrivs i såväl trafikstrategi som 
utbyggnadsstrategi och grönstrategi. I såväl exploaterings- som egna investeringsprojekt 
arbetar trafikkontoret för en prioritering av stadsrummet i enlighet med målen i 
trafikstrategin om attraktiva stadsrum och i enlighet med kraven som ställs på ett 
hållbart resande i strategierna. 
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Strategi för stadsrum 

• Ge gående och cyklister förtur och anpassa hastigheten efter i första hand gående 
• Omdisponera gaturummet och skapa mer yta där människor vill vistas och röra 

sig 
• Skapa ett mer finmaskigt och sammanhängande gatunät utan barriärer 

Effektmål för stadsrum 

• Senast år 2035 anser minst 85 procent av göteborgarna att gång är det mest 
attraktiva sättet att röra sig i innerstaden och i andra stadsmiljöer 

• Senast år 2035 anser minst 85 procent av göteborgarna att gaturummet i 
innerstaden och i andra stadsmiljöer är attraktiva att vistas i. 

Att bo, vistas och verka i den befintliga staden 
Trafikkontoret ansvarar för stadens gator och torg och verksamheten på dessa påverkar 
stadsrummet och upplevelsen av denna. Kontorets arbete ska, i såväl befintlig 
verksamhet som i planerade åtgärder, bidra till goda stadsmiljöer. Det gör vi genom att 
minska de negativa konsekvenserna av trafiken och av de projekt som kontoret 
genomför men också genom att främja en god och trygg miljö i arbetet med den 
befintliga staden och när vi planerar för den framtiden staden. 
Ett omfattande projekt inom trafikkontoret är arbetet med Hisingsbron där kontoret 
medverkar i frågor rörande stadsutveckling i brons närhet, framförallt genom att 
förmedla och klargöra vilka förutsättningar bron ger för framtida byggnation av 
stadsmiljöer som angränsar till bron. 
Trafikkontorets projekt strävar samtliga mot en bättre stadsmiljö och en åtgärd är att 
bygga bra cykelbanor för pendling. Under 2019 har det byggts 4700 m cykelbana och 
på en stor del av den sträckan har det också byggts gångbana. Fler kan nu på ett säkert 
sätt pendla med cykel och till fots vilket i sin tur minskar biltrafiken och med minskad 
biltrafik minskar buller och luftföroreningar samtidigt som folkhälsan förbättras. 
Trafik är en källa till buller och vibrationer som påverkar trivsel och hälsa för de som 
bor och verkar i staden. Under 2019 har trafikkontoret satt upp tre nya bullerplank och 
utfört sex stycken vibrationsdämpande åtgärder. Till exempel har en bullerskyddsskärm 
byggts i anslutning till en förskola vid Grevegårdsvägen vilket bidrar till att barn och 
pedagoger på förskolan får en bättre utomhusmiljö. 
Staden ska vara en attraktiv och trygg plats för alla att vistas och röra sig i. 
Trafikkontoret arbetar tillsammans med stadsdelarna genom att delta i forum och 
trygghetsvandringar. Vi har ökat vårt deltagande i denna typ av aktiviteter och 
genomförde under 2019 43 möten med bland annat stadsdelar och polisen samt cirka 15 
trygghetsvandringar. Andra trygghetsskapande åtgärder är installation av kameror i 
spårvägstunnlar och på Rymdtorget har trygghetskameror installerats för att öka 
tryggheten vid spårvagnshållplatsen. Hammarkulletunneln har utrustats med fler 
branddetektorer och särskilda fläktar som effektivt tömmer tunneln på rök och ger mer 
tid för evakuering. Arbetena bidrar till godare stadsmiljö då tunneln blir säkrare i 
händelse av brand. 
Tillfällig och flexibel aktivering av stadsrummet är ett kostnadseffektivt och flexibelt 
sätt att arbeta med ett tryggare och mer attraktivt stadsrum. Inom arbetet med 
jubileumsprojektet Din Plats har trafikkontoret, ofta i samarbete med verksamheter och 
fastighetsägare, arbetat med bland annat Teatergatan som sommargågata, med 
platsskapande möblemang utmed Rosenlundskajen och med ökad belysning på 
Operastråket. Citysamverkan är ett viktigt forum där kontoret möter verksamheter, 
fastighetsägare och andra delar av staden för att skapa bättre förutsättningar för goda 



16 

stadsmiljöer i innerstaden som ställs inför särskilda utmaningar under byggtiden. 
Trafikkontoret har, enligt polisens rekommendationer, genomfört ett antal 
säkerhetsskapande åtgärder i form av 24 tunga barriärer och fyra platser med 
säkerhetspollare. 
Arbetet med parkeringsreglering bidrar till trafiksäkerhet, framkomlighet och till en 
mer tillgänglig stad. Under året har vi intensifierat arbetet med flyttning av cyklar för 
att skapa tillgänglighet för de som kontinuerligt använder sina cyklar samt för att skapa 
en trevligare stadsmiljö. Under 2018 flyttades 160 cyklar och fram till november 2019 
år har vi flyttat 530 cyklar. 
Att upprätthålla funktionen i den befintliga staden 
Goda stadsmiljöer är beroende av underhåll för att uppfattas som attraktiva, trygga och 
funktionella. Under ett år utsätts stadsmiljöerna för varierande väder och andra 
påfrestningar som behöver hanteras. Därför arbetar kontoret med vinter- och 
barmarksunderhåll som bidrar till framkomlighet och säkerhet, renhållning och 
belysning som gör staden trygg, snygg och säker, beläggningar och grönytor som skapar 
funktion och trivsel. 
Trafikkontoret har under 2019 genomfört ett antal åtgärder för att tillgängliggöra och 
rusta upp staden. På Vårväderstorget har åtgärder för att förbättra tillgänglighet och 
trygghet gjorts i samband med renovering. På Pehr Erikssons plats i Haga har fler 
sittplatser skapats och tillgängligheten ökat. I staden har antalet sittplatser ökat med 38 
nya sittbänkar. 
Att planera och bygga den nya staden 
Arbetet med förtätning och utvidgning startar i ett gemensamt arbete av de planerande 
och byggande förvaltningarna i översiktsplan, planprogram och detaljplaner. 
Planeringen strävar efter att åstadkomma goda stadsmiljöer men här uppstår också 
målkonflikter mellan olika intressen. 2019 har målavvägningen i planeringsprocessen 
utvecklats för att synliggöra målkonflikter och vad som är mest prioriterat i respektive 
plan. Trafikkontoret är delaktiga i en mängd detaljplaner och för att skapa så goda 
förutsättningar som möjligt så är arbetet organiserat i geografiska områden. Exempel på 
detta är Älvstaden och Gamlestaden där ett antal detaljplaner samordnas gemensamt. En 
gemensam samordning gör att strukturfrågor kan lösas effektivt och med hög kvalitet. 
Projekt som kontoret genomför påverkar stadsrummet. I planering och genomförande av 
projekten är det miljöstrategiska arbetet och miljöstödet till pågående projekt av stor 
betydelse. Projekten får stöd genom kontorets gemensamma riktlinjer inom 
miljöområdet inför projektstart och under byggnation sker revisioner. Ett 
utvecklingsarbete har under 2019 startats upp där vi arbetar med fossilfria 
byggarbetsplatser. 
För att kunna planera och bygga morgondagens Göteborg krävs kunskap om olika 
färdslag, människors beteenden och behov. I Gröna Transportplaner planeras 
stadsmiljön utifrån ett helhetsperspektiv att vara en hållbar, tillgänglig och levande 
gatumiljö som prioriterar gående, cyklister och samordnade transporter samt ytor för 
samlastning. Kontoret har också tagit fram ett kunskapsunderlag för arbetet med 
fotgängarfrågor i planering av den framtida staden. Kontoret är delaktig i ett stort antal 
program, planer och projekt gällande både gestaltning och utformning. 
Senast år 2035 anser minst 85 procent av göteborgarna att gång är det mest attraktiva 
sättet att röra sig i innerstaden och i andra stadsmiljöer.  
Sedan 2015 mäts attityden till gångvänlighet årligen i Göteborg. I undersökningen ställs 
frågor om hur attraktivt det är att ta sig fram i staden med hjälp av olika färdsätt. Att ta 
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sig fram till fots i centrala staden upplevs av de flesta som attraktivt. 2019 ansåg 65 
procent att det var attraktivt att röra sig till fots i staden och relativt de andra färdsätten 
är fotgängarna mest nöjda. Förhållandet mellan vilket färdsätt som är mest attraktivt 
överensstämmer med både 2017 och 2018 års undersökning. 
Attraktivt att ta sig fram i centrala staden, procent 

 
Senast år 2035 anser minst 85 procent av göteborgarna att gaturummet i innerstaden och 
i andra stadsmiljöer är attraktiva att vistas i. 
2019 har upplevelsen av hur attraktivt det är att vistas i centrum gått ner något i relation 
till 2018 och 2017. Resultatet ligger på en nöjdhet om 64 procent. Ser vi till var de 
svarande bor så är svaren relativt lika över alla stadsdelar, med de som bor i Centrum, 
Majorna-Linne, Östra Göteborg och Örgryte-Härlanda som något mer positiva än övriga 
göteborgare. Nöjdheten är också tydligt kopplat till ålder, desto yngre desto nöjdare. 
Attraktivt att vistas i centrala staden, procent 

 

2.1.1.3 Ekonomisk hållbarhet 

För trafikkontorets verksamhet innebär ekonomisk hållbarhet att använda, vårda och 
underhålla resurser och anläggningar för att skapa långsiktigt hållbara värden och goda 
stadsmiljöer. 
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Framkomligheten i staden 
Den intensiva stadsutvecklingen i Göteborg har under året ställt stora krav på 
framförhållning och planering för kommande trafikomläggningar för att minimera 
negativ påverkan på trafiken. 
Inom trafikkontorets egen verksamhet påverkas Serviceresor vid längre restider av 
ökade kostnader. Som en följd av de många byggprojekten har antalet starttillstånd för 
att få utföra arbeten i gaturummet och på allmän plats samt handläggning av fler 
tillstånd för tunga och breda transporter ökat under 2019. Framkomligheten till cykel 
främjas bland annat genom nya pendelcykelbanor och ett nytt avtal för Styr & Ställ. 
Spårvägsnätet utvecklas bland annat genom längre hållplatser för att möjliggöra nya 
längre spårvagnar och därigenom förbättra kollektivtrafiken. 
Bibehålla det ekonomiska värdet i stadens anläggningar 
Underhållsbehovet enligt underhållsplanerna var även 2019 mycket större än vad det 
funnits resurser för. Stora kostnader skjuts på framtiden vilket kommer att öka 
kostnaderna för underhåll ytterligare. Under året har bland annat reinvestering och 
upprustning av belysning och energieffektivisering prioriterats. Inventering av 
kanalmurarna pågår för att planera underhållsåtgärder inför kommande år. 
Stadsutvecklingen innebär nya anläggningar som tagits i drift under året utan mer 
resurser vilket ytterligare minskar det ekonomiska utrymmet för underhåll. 
Stadsutvecklingen 
Stadens ambitioner för stadsutveckling och den ökande investeringsvolymen står inte i 
relation till det kommunbidrag som trafikkontoret har för sin driftverksamhet. 
Volymökningen i investeringar påverkar driftresurser för planering och pågående 
projekt samt ställer även stora krav på samordning, kommunikation och uppföljning 
inom staden och med externa intressenter. Under 2019 inför Masthuggskajen med flera 
större projekt har projektorganisationen förstärkts ytterligare. 
Den stora projektvolymen med komplexa projekt har också väsentligt ökat risken för 
kostnader för förgävesprojektering, dvs kostnader för projekt och förstudier som inte 
kan fullföljas. Under 2019 har resultatet belastats för kostnader för Göteborgs stads del 
av utrangeringskostnader för Linbanan, vissa kostnader för Skeppsbron etapp 2 samt 
befarad förlust i tvist med entreprenör. 
Investeringsvolymen 2019 uppgick brutto till totalt 1 988,4 mnkr, varav 1 241,4 mnkr 
trafikkontorets egna investeringar och 747 mnkr i exploateringsinvesteringar. 

2.1.1.4 Social hållbarhet 

 
Den fysiska miljön har stor betydelse för människors välbefinnande, hälsa och 
vardagsliv. I trafikkontorets uppdrag ligger att tillhandahålla transportsystem och 
stadsrum som fungerar bra för alla som bor, vistas och verkar i Göteborg. 
Under 2019 har kontoret genomfört flera projekt för att främja tillgängligheten i staden. 
Bland annat har det skapats släta stråk på Västra Hamngatan och vid Stenpirens 
resecentrum har tillgängligheten för synskadade förbättrats genom ledstråk och 
komplettering av räcken. 
Trafikkontoret bidrar till att tillgängliggöra mobilitet i staden för grupper som har svårt 
att nyttja allmän kollektivtrafik eller ta sig till sina målpunkter på annat sätt. Under 2019 
har ansvaret för trafikkontorets serviceresor utökats och innefattar sedan 1 april 2019 
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även resor till och från daglig verksamhet. Sedan 1 april har trafikkontoret genomfört 
140 000 resor inom denna kategori. Även för färdtjänstresor utökades uppdraget för 
trafikkontoret till att innefatta samtliga kommuner inom Göteborgsregionens 
kommunalförbund vilket innebar en utökning till ytterligare fyra kommuner. Totalt har 
655 000 färdtjänstresor utförts. 
Kontoret har under 2019 fortsatt att utveckla strategiska verktyg för att ta hänsyn till 
social hållbarhet i planerings- och genomförandeskeden. Två exempel är arbetet med 
BKA, barnkonsekvensanalys, och SKA, social konsekvensanalys. 
På kontorets dag i april genomfördes kompetenshöjande insatser inom området social 
hållbarhet för trafikkontorets personal. 

2.1.1.5 Ekologisk hållbarhet 

 
Ekologisk hållbarhet handlar om att vårda naturresurser långsiktigt, så att de kan 
fortsätta försörja mänskligheten och de kommande generationerna med det som behövs. 
I trafikkontorets arbete ingår implementering av åtgärder och strategier som rör 
trafikområdet genom: 

• Göteborgs Stads Miljöprogram 
• Klimatstrategiskt program för Göteborg 
• Kemikalieplan 
• Åtgärdsplan för buller 
• Ekosystemtjänster 

Dokumenten ställer stora krav på aktivitet och kreativitet på trafikkontorets avdelningar. 
I Trafikstrategi för en nära storstad bidrar de flesta strategier till en utveckling i 
riktning mot den miljö- och klimatsmarta staden. De delar i det klimatstrategiska 
programmet som rör trafiken är samordnade med vår Trafikstrategi för en nära storstad 
vilket innebär att det finns många beröringspunkter i genomförandet av de två 
programmen. 
Klimatpåverkan 
Trafikens utsläpp av koldioxid bidrar till att klimatet håller på att förändras. Våra fordon 
och arbetsmaskiner är till stor del fortfarande beroende av fossila bränslen. Trots 
effektivare motorer och fler miljöfordon är utsläppen av klimatpåverkande gaser 
fortfarande stora. Trafikkontoret har stora möjligheter att minska klimatpåverkan – både 
genom att påverka trafiken i sig men även genom att till exempel välja material med låg 
klimatpåverkan och efterfråga arbetsmaskiner som drivs av el eller förnybara bränslen 
när vi bygger ny infrastruktur. Trafikkontoret påverkar också utsläppen via förändrade 
resvanor, till exempel i vårt arbete med att främja gång- cykel- och kollektivtrafik. 
Under 2019 startades projektet Utsläppsfria byggarbetsplatser där trafikkontoret 
samarbetar med bland annat Business Region Göteborg för att underlätta för 
omställning till eldrivna arbetsmaskiner. Projektet bidrar till ett mer hållbart byggande, 
med mindre klimatpåverkan, lägre utsläpp av luftföroreningar och mindre buller. 
I planering av nya bostadsområden och vid förtätning arbetar trafikkontoret för att 
underlätta resandet med cykel och kollektivtrafik. Mobilitetsavtal med fastighetsägare 
och gröna resplaner gynnar omställningen till ett hållbart resande. 
Ett annat praktiskt exempel är utvecklingen av kombinerade reskort för att uppmuntra 
fler att byta från bil till kollektivtrafik. 
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Luftkvalitet 
Biltrafiken på våra gator genererar utsläpp av bland annat kväveoxider och partiklar. I 
centrala Göteborg är det svårt att klara de normer som gäller för en bra luftkvalitet. 
Detta gäller särskilt kvävedioxid, där den största utsläppskällan i stadsmiljö är trafiken. 
Avgaserna har blivit renare men ändå finns föroreningar i utsläppen som påverkar 
miljön och hälsan negativt. Kväveoxiderna försurar också marken när de faller ner via 
regn och snö. Trafikkontoret påverkar halterna av föroreningar på flera sätt, till exempel 
genom att främja gång- cykel- och kollektivtrafik, hastighetsregleringar, spridning 
partikelbindande medel vid behov med mera. Pågående åtgärder för att förbättra 
luftkvalitén med avseende på partiklar är att utveckla ytbeläggningar som är hållbara 
och därmed sprider mindre partiklar. 
Trafikbuller 
Buller från vägtrafiken kan orsaka höga ljudnivåer både inomhus och utomhus. Trafiken 
är den dominerande bullerkällan i Göteborg. Många lever med bullernivåer som inte är 
acceptabla. Sedan många år tillbaka har trafikkontoret förbättrat ljudmiljön med hjälp av 
bullerplank och skärmar i utsatta lägen. Ett exempel är bullerskärmen vid förskolan 
Grevegårdsvägen vilket bidrar till att barn och pedagoger på förskolan får en bättre 
utomhusmiljö 
Dagvatten (och skyfall) 
Dagvatten förorenas av trafik och diffust nedfall t ex via regn. Det mest förorenade 
dagvattnet kommer från hårt trafikerade ytor. För att minska påverkan på känsliga 
recipienter behöver staden vidta åtgärder genom att anlägga dagvattensystem där 
vattenflödet fördröjs och renas, till exempel öppna lösningar, biofilter och 
dagvattenbrunnar. 
Naturvård 
Ekosystemtjänster är ett begrepp som används för att visa den nytta människan får från 
naturens arbete. Som när växter renar luft, buskar dämpar buller, bin pollinerar grödor 
eller att vår hälsa ökar i naturen. Som en av de planerande och byggande 
förvaltningarna i staden har trafikkontoret stor påverkan på just ekosystemtjänster. Inom 
planeringen använder kontoret tillsammans med stadsbyggnadskontoret grönytefaktor 
som ett sätt att beräkna och se till att de gröna värdena bibehålls. 
Exempel på verksamhet 2019 med avseende på ekologisk hållbarhet: 

• Medverka i stadens arbete med att ta fram ett nytt miljöprogram för perioden 
2020-2030. 

• Utveckla arbetet med att minska klimatpåverkan från byggnation, drift och 
underhåll av infrastruktur 

• Undersöka möjligheter och metoder för att använda utsläppsfria arbetsmaskiner i 
entreprenader 

• Följa upp arbetet med grönytefaktor i planarbetet. 
• Miljöstöd till projekten 

2.1.2 Intern verksamhetsutveckling 

Trafikkontorets målbild för organisationen är att vara - ett modernt och öppet 
trafikkontor redo för de utmaningar som förutses – vi löser vårt uppdrag i dialog med 
kunder och intressenter och tillsammans med våra samarbetsparters. Genom en rad 
utvecklingsprojekt och ständiga förbättringar som berör både struktur (organisation och 
arbetssätt) och kultur (förhållningssätt och agerande) på kontoret nås målbilden. 
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Förtydligande av grunduppdrag och långsiktiga mål 
Under 2019 har arbete med att förtydliga och förankra kontorets grunduppdrag och 
långsiktiga mål, mått och indikatorer startats och genomförts i en första del. Arbetet 
pausades i samband med entledigandet av tidigare direktör, men behöver återupptas och 
fortsätta under år 2020. 
Kultur (förhållningssätt och agerande) 
Utifrån stadens förhållningssätt har kontoret utvecklat ledorden Ett-Öppet-Redo för att 
ytterligare tydliggöra hur vi ska ta oss an och förhålla oss till vårt uppdrag. Ledorden 
skall också hjälpa oss att utveckla verksamheten så att vi når målbilden för 
organisationen. I en organisation under stark utveckling är ett gott ledarskap, 
medarbetarskap, samarbetskap samt kundfokus viktiga grundbultar och förutsättningar 
för hur väl vi lyckas i våra uppdrag och i målet att vara en attraktiv arbetsplats med en 
god arbetsmiljö. 
Tillgängliga chefer – chefers förutsättningar 
Mötesstrukturen för ledningsarbetet på trafikkontoret har utvecklats under hösten 2019 
och en ny struktur med delvis nytt upplägg introduceras från och med januari 2020. 
Syftet är att ge bättre förutsättningar för chefer att utöva sitt ledarskap genom att vara 
mer tillgängliga och närvarande för sina medarbetare och i sin verksamhet, men också 
att minska tiden för fasta möten samt att höja kvaliteten och effektiviteten i 
ledningsarbetet. 
Möteskultur, mail och tillgänglighet 
Förvaltningsgemensamma rekommendationer kring hur vi hanterar mail, möten och 
tillgänglighet har arbetats fram för kontoret. Rekommendationer för respektive område 
presenteras genom korta filmer med ett sammanfattande budskap, som ligger till grund 
för samtal som genomförs vid APT (arbetsplatsträffar) med start slutet av 2019 och 
under början av 2020. 
Struktur (organisation och arbetssätt) 
Ett långsiktigt arbete pågår med att utveckla och förbättra arbetssätt såväl inom kontoret 
som i samverkan inom staden och med våra samarbetsparter. Under 2019 har kontoret 
bland annat fokuserat: 
Social hållbarhet 
På Trafikkontorets dag, den årliga endagskonferensen för alla medarbetare på 
trafikkontoret, var temat social hållbarhet. Samtliga medarbetare fick del av 
kunskapshöjning inom området, information om kontorets pågående arbete och 
arbetssätt, reflektioner om förbättringsmöjligheter med mera. 
Projektmetodik och projektportföljstyrning 
Trafikkontoret har från 2015 till idag arbetat med att implementera projektmetodiken 
XLPM och projektverktyget Antura i verksamheten. Syftet är att effektivisera, 
kvalitetssäkra och öka måluppfyllelsen i investeringsuppdraget genom att utveckla 
arbetssätt och verktyg för arbete med projekt såväl inom trafikkontoret som i samverkan 
med berörda förvaltningar och bolag inom stadsutvecklingsuppdraget i staden. Fokus 
har varit att utveckla hur investeringsprojekt ska ledas och styras. 
Med en god plattform som grund har trafikkontoret under året arbetat vidare med att 
vidareutveckla projektportföljstyrningen inom kontoret. Detta arbete drivs i tätt 
samarbete med övriga förvaltningar inom stadsutvecklingsuppdraget och utifrån 
kalibreringsarbetet inom Älvstaden. Trafikkontoret ingår som en aktiv part i 
förvaltningsorganisationen för projektverktyget Antura och projektmodellen XLPM. 
Tillsammans med övriga förvaltningar och Älvstranden Utveckling AB arbetar vi med 
att skapa ett gemensamt projektspråk, utveckla samarbetet i och mellan projekten t ex 
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genom att arbeta tillsammans i ett projektverktyg och synkronisera våra processer i 
gemensamma satsningar som Älvstaden. Projektverktyget Antura är implementerat och 
trafikkontorets samtliga investeringsprojekt arbetar nu skarpt i verktyget. Övriga 
projekttyper arbetas in i successivt. Målsättningen är att kontorets hela projektportfölj 
innehållande samtliga uppdrag, projekt och program drivs i verktyget. 
Plattformen som hittills har lagts inom området för projektmetodik har skapat stabilitet 
och tydligare riktning för fortsatta insatser. Totalt sett har trafikkontoret höjt sin 
kompetens inom projektverksamhet avsevärt och blivit bättre på att driva projekt 
systematiskt. Denna grund har inneburit att möjligheten att leda och styra uppdrag, 
projekt och program separat har ökat och förståelsen för att analysera, planera, 
genomföra och avsluta arbeten som drivs i projektform (och programform) har 
etablerats. Kunskap om metoderna för att driva uppdrag, projekt och program har ökat 
inom förvaltningen och projektmognaden successivt likaså. 
Förvaltningen har gjort många punktinsatser där behoven har varit som störst, t ex 
arbetat med hur interna resurser ska avropas, utbildningsinsatser inom projektmetodik 
och successiv kalkylering för projektledare mm. Med en god plattform som grund 
arbetar nu trafikkontoret vidare med att utveckla portföljstyrningen och synkronisera 
den men övriga planeringsprocesser för att vara en organisation med en fungerande 
projektdrift på helheten i verksamheten. 
Konsultanvändning - upphandling, styrning, uppföljning  
Ett omfattande utvecklingsarbete har startats för området konsultanvändning. Syftet 
med uppdraget är att vidareutveckla och tydliggöra hur upphandling, styrning, 
uppföljning och kontroll av trafikkontorets konsulter ska ske på ett enhetligt sätt. 
Arbetet kommer att fortgå även under 2020, och innebär såväl utveckling av arbetssätt 
som kunskapshöjning och utveckling i stödsystem med mera. Målet är att uppdraget ska 
resultera i effektivare arbetssätt, enhetlig och rättssäker styrning och uppföljning av 
konsulter samt ökat stöd för de enskilda medarbetarna i verksamheten. 
Utveckling av arbetssätt och processer 
Fortsatt utveckling av arbetssätt och processer sker kontinuerligt i hela verksamheten. 
Under 2019 har andra omgången av ett processledarprogram genomförts i syfte att öka 
kunskap och förståelse för helheten samt samarbete och samband mellan delprocesser. 
Detta är ett steg i att ytterligare bidra till ändamålsenliga processer, ökad kundnytta och 
säkrade leveranser. 

2.1.3 Internationellt samarbete 

Trafikkontoret är en del av den nationella och internationella utvecklingen. Vi tar del av 
forskning och erfarenheter samtidigt som vi delar med oss av värdefull kunskap vi 
själva utvecklar. Detta sker bland annat genom att vi är delaktiga i EU-finansierade 
utvecklingsprojekt samt internationella nätverk. Medlemskap och engagemang i nätverk 
ligger i linje med stadens internationella policy och riktlinjer dvs. ger möjligheter till 
omvärlds- och intressebevakning, verksamhetsutveckling genom nätverksarbete samt 
utbyte av kunskap och erfarenheter med andra städer i Europa. Vårt internationella 
samarbete drivs i linje med målen som staden har inför 2021, att Göteborg ska vara 
internationellt känd som en innovativ stad och en modig förebild för hållbar tillväxt. 
Särskilda händelser 
I september 2019 beslutade trafiknämnden (2019-09-26) att ansöka om 
ordförandeskapet i POLIS-nätverket för perioden 2020 - 2021. Vid POLIS årsmöte 26 
november valdes Göteborg enhälligt som ordförande. Göteborg fick under året också 
ordförandeskapet i två av nätverkets arbetsgrupper, Road Safety & Security Working 
Group och Traffic Efficiency Working Group. 
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Trafiknämndens ordförande ratificerade ett europeiskt upprop för ökad trafiksäkerhet 
“The New Paradigm for Safe City Streets”. Nätverket POLIS och Eurocities ligger 
bakom uppropet, vars syftet är att lyfta frågor om trafiksäkerhet högre upp på 
dagordningen och bidra till ökad trafiksäkerhet, särskilt för gående och cyklister. 
Den 3 juni 2019 lanserade EU samverkansplattformen CCAM (Cooporated connected 
and autonomous mobility) i samverkan mellan de fyra generaldirektoraten för transport, 
forskning och innovation, kommunikationsnät samt för inre marknaden. Trafikkontoret 
är deltagare i gruppen, tillsammans med ett hundratal experter från akademi, offentlig 
och privat sektor i de tjugofem medlemsländerna. Uppgiften är att stödja och rådge 
kommissionen kring försöksverksamhet och introduktion av automatiserade körsystem. 
Internationella besök och resor 
Förfrågningar till kontorets om studiebesök i Göteborg eller att trafikkontoret ska tala 
på konferenser och möten ökar successivt. Under 2019 inkom ca 160 förfrågningar och 
vi tog emot drygt tjugo internationella besök i Göteborg. Mest efterfrågat är information 
om ElectriCity, Stadsleveransen och hur staden jobbar med fotgängar- och 
cyklistperspektivet. 
När Rotterdam stad bad om ett studiebesök utvecklade vid detta till ett gemensamt 
kunskapsutbyte med föredrag från respektive stad. På så sätt fick vi samtidigt kunskap 
om Rotterdam och diskussionerna blev djupare. Kontorets medarbetare inbjöds att 
lyssna och besöket var mycket uppskattat från båda håll. Sex tjänstepersoner deltog 
senare vid världens största konferens för fotgängarperspektivet, Walk 21 i Rotterdam. 
Göteborg och Rotterdam har mycket lika planeringsförutsättningar varför utbyte mellan 
städerna är särskilt intressant. 
Den 29 maj arrangerade POLIS nätverket och trafikkontoret en workshop om 
geofencing tillsammans med AB Volvo och Closer. Konferensen lockade ett flertal 
internationella gäster med representation från ett antal europeiska städer och 
organisationer som EUCAR, ERTRAC och CAR2CAR. 
I år har vi tagit emot fler mediaintervjuer och TV-inslag än tidigare, sex intervjuer har 
resulterat i forskning samt tidningsartiklar samt TV och radioinslag. 
Kommunikationsaktiviteter för att nå målbilden "internationellt erkänd som en modig 
förebild för hållbar tillväxt" har förstärkts, bland annat med filmade engelska web-
föreläsningar om elektrifierade transporter. 
I november bjöds trafikkontoret in till två expertworkshops som hölls i anslutning till 
POLIS arbetsgruppsmöte för trafiksäkerhet. Amerikanska NACTO genomförde en 
expertworkshop som resulterade i input till en ny handbok för trafiksäker design av 
gator. Handboken ingår i en serie handböcker för gatudesign. 
https://nacto.org/publications/design-guides/. OECD-organet International Transport 
Forum tar fram en rapport om trafiksäkerhet och mikromobilitet och arrangerade en 
workshop med bred representation av aktörer. Mötets synpunkter arbetas in i rapporten 
Road safety in the age of micromobility. 
LUCI är ett globalt nätverk där medlemsstäderna arbetar för att lyfta och utveckla 
städers belysning i ett ekonomiskt samt socialt perspektiv. Trafiknämndens ordförande 
och en tjänsteperson deltog vid LUCI Annual General Meeting i Shanghai, Kina. Vid 
sidan om konferensen så ägde möte för LUCIs ledningsgrupp rum, där Göteborg 
innehar kassörsrollen. 
Trafikkontorets internationella resor minskade i mängd under året, från 94 stycken år 
2018 till 77 stycken år 2019. 13 procent av resorna var medfinansierade t ex av EU-
projekt. En stor mängd presentationer om projekt i Göteborg har hållits i samband med 
de internationella resorna. 
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EU-projekt  
Göteborgs Stad och trafikkontoret är en eftertraktad samarbetspartner och intresset för 
vår medverkan i forsknings, innovations och demonstrationsprojekt är hög. I år har vi 
hanterat nära nittio svenska och internationella förfrågningar om att delta i 
projektansökningar. Av de tjugoåtta vi valt att stödja, har fjorton hittills beviljats stöd. 
Det innebär att vår ”hit rate”, antal ansökningar som beviljats, har ökat från föregående 
år. Kontoret är involverat i ett tiotal EU projekt och jobbar kontinuerligt med 
ansökningar av EU-medel för att utveckla verksamheten. 

2.1.4 Viktiga framtidsfrågor 

• En väl fungerande stad i ständig förändring. Många komplexa 
stadsutvecklings- och byggprojekt ska genomföras inom begränsade geografiska 
ytor under de kommande åren. Detta ställer avancerade krav på planering och 
samordning mellan de stora projekten för att säkra framkomlighet, trygghet 
och stadens attraktivitet. En proaktiv kommunikation och dialog med 
berörda är avgörande. 

• Stadsutvecklingsambitionerna kräver ökad stadenövergripande samordning, 
prioritering och utveckling av arbetssätt för att möjliggöra genomförbarhet 
och kvalitet i leveranserna. 

• Samhällsbyggnadsbranschens möjlighet till kompetensförsörjning är 
avgörande för leverans av stadens ambitioner. Att kunna utveckla, engagera 
och behålla medarbetare och annan kompetens är avgörande och kommer 
fortsatt spela en stor roll för stadens möjligheter att nå de uppsatta ambitionerna. 
Att erbjuda en god arbetsmiljö är en viktig faktor. 

• Handelns strukturomvandling och stadens attraktivitet. Handeln av varor 
över internet ökar kraftfullt och större godsmängder och paketleveranser än 
tidigare levereras direkt till hemmen. Det innebär dels utmaningar i 
logistikkedjan och dels i frågeställningar om hur vi behåller attraktiva 
stadsmiljöer med ett delvis nytt innehåll. 

• Resursbalansen mellan nyinvestering och drift/ underhåll behöver säkras 
över tid för att säkerställa att stadens anläggningar kommer att fungera med 
bibehållen funktion. 

• Marknadens förmåga och vilja att bygga i takt med stadens ambitioner. 
• Arbetet för en jämlik stad är långsiktigt och behöver fördjupas i stadens 

verksamheter. 
• Förväntade kostnader och insatser för klimatanpassningsåtgärder är mycket 

höga och kräver tillförsel av resurser/ kompetenser. 
• Digitalisering, elektrifiering och automatisering av transportsystemet. 
• Demografin och en åldrande befolkning i Göteborg gör att gruppen med 

färdtjänsttillstånd bedöms öka med 12 procent under den kommande 10-
årsperioden. 

• Marknadssituationen inom taxi- och persontrafikbranschen gör att 
konkurrensen hårdnar om tillgång på trafik vilket både kan leda till 
kapacitetsbrist och höjd prisbild vid framtida upphandlingar. 

• Kravet på att leverera likvärdig service till alla medborgare ökar, samtidig som 
våra kunders förväntan på att få specialanpassade lösningar ökar. Branschen 
förväntar sig att vi använder digitala tekniker som GIS, 3D visualisering och att 
vi delar trafikdata. 

• Den omfattande stadsutvecklingen i Göteborg innebär en kraftfull ökning av 
byggtrafik i staden. Byggtrafiken sliter på våra vägar och trafikkontoret 
behöver rusta upp och förstärka kringliggande gator för att kunna omleda 
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trafiken. Det ställer också ökade krav på kontoret när det gäller ärendehantering 
och utredning för att säkra framkomlighet och säkerhet. 

• Ökade kapitalkostnader. Kostnaderna för räntor och avskrivningar kommer att 
öka kraftigt i samband med att ett flertal större investeringsprojekt färdigställs 
bland annat Hisingsbron. 

2.2 Fördjupad analys beträffande ekonomi 

2.2.1 Analys av årets utfall 

  Bokslut 2019 Budget 2019 Avvikelse Bokslut 2018 Bokslut 2017 

Intäkter 2 434,1 2 001,4 432,7 2 146,5 1 833,6 

Kostnader -3 343,8 -2 812,9 -530,9 -2 866,7 -2 594,4 

Kommunbidrag 811,5 811,5 0,0 752,8 744,4 

Resultat -98,2 0,0 -98,2 32,6 33,6 

Eget kapital -21,0 80,0 -101,0 109,7 65,3 

Årets negativa resultat är hänförligt till trafiknämndens beslut om avveckling och 
utrangering av Linbanan, utrangering av del av Skeppsbron etapp 2 samt att det av 
försiktighetsskäl reserverats för befarade kostnader i pågående tvist mot tidigare 
entreprenör för Vasabron. Kostnaderna för detta uppgår totalt till 112 mnkr. 
Göteborgs stads andel av kostnaden för Linbanan uppgår till cirka 64 mnkr och 
utrangering av del av etapp 2 Skeppsbron till 10 mnkr. I tvisten med tidigare 
entreprenör av Vasabron har trafikkontoret en fordran på 76 mnkr. Av 
redovisningsmässiga försiktighetsskäl har 50 procent, det vill säga 38 mnkr nedskrivits 
som en osäker fordran. Utgången av tvisten är osäker och kan innebära en återföring av 
gjord nedskrivning alternativt ytterligare förlust. 
Ordinarie verksamhet följde i stort budgeten. Trafikkontoret har ett stort 
underhållsbehov och en satsning gjordes bland annat med belysningsåtgärder. 
Serviceresor fick ett förändrat uppdrag under året och verksamheten ökade i omfattning 
då huvudmannaskapet för resor till och från daglig verksamhet flyttades från respektive 
stadsdelsnämnd till trafiknämnden. Detta innebar en ökning av antalet resor som utförs 
inom verksamheten med cirka 200 000, vilket är en betydande ökning. Under året 
beslutades om ett förändrat regelverk för resor till och från fritidshem vilket medfört ett 
ökat färdtjänstresande och därmed var förändringen inte budgeterad. Utöver detta har 
avtal gällande utförande av serviceresor för Härryda kommun upphört under året. 
Intäktsökningen är främst hänförlig till spårvagnsuppdraget mot Västtrafik samt intäkter 
från fastighetskontoret avseende exploatering och avser vidarefakturering av kostnader 
utan resultatpåverkan. 
Avvikelserna för BoStad 2021 och Torslanda tvärförbindelse uppgår till 2,8 mnkr och 
ska avräknas mot eget kapital. Det innebär att årets eget kapital uppgår till -21,0 mnkr. 
Riktnivån avseende eget kapital för trafiknämnden är ett intervall om 60-80 mnkr. Med 
hänsyn till den risknivå på kommunnivå det innebär att driva omfattande projekt 
föreslår trafikkontoret att förändringen av eget kapital ska betraktas som en 
kommuncentral risk och återställas till 80 mnkr. Se vidare under 2.3 Värdering av eget 
kapital. 
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2.2.1.1 Bruttokostnadsutveckling 

  2019 2018 2017 

Bruttokostnadsutveckling 
i procent 29,6 24,7 3,6 

Trafiknämndens verksamhet påverkas bland annat av löne- samt indexutvecklingen på 
entreprenadmarknaden. I nämndens omfattande drift- och underhållsverksamhet ligger 
fleråriga avtal som har inbyggda index. När avtalen löper ut och upphandlas på nytt 
påverkar marknadssituationen avtalens kostnadsbild. 
I framräkningen av bruttokostnadsutvecklingen har nämndens vidarefakturerade 
verksamheter räknats bort. Den innefattar bland annat spårvagnsuppdraget, 
investeringsrelaterad vidarefakturering, Trafik Göteborg, frakttrafik samt uppdragsresor. 
Trafiknämndens grunduppdrag finansieras med kommunbidrag samt 
myndighetsintäkter såsom exempelvis parkeringsintäkter och upplåtelse av offentlig 
plats. Den finansieras också av egenavgifter från färdtjänstresenärer. Sett över ett antal 
år har myndighetsintäkterna ökat. Trafiknämndens ansvarsområden har utvecklats i takt 
med stadens ambitionsökningar i stadsutvecklingen. Nämnden anpassar sin verksamhet 
till tilldelade medel vilket innebär att kostnadsökningar i verksamheten balanseras av 
anpassningar i innehållet. Exempelvis har nämnden under åren inte kompenserats för 
tillkommande ytor vilket inneburit att servicenivåerna i drift- och 
underhållsverksamheten behövt ses över. Kostnadsökningarna beror också på den ökade 
projektvolymen i stadsutvecklingen vilken medför ökad bemanning. Kraven på 
medverkan i stadens planarbete har medfört att nämndens kostnader för framtagande av 
detaljplaner har mångdubblats, samtidigt som intäkten för plantaxan har varit 
oförändrad sedan 2009. 
En betydande del av årets kostnadsökning beror på kostnaderna för utrangering av 
projekten Linbanan, Skeppsbron etapp 2 samt tvisten med tidigare entreprenör för 
Vasabron. 

2.2.1.2 Resultat per verksamhetsområde 

Intäkter 

Verksamhet Utfall 2019 
Budget 

2019 

Differens 
2019 Utfall 
- Budget Utfall 2018 Utfall 2017 

Parkering, tillstånd och 
dispenser 314,6 315,3 -0,7 311,2 306,7 

Ledningsersättning och övriga 
ersättningar 50,6 44,6 6,1 45,9 45,1 

Offentlig plats 54,3 49,0 5,3 47,8 39,4 

Ersättning från Västtrafik 1 328,2 1 163,1 165,1 1 216,7 1 157,0 

Frakttrafik 12,2 12,0 0,2 17,0 16,3 

Färdtjänst 37,5 33,2 4,3 31,8 - 

Uppdragsverksamhet färdtjänst 110,3 140,8 -30,5 136,1 - 

Övriga intäkter 526,4 243,4 283,0 340,0 319,1 

Kommunbidrag 811,5 811,5 0,0 752,8 744,4 

Summa intäkter 3 245,6 2 812,9 432,7 2 899,3 2 628,0 
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Parkering, tillstånd/dispenser 

Beskrivning Utfall 2019 
Budget 

2019 

Differens 
2019 Utfall 
- Budget Utfall 2018 

Differens 
utfall 

2019/2018 

Parkering, tillstånd/dispenser 314,6 315,3 -0,7 311,2 3,4 

Förklaring 
av differenser, bland annat: 

Avgiftsparkering 173,2 172,0 1,2 173,3 -0,1 

Felparkering 65,0 70,0 -5,0 61,9 3,1 

Boendeparkering och 
parkeringstillstånd 73,1 73,3 -0,2 73,1 0,0 

Parkeringsintäkterna är nästan i nivå med budget. Under året har ett avtal om 
parkeringsövervakning inte förlängts på grund av överklagat tilldelningsbeslut enligt 
LOU, vilket inneburit att intäkter avseende felparkering samt kostnaderna för 
övervakning varit lägre än budgeterat. 

Ledningsersättningar och övriga ersättningar 

Beskrivning Utfall 2019 
Budget 

2019 

Differens 
2019 Utfall 
- Budget Utfall 2018 

Differens 
utfall 

2019/2018 

Ledningsersättningar och övriga 
ersättningar 50,6 44,6 6,1 45,9 4,7 

Förklaring 
av differenser, bland annat: 

Ersättning trafikskador 8,7 8,5 0,2 9,8 -1,1 

Gatubelysning 1,3 1,4 1,4 2,0 0,7 

Schakter 7,7 4,0 3,7 3,8 3,9 

Ledningsupplåtelse 25,2 24,7 0,5 24,3 0,9 

Intäkterna för trafikskador utgörs av ersättningar som Trafikförsäkringsföreningen 
(TFF) betalar för trafikskador som orsakats av okända vållare. Ersättningar kommer i 
takt med att skador blir handlagda, vilket innebär att trafikkontoret kan få ersättningar 
även från tidigare års skador. Detta medför att intäkter och kostnader inte matchar 
varandra. Årets intäkter för reparation av trafikskador är 8,7 mnkr och kostnaderna är 
14,2 mnkr. 
Intäkterna för schakter har ökat främst på grund av fler ledningsdragningar i staden i 
samband med pågående infrastrukturprojekt. 

Offentlig plats 

Beskrivning Utfall 2019 
Budget 

2019 

Differens 
2019 Utfall 
- Budget Utfall 2018 

Differens 
utfall 

2019/2018 

Upplåtelse av offentlig plats 54,3 49,0 5,3 47,8 6,5 

Intäkterna är högre än budgeterat och högre än föregående år. Detta beror på att 
byggbelamringarna fortsätter att öka i antal. 
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Ersättning från Västtrafik 

Beskrivning Utfall 2019 
Budget 

2019 

Differens 
2019 Utfall 
- Budget Utfall 2018 

Differens 
utfall 

2019/2018 

Summa intäkter 1 328,2 1 163,1 165,0 1 237,7 90,5 

Ersättning från Västtrafik 1 304,8 1 142,4 162,4 1 216,7 88,1 

Upplösning intäkter  
(statsbidrag till investeringar) 23,4 20,7 2,7 21,0 2,4 

Förklaring 
av differenser, bland annat: 

Spårvagnstrafik, inkl. leasing 953,5 805,4 147,1 891,7 61,8 

Drift och underhåll av banan 236,2 248,0 -11,8 230,0 6,2 

Kapitalkostnader bana 125,9 94,2 31,7 102,4 23,5 

Drift och underhåll 
färjetrafikanläggning 1,9 5,2 -3,3 2,2 -0,3 

Kapitalkostnader 
färjetrafikanläggning 10,7 10,3 0,4 11,5 -0,8 

Ersättningen från Västtrafik är 1 304,8 mnkr, vilket är 162,4 mnkr högre än budget och 
88,1 mnkr högre än föregående år. Detta är intäkter från Västtrafik som motsvarar de 
kostnader som trafiknämnden har för spårvagnsverksamhet och som utförs av 
Göteborgs Spårvägar. 
Intäkterna för trafikering inklusive spårvagnsleasing 2019 uppgick till 953,5 mnkr, 
vilket är 147,1 mnkr högre än budget. 
Intäktsökningen beror främst på ökat antal spårvagnsresor, engångskostnader för 
utrangering av komponenter på M32 i samband med rostöversyn samt lägre 
driftsbesparingar än budgeterat inom Göteborgs Spårvägar. 
Intäkterna för drift- och underhållskostnaderna är 11,8 mnkr lägre budget. Orsaken är 
resursbrist på utförarsidan samt begränsade möjligheter att genomföra vissa projekt på 
grund av ombyggnationer i centrala staden. 
Kapitalkostnader bana är 31,7 mnkr högre än budgeterat. Detta beror i huvudsak på 
utrangering av övervakningssystem på Göta Älvbron. 
I trafiknämndens uppdrag ingår drift- och underhåll av kajanläggningar och farleder för 
färjetrafik. Verksamheten finansieras enligt avtal av Västtrafik. Kostnaderna för drift- 
och underhåll 2019 uppgick till 1,9 mnkr vilket är 3,3 mnkr lägre än budget. Detta beror 
främst på resursbrist på utförarsidan. 
Ersättningen från Västtrafik motsvarar kostnaderna för verksamheten. Därmed har 
förändringarna ingen resultatpåverkande effekt då intäkterna balanseras av motsvarande 
kostnader för spårvagnstrafik, drift och underhåll av spår och hållplatser, 
kapitalkostnader samt kostnader för färjetrafiken. 
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Frakttrafik 

Beskrivning Utfall 2019 
Budget 

2019 

Differens 
2019 Utfall 
- Budget Utfall 2018 

Differens 
utfall 

2019/2018 

Frakttrafik 12,2 12,0 0,2 17,0 -4,8 

Förklaring 
av differenser, bland annat: 

Frakttaxor 3,6 3,3 0,3 3,3 0,3 

Statsbidrag 8,6 8,7 0,1 13,7 -4,7 

Frakttrafiken finansieras dels av intäkter från godstransportörerna och dels av statliga 
driftsbidrag. Trafikverket har beslutat att genomföra en utfasning av statsbidraget under 
en treårsperiod med början 2018 vilket förklarar intäktsminskningen med 4,7 mnkr. 
Utfasningen får en direkt konsekvens på trafikkontorets resultat då kostnaderna för 
utförandet kvarstår. 

Färdtjänst 

Beskrivning Utfall 2019 
Budget 

2019 

Differens 
2019 

Utfall-
Budget Utfall 2018 

Differens 
utfall 

2019/2018 

Färdtjänst, inklusive 
uppdragsverksamhet  147,8   174,0   -26,2   167,9   -20,1  

varav Färdtjänst  37,5   33,2   4,3   31,8   5,7  

varav  
Uppdragsverksamhet färdtjänst  110,3   140,8   -30,5   136,1   -25,8  

Inom serviceresors verksamhetsområden är intäkterna totalt 26,2 mnkr lägre än 
budgeterat. Intäktsminskningen beror framför allt på den ändring som genomfördes 
under 2019 då ansvaret för resor till daglig verksamhet till och från skolor från och med 
april överfördes från stadsdelsnämnderna till trafikkontoret. 
Minskningen av intäkter för uppdragsverksamhet avser främst att skolresor istället 
utförts som färdtjänstresor. Orsaken är att skolförvaltningen har tolkat regelverket som 
att dessa resor inte omfattas av skolpliktig verksamhet. Konsekvensen är lägre intäkter 
om cirka 7 mnkr i förmedlingsavgifter samt att intäkter erhålls genom kommunbidrag 
istället för löpande ersättning. 
Uppdraget för Härryda kommun upphörde per den 1 juli vilket minskat intäkterna med 
cirka 3 mnkr. 
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Övriga intäkter 

Beskrivning Utfall 2019 
Budget 

2019 

Differens 
2019 Utfall 
- Budget Utfall 2018 

Differens 
utfall 

2019/2018 

Övriga intäkter 526,4 243,4 283,4 340,0 186,8 

Förklaring 
av differenser, bland annat: 

Drift- och investeringsrelaterad 
vidarefakturering 276,1 135,0 141,1 219,7 56,4 

Upplösta intäkter inkl. VT 111,9 26,3 85,6 29,0 82,9 

Lönekostnader investering 2,9 0 0 1,5 1,4 

Trafik Göteborg 33,7 35,7 -2,0 32,0 1,7 

Västsvenska paketet 0 0 0 0,0 0,0 

Trygg, vacker stad 0 0 0 10,7 -10,7 

Övrigt, mindre poster    26,1  

Övriga intäkter avser i princip helt kostnader som vidarefaktureras. 
Drifts- och investeringsrelaterad fakturering avser främst vidarefakturering till 
ledningsägare och har motsvarande kostnader vilket innebär att det inte påverkar 
resultatet. Drifts- och investeringsrelaterad vidarefakturering har totalt sett blivit 141,1 
mnkr högre än budgeterat. Aktivitetsnivån har varit betydligt högre innevarande år för 
flera ledningsägare i samband med större infrastrukturåtgärder i staden.  
Upplösta intäkter är statsbidrag som trafiknämnden erhållit, bland annat för 
byggnationen av åtgärder inom Sverigeförhandlingen inklusive Linbanan. Intäkterna 
löses upp i samma takt som kapitalkostnaderna för dessa investeringar resultatförs. 
Trafikkontoret samordnar ekonomin för Trafik Göteborgs verksamhet och fakturerar 
detta vidare till samarbetspartnerna Västtrafik och Trafikverket. 

Kommunbidrag 

Beskrivning Utfall 2019 
Budget 

2019 

Differens 
2019 

Utfall-
Budget Utfall 2018 

Differens 
utfall 

2019/2018 

Kommunbidrag 811,5 811,5 0 752,8 58,7 

Förklaring 
av differenser, bland annat: 

Kommunbidrag enligt KF budget 773,9 773,9 0 761,3 12,6 

Avdrag, felaktig 
kommunbidragsfördelning -30,0 -30,0 0  -30,0 

Tillägg, Färdtjänstverksamhet 15,0 15,0 0  15,0 

Avdrag, kapitalkostnader 3,8 3,8 0 4,4 -0,6 

Tillägg, Bostad 2021 48,8 48,8 0  48,8 

Tillägg, enkelt avhjälpta hinder    -20,1 20,1 

Dagvattenavgift    1,8 -1,8 

Tillägg, förändrat 
personalomkostnadspålägg    3,4 -3,4 

Tillägg, Färdtjänstverksamhet    2,0 -2,0 
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Kostnader 

Verksamhet Utfall 2019 
Budget 

2019 

Differens 
2019 

Utfall-
Budget Utfall 2018 Utfall 2017 

Kollektivtrafik 953,5 805,4 148,2 891,7 830,2 

Drift av spår och hållplatser 127,8 123,4 4,4 118,6 116,0 

Underhåll av spår och 
hållplatser 110,4 126,4 -16,0 113,2 121,1 

Drift och underhåll 
färjetrafik 1,9 5,2 -3,3 2,2 5,2 

Drift av infrastruktur  
(exkl. bana) 228,4 218,3 10,1 245,2 212,0 

Underhåll av infrastruktur  
(exkl. bana) 106,0 80,6 25,3 86,4 106,1 

Parkering, tillstånd och 
dispenser 82,9 86,8 -3,9 87,1 88,2 

Reglering, styrning 43,5 46,1 -2,6 49,2 71,4 

Planering och utredning 44,8 62,2 -17,4 44,4 62,1 

Frakttrafik 17,2 16,3 0,9 17,0 16,3 

Färdtjänst 241,5 180,5 61,1 172,1 - 

Uppdragsverksamhet färdtjänst 96,9 175,8 -79,0 118,5 - 

Verksamhetsövergripande 406,5 387,6 18,9 351,9 283,5 

Kapitalkostnader, exkl. bana 454,9 184,1 270,9 192,4 160,8 

Kapitalkostnader, bana m.m. 136,6 125,5 11,1 113,9 108,3 

Trygg, vacker stad 0,0 0,0 0,0 10,7 7,8 

Övriga verksamhetskostnader 291,1 180,5 102,3 252,2 405,4 

Summa kostnader 3 344,8 2 812,9 530,9 2 866,7 2 594,4 

Resultat -98,3 0,0 -98,3 32,6 33,6 

Ingående eget kapital 80,0 80,0 0,0 103,1 57,5 

Återredovisningar -2,8 0,0 -2,8 -55,7 -25,7 

Utgående eget kapital -21,0 80,0 -101 80,0 65,3 

Kostnaderna för 2019 är 530,9 mnkr högre än budget 2019. 
Kommentarer till kostnader för kollektivtrafik, drift och underhåll av spår och 
hållplatser samt färjetrafik återfinns under Ersättning från Västtrafik ovan då intäkter 
erhålls motsvarande kostnaderna. 
Kostnaderna för drift har främst ökat på grund av nya anläggningar som tagits i drift och 
övervakning av Göta Älvbron. 
Underhållskostnaderna har ökat då underhållet under året prioriterats upp avseende 
bland annat belysning, tunnlar och broar. 
Kapitalkostnaderna exklusive bana överstiger budget med 270,9 mnkr. Av dessa utgör 
112 mnkr utrangering av Göteborgs stads del av Linbanan och viss utrangering av 
Skeppsbron etapp 2 samt reservation för osäker fordran vid tvist med entreprenör om 
Vasabron. Se vidare under kapitalkostnader nedan.      
Avvikelsen för övriga verksamhetskostnader är främst kostnader för exploatering för 
vilken motsvarande ersättning erhålls från fastighetskontoret. Fler projekt än budgeterat 
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har färdigställts och slutavräknats mot fastighetskontoret. 
Kostnaden för planering och utredning är 17,4 mnkr lägre än budget. Inför 2019 
budgeterades en kostnadsökning då det förväntades en ökad takt i detaljplaneprocessen i 
staden. Förseningar i staden avseende framtagande av detaljplaner och 
tidsförskjutningar i projekt har inneburit att utfallet var i nivå med föregående år. 
Kostnaderna för färdtjänst samt uppdragsverksamhet färdtjänst har minskat med 17,9 
mnkr mot budget. Kostnadsminskningen är dock lägre än den intäktsminskning som 
uppstått som en konsekvens av det förändrade regelverket som genomfördes från och 
med april, då ansvaret överfördes från stadsdelsnämnderna till trafikkontoret. 
Verksamhetsövergripande kostnader blev 18,9 mnkr lägre än budgeterat. Till största 
delen förklaras det av att personalkostnaderna blivit lägre, främst beroende på att 
rekryteringar har tagit längre tid än beräknat. 

Drift av infrastruktur (exklusive bana) 

Beskrivning Utfall 2019 
Budget 

2019 

Differens 
2019 Utfall 
- Budget Utfall 2018 

Differens 
Utfall 

2019/2018 

Drift av infrastruktur (exkl. bana) 228,4 218,3 10,1 245,2 -16,8 

Förklaring 
av differenser, bland annat: 

Vinterväghållning  
(exkl. gatuvärme) 69,0 68,0 1,0 87,3 -18,3 

Barmarksrenhållning 46,4 33,8 12,6 37,4 9,0 

Energikostnad gatubelysning 25,6 28,5 -2,9 28,4 -5,0 

Trafikskador 14,2 13,0 1,2 16,9 -2,7 

Kostnaderna för drift och underhåll av infrastruktur (exklusive bana) uppgår till 228,4 
mnkr, vilket är 10,1 mnkr högre än budget men 16,8 mnkr lägre än föregående år. 
Vintermånaderna har varit ovanlig milda vilket gav väsentligt lägre kostnader för 
vinterväghållningen jämfört med 2018. Vinterväghållning var dock för lågt budgeterad 
med hänsyn till stigande avtalskostnader samtidigt som kostnaderna ökat avseende 
exempelvis sopsaltning av cykelbanor varför utfallet trots den milda vintern är i nivå 
med budget. Den milda vintern medför dock att det behöver sopas och städas mer på 
barmarksytorna och extra beställningar för detta har gjorts. 
Energikostnaderna är lägre vilket förklaras av att elpriserna varit något lägre samt att de 
stora energibesparingsåtgärder som pågår ger effekt.   
Kostnaderna för trafikskador uppgår till 14,2 mnkr, vilket är 1,0 mnkr högre än 
budgeterat men 2,7 mnkr lägre än under 2018. Den byggintensiva period som staden är 
inne i påverkar antalet trafikskador. 
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Underhåll av infrastruktur (exklusive bana) 

Beskrivning Utfall 2019 
Budget 

2019 

Differens 
2019 Utfall 
- Budget Utfall 2018 

Differens 
Utfall 

2019/2018 

Underhåll av infrastruktur  
(exkl. bana) 106,0 80,6 25,3 86,4 19,6 

Förklaring 
av differenser, bland annat: 

Beläggningsunderhåll 12,3 12,0 0,3 11,6 0,7 

Gatubelysning 56,9 40,0 16,9 45,0 11,9 

Byggnadsverk 17,5 7,6 9,9 12,4 5,1 

Utfallet för gatubelysning är högre än budget på grund av ökade åtgärder för att 
upprätthålla funktionen i rimligt skick vilket ger energibesparing på sikt. 
Utfallet på byggnadsverk är högre än budgeterat vilket främst beror på ökat löpande 
underhåll av Göta Älvbron i avvaktan på att Hisingsbron är klar att tas i bruk. Andra 
förklaringar är underhållsåtgärder i Vrångö Mittvik, spårvägsbro Kaggeledstorget samt 
rivning gångtunnel Marklandsgatan. 

Kapitalkostnader (exklusive bana) 

Beskrivning Utfall 2019 
Budget 

2019 

Differens 
2019 

Utfall-
Budget Utfall 2018 

Differens 
utfall 

2019/2018 

Kapitalkostnader exkl. bana 
(brutto)  454,9   184,1   270,9   192,4   262,5  

Förklaring av differenser, bland annat: 

Kapitalkostnader, exkl. bana 
(netto)  193,9   182,8   11,1   163,4   30,5  

Varav upplösning av bidrag till 
statlig infrastruktur  1,4   1,3   0,1   1,2   0,2  

Varav utrangering  221,6   0   221,6   22,1   199,5  

Kapitalkostnaderna är 454,9 mnkr vilket är 270,9 mnkr högre än budgeterat. 
Utrangeringar står för 221,6 mnkr av den ökade kostnaden. I kostnaden för 
utrangeringar ligger bland annat förgävesprojekteringar med 112 mnkr. Utrangering har 
genomförts avseende Göteborgs stads del av Linbanan i enlighet med 
avvecklingsbeslut. Även delar av Skeppsbron etapp 2 har utrangerats på grund av delvis 
ändrade förutsättningar, vilket innebär att tidigare utredningar och nedlagd tid inte 
längre är aktuella för det blivande projektet. I summan utrangeringar ingår även 
reservering av osäker fordran avseende tvist med den tidigare entreprenören av 
Vasabron. Utfallet av tvisten kan innebära en återföring av reserverat belopp eller 
ytterligare förlust. 
Kapitalkostnaderna rensade från utrangeringar, avskrivningar och räntekostnader, ökar 
med 11,1 mnkr vilket beror på att fler projekt aktiverats under året jämfört med budget. 
Det är även en ökning mot föregående år med 30,5 mnkr och speglar den ökade 
investeringstakten. 
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Kapitalkostnader bana och färjeanläggningar 

Beskrivning Utfall 2019 
Budget 

2019 

Differens 
2019 

Utfall-
Budget Utfall 2018 

Differens 
utfall 

2019/2018 

Kapitalkostnader bana mm 
(brutto)  136,6   125,5   11,1   113,9   22,7  

Förklaring av differenser, bland annat: 

Kapitalkostnader bana mm 
(netto)  113,2   104,8   8,4   92,9   20,3  

Upplösta intäkter  23,4   20,7   2,7   21,0   2,4  

Kapitalkostnader bana och färjeanläggningar uppgår till 136,6 mnkr vilket är 11,1 mnkr 
högre än budgeterat och 22,7 mnkr högre än föregående år. Den väsentligaste 
förklaringen är utrangering av signalsystem Göta älvbron på 16,4 mnkr. Övriga 
investeringsprojekt har inte färdigställts i den takt som var planerat. Kostnaden 
vidarefaktureras till Västtrafik och påverkar därmed inte resultatet. 

2.2.2 Investeringsredovisning 

2.2.2.1 Investeringsredovisning 

Belopp i mnkr Bokslut 
2019 

Budget 
2019 Avvikelse Utfall 

2016-2019 
Budget 

2016-2019 Avvikelse 

Inkomster 359,0 784,8 -425,8 1 188,4 1 614,2 -425,8 

Utgifter -1241,4 -2706,0 1 464,6 -3 912,4 -5 377,0 1 464,6 

Netto -882,4 -1921,2 1 038,8 -2 724,0 -3 762,8 1 038,8 

Ovanstående tabell visar trafiknämndens egna investeringar på totalnivå. 
Trafiknämndens investeringar 
De investeringar som trafiknämnden genomför ska bidra till att det blir enklare, säkrare 
och mer tillförlitligt att färdas, vistas och verka i Göteborg på ett hållbart sätt. Stadens 
infrastruktur ska anpassas till stadens målsättning att bli en grön och nära stad och 
investeringar som stödjer ett hållbart resande, främst gång, cykel och kollektivtrafik ska 
prioriteras. 
Budget 2019 och planperioden 2016-2019 
Trafiknämnden får en fyraårig tilldelning av investeringsram och den innevarande 
perioden sträcker sig från 2016-2019. Nämnden har haft rätt att flytta medel mellan åren 
men inte flytta medel mellan investeringsområden eller mellan namngivna projekt. 
Dessa beslut tas i kommunfullmäktige. 
Tilldelningen av investeringsmedel framgår av budgethandlingen för 2019 som 
beslutats i kommunfullmäktige. Enligt budgetbeslutet fick trafiknämnden en total 
bruttotilldelning på 5 609,0 mnkr för hela perioden 2016-2019. I juni beslutades i 
kommunfullmäktige att minska investeringsramen med motsvarande 232 mnkr för 2019 
och för planperioden 2016-2019. Kommunfullmäktige beslutade också under våren 
2019 att utifrån trafiknämndens förslag, att flytta investeringsmedel mellan 
investeringsområden. Under hösten 2019 beslutades även om har en mindre justering 
mellan två investeringsområden inom Städerna. Efter kommunfullmäktiges justeringar 
uppgick trafiknämndens investeringsram för planperioden till 5 377,0 mnkr. 2019 är det 
sista året i innevarande planperioden.  
Med ett utfall för de passerade åren inom planperioden, det vill säga år 2016-2018 som 
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uppgår till 2 671 mnkr, uppgick budget för år 2019 till 2 706,0 mnkr. 
Utfall 2019 och planperioden 2016-2019 
Utfallet för trafiknämndens investeringar 2019 uppgår till 1 241,4 mnkr vilket är en 
ökning mot föregående år med 73 mnkr (6,2 procent). Även om kontoret har en ökande 
investeringstakt uppgår inte utfallet till budgeterad nivå. Avvikelsen mellan utfall och 
budget är -1 464,6 mnkr (-54,1 procent). 
Utfallet för trafiknämndens investeringar för planperioden 2016-2019 uppgår till 
3 912,4 mnkr vilket är en avvikelse mot budgeterad nivå med -1 464,6 mnkr (- 27,2 
procent). 
Det budgetunderlag som låg till grund för planperiodens investeringsram 2016-2019 
version 2019 arbetades fram under hösten 2017 och var utifrån då kända förutsättningar. 
Sedan budgetunderlaget sammanställdes har planering och framdrift av projekt framför 
allt påverkats av tidsförskjutningar och förändrade förutsättningar utifrån fattade beslut. 
Komplexiteten i stadsutvecklings- och investeringsprojekt innebär allt längre 
genomförandeperioder, ofta med hög grad av samordning mellan olika projekt och med 
andra förvaltningar. Förändrade tidplaner inom projekten innebär en direkt påverkan på 
förvaltningens årliga utfall i relation till budgeterad volym. Det är således svårt att 
budgetera investeringsverksamheten på enskilda år. Trafikkontorets målsättning är att 
samtliga angelägna och prioriterade projekt ska utföras i den takt som 
investeringsplanen redovisar, men erfarenheten visar att framdriften inte blir som 
planerat. För att undvika att låsa upp allt för stora investeringsvolymer har förvaltningen 
i sitt budgetarbete arbetat med en budgetregleringspost som innebär ett schablonmässigt 
avdrag på 20 procent på den samlade investeringsvolymen. Detta till trots är utfallet för 
år 2019 och planperioden 2016-2019 lågt i relation till budget. 
De största avvikelserna mellan budgeterad nivå och utfall för år 2019 återfinns bland de 
namngivna projekten. Projekt Linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen fick 
av trafiknämnden i mars ett uppdrag att studera alternativ utformning och inriktningar 
för en alternativ linbana, ett uppdrag som innebar en begränsad investeringskostnad i 
jämförelse med vad som budgeterats för året. Projekt Hisingsbron, vars 
investeringsutgifter under 2019 uppgick till 435,5 mnkr vilket motsvarar 35,1 procent 
av kontorets investeringsvolym, har gjort flera tidsförskjutningar framför allt med 
anledning av den försenade leveransen av stål, vilket innebär att årets utfall kraftigt 
avviker från budgeterad volym. Projekt Skeppsbron etapp 2 har i väntan på 
investeringsbeslut från kommunfullmäktige haft en kraftigt begränsad investeringstakt i 
jämförelse med vad som budgeterats. Beslut har fattats om att avbryta projekt Stora 
Hamnkanalen samt projekt Hastighetsöversyn, Rätt fart i staden. Projekt Ringö Depå 
har fått ett förändrat innehåll som innebär en sänkt investeringsvolym. Beslut om 
förändrade planeringsförutsättningar i projekt Hjalmar Brantingstråket har inneburit 
tidsförskjutning till nästa planperiod. 
Inom investeringsområde Städerna avviker utfallet från budgeterad nivå, främst med 
anledning av tidsförskjutningar. Inom Fotgängarstaden har aktuella entreprenörer inte 
hunnit färdigställa det stora antalet platser inom tillgänglighetsprogrammet som 
planerats. Ett antal genomförandestudier inom Cykeltrafikstaden har färdigställts under 
året och flera cykelbanor har tagits i bruk, men förvaltningen noterar att åtgärderna 
tenderar att dra ut på tiden och att färdigställande förskjuts i tid. Flertalet av projekten 
inom Kollektivtrafikstaden är finansierade av Västtrafik och avvikelser mot planerad 
framdrift måste godkännas av båda parter. Godkännandeprocessen är tidskrävande och 
gör att projekt skjuts i tid. 
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Kontorets arbete med genomförandestudier har visat sig vara av stor betydelse för att i 
tidigt skede kunna identifiera beroenden och svårigheter i projekten. Att genomföra 
projekt i staden blir allt mer komplext och detta gör att de tidiga skedena blir allt mer 
viktiga och resurskrävande. Inom reinvestering har två genomförandestudier godkänts 
under 2019: Drottningtorgsbron samt Kanalmurar utmed Åvägen från Ullevibron till 
Valhallabron. Inom Städerna har åtta genomförandestudier för cykelbanor färdigställts 
och godkänts. 
Inom de namngivna projekten pågår arbete med genomförandestudier för Hjalmar 
Brantingstråket, Citybuss Backastråket, Citybuss Norra Älvstranden (västra och 
nordvästra delen), Spårväg och citybuss Norra Älvstranden centrala delen samt 
Engelbrektslänken. 
Investeringsredovisningen har en direkt påverkan på förvaltningens driftsredovisning. 
Förutom att anläggningarna ska driftas och underhållas så belastas driftsredovisningen 
av kapitalkostnader som motsvarar den årliga värdeminskningen av anläggningen. 
Förvaltningens anläggningstillgångar ska spegla det aktuella värdet av de genomförda 
investeringarna. Om en anläggning helt eller delvis inte längre bedöms har det värde 
som finns upptaget som anläggningstillgång ska värdet justeras och kostnaden belastar 
driftsredovisningen. 
Trafiknämnden beslutade i november att avbryta projekt Linbana mellan Järntorget och 
Wieselgrensplatsen. De upparbetade investeringskostnaderna och inkomsterna är inte att 
betrakta som en anläggning utan hanteras som förgävesprojektering och belastar 
driftsredovisningen år 2019. 
I somras återinvigdes Vasabron, en av Sveriges bäst bevarande jugendbroar under togs i 
bruk efter den omfattande renoveringen som genomförts. Stor omsorg har lagts på att 
bevara brons utseende samtidigt som konstruktionen nu är starkare och säkrare än 
tidigare. Projektet har haft tillkommande arbeten och kostnadsökningar. Den första 
entreprenaden hävdes och en ny entreprenör togs in för att färdigställa renoveringen av 
bron. En tvist pågår nu med den första entreprenören. Efter att det genomförts en 
översyn av kostnaderna har förvaltningen funnit att delar av kostnaderna inte tillför 
anläggningen något värde utan hanteras som förgäveskostnader. 
Efter flera återremitteringar av projekt Skeppsbron etapp 2 har förvaltningen gjort en 
översyn av förprojekteringen och funnit att delar av de upparbetade kostnaderna för 
återremitteringar inte tillför anläggningen något värde utan hanteras som 
förgävesprojektering och belastar således driftsredovisningen år 2019. 
Bifogat till denna rapport finns en tabell och en sammanfattad beskrivning om 
trafikkontorets egna investeringar per investeringsområde/namngivet projekt. 

 
Figuren visar utvecklingen för investeringar och exploateringar över åren. 
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Redovisning per område 

2.2.2.2 Exploateringsinvesteringar 

Belopp i mnkr Bokslut 2019 Budget 2019 Utfall 2016-2019 
Budget  

2016-2019 

Inkomster 644,0 - 1 991,4 - 

Utgifter -747,0 -312,1 -2 481,4 -703,0 

Netto -103,0 -312,1 -490,0 -703,0 

I tabellen ovan ingår utfall för samtliga exploateringsinvesteringar, det vill säga även de 
som ingår i fastighetsnämndens respektive Älvstranden Utvecklings ABs budgetansvar. 
Budgetvärden i tabellen omfattar endast trafiknämndens budgetansvar, och förklarar den 
stora differensen mellan utfall och budget. 
Exploateringsverksamheten fortsätter att öka och de samlade utgifterna uppgick 2019 
till 747,0 mnkr, vilket är en ökning från år 2018 med 104,9 mnkr (16,3 procent). 
Exploateringsinvesteringarna är en följd av, och en förutsättning för, utvecklingen av 
staden såväl när det gäller bostäder som näringsliv. Omfattningen av investeringarna 
styrs av exploatörernas investeringsvilja. Exploateringsinvesteringar kan variera stort i 
omfattning. En del av projekten kan innehålla många delar som berör trafik medan 
andra kan vara stora i omfattning, men ändå vara ringa i trafikavseende. Projekten är 
många gånger komplexa då det ofta handlar om en samordning med flertalet nämnder 
samt med en eller flera exploatörer samt ledningsägare. De flesta exploateringsprojekten 
sträcker sig över flera år. Fastighetsnämnden har samordningsansvar för kommunens 
exploateringsekonomi. När gatuanläggningarna på allmän platsmark är färdigställda 
överförs de till trafikkontoret som har ansvar för kapitalkostnader, drift och underhåll. 
Detta är kostnader som belastar driftsekonomin. 
Trafiknämndens verksamhet inom exploateringsinvestering initieras av 
fastighetsnämnden och Älvstranden Utveckling AB. Trafiknämndens delar benämns här 
TN-andelar, och fastighetsnämndens delar benämns FN-andelar. Trafikkontoret har 
under 2019 drygt 110 pågående exploateringsprojekt. 

Trafiknämndens exploateringsekonomi (TN-andelar) 

Belopp i mnkr Utfall 2019 
Budget 

2019 

Inkomster - - 

Utgifter -60,7 -312,1 

Netto -60,7 -312,1 

Trafiknämnden har budgetansvar för de skattefinansierade gatuanläggningarna på 
allmän platsmark. Utgiften för TN-andelarna år 2019 uppgår till 60,7 mnkr vilket är en 
avvikelse mot budget med -251,4 mnkr. Den budgeterade nivån var utifrån projektens 
planering och prognos som under hösten 2017 togs till det långsiktiga budgetunderlaget. 
Sedan dess har uppdaterade prognoser rapporterats löpande. Det är främst 
tidsförskjutningar i projekt som är orsaken till avvikelsen. Prognosen för trafikkontorets 
exploateringsprojekt påverkas av förändringar i tidplaner och utbyggnadstakt i projektet 
som helhet där även andra aktörer ingår. 
Utfallet 2019 är en minskning mot föregående år med -11,9 mnkr (-16,4 procent). En 
anledning till minskningen är att det största TN-exploateringsprojekt Gamlestads Torg, 
inte hade en lika omfattande investeringsvolym 2019 som tidigare år. Utfallet 2019 för 
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projekt uppgick endast till 7,2 procent av det totala utfallet för TN andelar, men sett till 
hela planperioden 2016-2019 så uppgår utfallet för Gamlestads Torg till 67,9 procent av 
TN-andelarna. 
Under året har ett antal exploateringsprojekt slutbesiktigats. Projekt Kvibergs Ängar är 
ett omfattande projekt som pågått i flera år. Det omfattar bland annat en ny 
cirkulationsplats, busshållplats, bullerskärm och GC-bana.   
BoStad2021 är ett unikt samverkansprojekt mellan Göteborgs stad och ett antal privata, 
kooperativa och kommunala byggaktörer. Projektets konkreta mål är att till år 2021 
bygga 7000 nya bostäder utöver det ordinarie bostadsbyggandet. Effektmålet är att korta 
ner plan- och byggprocessen genom nya arbetssätt. Under 2019 har flera projekt 
byggstartats. Aktuell prognos över antal färdigställda bostäder till år 2021 uppgår i 
dagsläget på ca 5200 och att målet om 7000 färdigställda bostäder bedöms kunna nås i 
början på 2023. 
Totalt arbetar trafikkontoret med 19 aktiva projekt inom BoStad2021. Ett av de större 
projekten inom BoStad2021 är projekt Fix fabriken. Förutom 1200 lägenheter så ingår i 
projektet även en skola och förskola, ett äldreboende samt butiksytor. Trafikkontoret 
arbetar med gatuanläggningen på allmän platsmark och projektet är indelat i fem 
etapper. Projekteringen av första etappen är färdigställd och utförandeentreprenör 
upphandlades under våren 2019. Efter att startmöte genomfördes i somras kom 
byggnationen igång och har pågått under hösten. 

Fastighetsnämndens exploateringsekonomi 

Belopp i mnkr Utfall 2019 
Budget 

2019 

Inkomster 611,8 
FN budget-

ansvar 

Utgifter -654,5 
FN budget-

ansvar 

Netto -42,7 
FN budget-

ansvar 

De exploateringsprojekt som avser gatuanläggningar på allmän platsmark och som 
finansieras med skattemedel faktureras löpande till fastighetskontoret som har det 
samlade ansvaret för exploateringsverksamheten. Utgifterna uppgick 2019 till 654,5 
mnkr vilket är en ökning mot föregående år med 126,8 mnkr (24,0 procent). Projekt 
Kajen vid Västra Eriksberg färdigställdes under 2019. 

Exploatering bolag 

Belopp i mnkr Utfall 2019 
Budget 

2019 

Inkomster 32,2 - 

Utgifter -31,8 - 

Netto 0,4 - 

Exploatering bolag omfattar projekt som finansieras av Älvstranden Utveckling AB. 
Staden hanterar kommande projekt genom fastighetsnämndens exploateringsbudget. 
Detta gör att i takt med att de pågående projekten färdigställs kommer 
investeringsområdet exploatering bolag att fasas ut. Aktuella projekt under 2019 är 
Östra Kvillebäcken, Götaverksgatan, Västra Eriksberg samt Örgryte Torp. 
Exploateringsutgifterna för Älvstranden Utveckling ABs exploateringsverksamhet 2019 
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uppgick till -31,8 mnkr och trafikkontoret fakturerar Älvstranden löpande under året för 
de upparbetade kostnaderna. 

2.2.2.3 Projektuppföljning 

Investerings- och exploateringsprojekt av väsentlig betydelse 

Knutpunkt Korsvägen 
I anslutning till Västlänkens Station i Korsvägen planeras en utbyggnad av allmän plats 
för stadens anläggningar. Projekt Knutpunkt Korsvägen omfattar infrastruktur för buss- 
och spårvagnstrafik, gångtrafik, cykeltrafik och biltrafik samt stadsmiljöåtgärder. I våras 
fattade kommunfullmäktige beslut om projektbudget för åtgärden som till stor del 
finansieras av Västsvenska paketet. 
Projektets tidplan är beroende av när vi får tillgång till ytorna efter Trafikverkets 
byggnation av Västlänken. Avtalet med Västsvenska Paketet är påskrivet av samtliga 
parter. Förprojekteringen är levererad och projektering kommer att påbörjas i början på 
år 2020. 
E45, Nedsänkning 
Projektet innebär en överdäckad nedsänkning av Götaleden på sträckan 
Stadstjänaregatan – Torsgatan och överdäckningsförberedd nedsänkning på sträckan 
Torsgatan – Falutorget. Inom staden delas detta projekt upp ekonomiskt mellan 
fastighetsnämnden, trafiknämnden och stadsledningskontoret i en exploaterings- och en 
investeringsdel samt en avsättning till statlig infrastruktur, eftersom staten genom 
Trafikverket äger delar av anläggningen. 
Projektets totalprognos har sänkts i tidigare rapportering. Sänkningen har gjorts 
eftersom vissa risker har passerats samt att prognosen för ändring- och tilläggsarbeten 
har sänkts. 
Trafikverket och Göteborgs stad har under hösten enats om ett förändrat 
ägandeförhållande vilket innebär att den kommunala andelen av anläggningen ökat. Det 
förändrade ägarförhållandet påverkar inte finansieringsavtalet och innebär därmed ingen 
kostnadsökning, men innebär ändå en omfördelning mellan förvaltningarna samt 
avsättningen. Denna omfördelning medför att trafikkontoret får en större andel av såväl 
kostnader som bidrag från Västsvenska Paketet. Ett tjänsteutlåtande kommer att skrivas 
i början på 2020. 
Station Haga 
Projektet innefattar spår inklusive hållplatsläge spårvagn/buss, underjordiskt 
cykelgarage samt allmän plats i anslutning till station Haga samt norr om 
Rosenlundsbron. Projektering och byggnation av spår utförs av Trafikverkets projekt 
Västlänken. Kommunfullmäktige fattade 2019 beslut om en projektbudget som uppgår 
till 660,0 miljoner kronor (2017 års prisnivå). Projektet har även erhållit skedes- och 
inköpsbeslut för projektering och byggnation. Detaljplanen har vunnit laga kraft. I 
projektet genomförs en gestaltningstävling där tävlingsbidragen har inkommit och 
vinnare kommer att utses i början på 2020. 
Kvilleleden 
Projektet omfattar en utbyggnad av den kommunala infrastrukturen inom detaljplanen 
Gator vid Backaplan samt intilliggande områden omfattande den kommunala 
infrastrukturen som behöver modifieras när Marieholmsförbindelsen öppnar för trafik. 
Skedet planering är klart och projektet har inlett arbetet med en så kallad Early 
Contractor Involvement, ECI. Detta arbetssätt innebär att entreprenören kommer in i ett 
tidigare skede i processen. 
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Projektet befinner sig i fas1 i entreprenadmodellen "tidig entreprenörsmedverkan, TEM 
/ ECI". Staden arbetar som aktiv avtalspart och ingår i projektgruppen tillsammans med 
Trafikverket. Projektet har informerat i trafiknämnden om framdrift vid två tillfällen 
under hösten. Fortsatt arbete pågår med projektets riktpris och arbete med detta 
beräknas färdigt i maj. 
Skeppsbron etapp 2 
Kommunfullmäktige antog 2014 ny detaljplan för området. Efter detaljplanens 
antagande har trafikkontoret tagit fram en genomförandestudie för området, vilken 
godkändes av trafiknämnden i februari 2018. Projektering av etapp 2 kan inte starta 
förrän kommunfullmäktige fattat beslut om projektbudget. För att inte förhindra 
framdriften av programmet påbörjades redan under hösten 2017 förprojektering vilken 
ryms inom trafiknämndens investeringsram för Skeppsbron etapp 2. Efter flera 
återremitteringar har förvaltningen gjort en översyn av förprojekteringen och funnit att 
delar av de upparbetade kostnaderna för återremitteringar inte tillför anläggningen något 
värde, utan hanteras som förgävesprojektering. Projektet rapporterar ingen förändring 
på total projektprognos, men i avvaktan på investeringsbeslut har projektet ett lägre 
utfall för år 2019 än vad som tidigare beräknats. 
Hisingsbron (exkl. nedsänkningen av E45 Gullbergsvass)  
Hisingsbron ska ersätta den nuvarande älvförbindelsen Göta älvbron som har en 
begränsad livslängd och måste ersättas. Den nya Hisingsbron planeras öppna för 
trafikpåsläpp för vägtrafik vintern/våren 2020–2021 och trafikpåsläpp för spårvägstrafik 
är planerat till sommaren 2021. 
Under året har det arbetats intensivt med att säkerställa delleveranserna av stål från 
Spanien. I november började ståldelarna anlända till Göteborg och montagearbetet 
påbörjades innan årets slut. I nuläget innebär detta en försening av montagearbetet på 
cirka nio månader. 
Projektet arbetar utefter en tidsplan att spårstopp/öppning för trafik kan ske under 
våren/sommaren 2021. Dock innebär denna tidsplan att en del åtgärder behöver vidtas. 
Entreprenören menar att sådana åtgärder är att betrakta som forceringsåtgärder, för vilka 
Trafikkontoret är ansvariga och därmed skall bekosta. Förhandlingar pågår i frågan. 
Entreprenören har också framfört anspråk gällande ersättning och rätt till 
tidsförlängning för ändrings- och tilläggsarbeten samt mängdförändringar. Dessa är 
dock ännu så generella och svepande att de inte är möjliga att ta ställning till. 
Trafikkontoret har efterlyst och avvaktar entreprenörens preciseringar. 
Såväl budget som tidsplan är därmed under stark press. Avseende budget så är 
riskexponeringen i dagsläget större än projektets samlade reserver men samtidigt 
osäker. Tidsplanen är så pressad att även om åtgärder enligt ovan vidtas så finns 
praktiskt taget inget utrymme för ytterligare störningar. Därför har analys och utredning 
kring möjligheter och konsekvenser av att förlägga ett spårstopp vid annan tid på året 
genomförts. Slutsatsen är att ett spårstopp vid annan tid än sommaren är så omfattande 
att det sannolikt inte är rimligt att genomföra. Om denna situation ändå uppstår innebär 
det en betydande kostnadsökning för projektet. 
Skeppsbron etapp 1 
Skeppsbron etapp 1 var den första etappen i omdaningen av Södra Älvstranden vid 
Skeppsbron. Projektet har bland annat omfattat utbyggnad av spårväg mellan Järntorget 
och Lilla Torget via Stora Badhusgatan, ny terminal och hållplats vid Stenpiren samt 
utbyggnad av gator och allmänna platser. Projektet är avslutat och slutbesiktigat. 
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   Ack. utfall Total 
projektprognos Projektbudget  

Projekt 
KF-

beslutat 
(ja/nej) Ink Utg Ink Utg Ink Utg Slutår 

Knutpunkt 
Korsvägen 
(2017 års 
prisnivå) ja 24,6 -24,6 745 -860 745 -860 2028 

E45, 
Nedsänkning 
(2013 års 
prisnivå) ja 356,9 -700,9 470,6 -897,6 470,6 -946,8 2022 

Station Haga 
(2017 års 
prisnivå) ja 0 -7,5 0 -660 0 -660 2025 

Kville (2016 
års prisnivå) ja 37,8 -51,3 318 -768,0 318,0 -768 2025 

Skeppsbron 
etapp 2 
(2017 års 
prisnivå) nej 16,8 -33,7 150 -1500 - - 2027 

Hisingsbron 
(2009 års 
prisnivå) ja 817,8 -1463,6 1566,0 -3500,0 1566,0 -3500,0 2022 

Skeppsbron 
etapp 1 
(löpande 
prisnivå) - 282,2 -778,5 282,2 -778,5 282 -789,2 2019 

2.3 Värdering av eget kapital 

Trafiknämnden hade vid utgången av 2018 ett eget kapital på 80,0 mnkr efter 
återredovisningar. 
2019 års ekonomiska resultat är ett underskott om -98,2 mnkr. Återredovisning sker 
med 1,8 mnkr avseende BoStad 2021 och 1,0 mnkr avseende Torslanda 
Tvärförbindelse. 
Trafiknämnden har utrangeringskostnader om totalt 112 mnkr avseende dels Göteborg 
Stads andel av kostnaden för Linbanan i enlighet med avvecklingsbeslutet av projektet, 
del av Skeppsbron etapp 2 har belastats med utrangeringskostnader samt att del av 
fordran mot den tidigare entreprenören av Vasabron reserverats som osäker med 
anledning av pågående tvist. Utfallet av denna tvist kan innebära en återföring av 
reserverat belopp eller ytterligare förlust. 
Kommunfullmäktige antog den 7 november 2013 Regler för budget och uppföljning i 
stadens nämnder och styrelser. Av dessa framgår att nämnden årligen, i samband med 
fastställandet av det ekonomiska utfallet i bokslutet, ska värdera den egna verksamheten 
utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv och besluta om nivå på det egna kapitalet. 
Nämnden ska vid värderingen beakta de rekommenderade riktnivåerna. För 
trafiknämnden innebär detta, efter införlivningen av färdtjänsten, att det egna kapitalet 
rekommenderas att uppgå till 60 - 80 mnkr. Nämnden bör sträva efter att ha ett eget 
kapital på en nivå som kan motiveras utifrån verksamheten och de förutsättningar under 
vilken nämnden verkar och därmed speglar den enskilda nämndens specifika riskbild, 
den så kallade nämndrisken. Kommunen centralt tar ansvar för risker därutöver det vill 
säga kommunrisker. 
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De osäkerheter som trafiknämnden har att hantera rör framför allt drift- och 
underhållsverksamheten, osäkerheter gällande intäkter från parkeringsverksamheten, 
risker i investeringsverksamheten samt i viss utsträckning oväntade händelser bland 
annat med avseende på extrema väderförhållanden. Dessa kan vara i form av extrema 
nederbördsmängder av snö eller regn, höga vattenflöden eller vattennivåer samt storm 
och orkanvindar. Trafiknämnden har ett arbetssätt där kontoret parallellt med 
detaljplanearbetet genomför en genomförandestudie som bekostas av investeringsmedel. 
Skulle detaljplanen inte bli fastställd eller arbetet med investeringsprojektet avbrytas 
eller förändras väsentligt efter avslutad genomförandestudie kommer kostnaden behöva 
bokföras som förgävesprojektering. Detta innebär att investeringsmedel som förbrukats 
bokförs om till drift. Med hänsyn till att detta ökar osäkerheten i nämndens verksamhet 
och nämndens möjlighet att hantera dessa inom den löpande verksamheten, samt 
kommunstyrelsens riktlinjer så föreslår trafikkontoret att målet för nämndens egna 
kapital ska vara det högsta inom det intervall som kommunstyrelsen beslutat om, 80 
mnkr. 
Trafikkontorets uppfattning är att årets förlust är att betrakta som kommunrisk vilket 
innebär att det egna kapitalet ska återställas med 101 mnkr genom kommuncentrala 
medel. Egna kapitalet för trafiknämnden efter återställande av eget kapital blir därmed 
80 mnkr. 

   

 2019 2018 2017 2016 

Ingående eget kapital 80 000 65 349 57 459 69 554 

Färdtjänstens ingående eget kapital  37 749   

Årets resultat -98 259 32 579 33 571 22 105 

Utgående eget kapital efter årets resultat -18 259 135 677 91 030 91 659 

Återredovisningar av eget kapital -2 810 -55 677 -25 681 -34 200 

Förslag till återställande av central kommunrisk 
eget kapital 101 069    

Utgående eget kapital efter 
återredovisningar och återställande 80 000 80 000 65 349 57 459 

2.4 Utveckling inom personalområdet 

2.4.1 Personalvolym och lönekostnad 

Belopp i tkr 2019 2018 2017 

Lönekostnad exkl. 
arvoden 213 256 188 257 129 476 

Arbetad tid 
(årsarbetare) 457 421 270 

Lönekostnad per 
årsarbetare 466 448 479 

Fotnot: Siffror för 2017 avser tidigare trafikkontoret. Från och med 2018 har tidigare färdtjänstförvaltningen införlivats i 
trafikkontoret. 

Lönekostnaderna ökar något med anledning av löneutveckling och att förvaltningen 
under året fortsatt växa inom några kärnverksamheter. Lönestrukturen skiljer sig åt 
mellan olika verksamheter inom förvaltningen beroende på olika befattningsgruppers 
marknadsutsatthet och kompetens-/kravnivåer. När det gäller kompetensgrupper inom 
samhällsbyggnadssektorn (exempelvis kvalificerade och erfarna projektledare för 
investeringsverksamhet samt trafikspecialistkompetens) är konkurrensen om kompetens 
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hård på arbetsmarknaden. När det gäller exempelvis delar av avdelning Serviceresors 
verksamhet är kompetensen inte marknadsutsatt på samma sätt, vilket innebär att 
lönestrukturen generellt är lägre. Trafikkontoret har en stor verksamhet som, i enlighet 
med vårt reglemente, till del genomförs med stöd av konsultresurser/ -kompetenser. 
Uppdraget är komplext och kräver specialistkompetens i olika delar. Vi kategoriserar 
våra konsultresurser i tre konsulttyper: 
Resurskonsulter – Konsult som anlitas som resursförstärkning eller tillfällig ersättning 
för egen anställd personal, i befattningar som kontoret normalt innehar. 
Kompetenskonsulter - Konsult som anlitas för specialistuppdrag som normalt inte utförs 
av anställda inom trafikkontoret/Göteborgs Stad. 
Uppdragskonsulter - Konsult eller konsultgrupp som genomför ett självständigt 
konsultuppdrag såsom t.ex. utredningar, projektering. Uppdragskonsulten utför arbetena 
under egen arbetsledning. 
Ett omfattande utvecklingsarbete sker under 2019 - 2020 för att aktivera nya arbetssätt 
och ta fram en sourcingstrategi för konsultanvändande utifrån verksamhetens behov. 

  2016 2017 2018 2019 

Antal anställda (tillsvidare) 227 276 416 430 

Antal anställda (tidsbegränsad anställning) 6 7 12 32 

Andel kvinnor (%) 59 59 59 60 

Andel män (%) 41 41 41 40 

Medelålder (år) 45,2 45,8 45,1 45 

Antal anställda som fyllt 65 år 9 10 17 13 

Rekrytering (tillsvidareanställning) 48 70 58 59 

Extern avgång (tillsvidareanställning) 31 21 36 37 

Andel faktiskt arbetad tid (%) 79 77 76 76 

Sjukfrånvaro totalt (%) 4,2 4,2 5,8 5,1 

Föräldraledighet (%) 5,9 6,8 5,3 4,7 

Pensionsavgångar 4 3 5 5 

Rekryteringar avser externt eller kommuninternt rekryterade. Under 2019 har 
verksamhetsvolymen fortsatt öka vilket föranlett viss nyrekrytering inom framförallt 
investeringsverksamheten och till viss del inom vår drift och underhållsverksamhet. 
Personalomsättningen för 2019 landar på 9 procent, vilket är oförändrat från 2018 och 
något lägre än 2017. 
Medelåldern på förvaltningen är 45 år och antalet pensionsavgångar få. Medarbetare 
som arbetar längre än till 65 år är idag inte ovanligt och seniora kompetenser är 
uppskattade och efterfrågade inom flera områden. 
Sjukfrånvaron totalt har minskat sedan 2018.Trafiknämndens arbetsmiljömål avseende 
sjukfrånvaro har uppnåtts och nytt mål ska sättas framåt. Minskning av sjukfrånvaron 
har de senaste tre åren främst skett avseende sjukfrånvaro längre än 14 dagar, 
korttidsfrånvaron är totalt tämligen konstant. 

2.4.2 Övrig utveckling inom personalområdet 

Arbetsmiljö 
Förvaltningens uppdrag har kraftigt vuxit i omfattning och komplexitet de senaste åren, 
vilket ställer krav på utveckling av förmågan till goda leveranser såväl inom 
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förvaltningen som gemensamt i staden som helhet. Inom förvaltningen, och i samverkan 
med förvaltningar och bolag i staden, bedrivs utvecklingsarbeten för att möta de 
utmaningar som stadens omfattande stadsutvecklingsuppdrag innebär. Förvaltningars 
olika mål och uppdrag inom stadsutveckling bidrar till målkonflikter och delvis olika 
prioriteringar i nämnder och förvaltningar. Detta påverkar förutsättningarna för 
samarbeten och leveranser, och genom det också arbetsmiljön för medarbetare och 
chefer. 
Förvaltningens förändrings- och utvecklingsarbeten har de senaste åren varit och är 
fortsatt omfattande - för att möta det större uppdraget, den ökade komplexiteten i frågor 
och för att gå från den lilla organisationens arbetssätt till arbetssätt som präglas av 
helhetssyn (hela-staden), systematik och fokus på det värde vi skapar för de vi är till för. 
Det större uppdraget och den ökade förändrings- och utvecklingstakten är positiv ur 
många aspekter, men innebär också en påverkan på medarbetare och chefer och hur man 
upplever arbetsmiljön både individuellt och i olika verksamheter inom förvaltningen. 
Upplevelsen av arbetsmiljön skiljer sig markant åt mellan olika verksamhetsområden 
inom kontoret. I vissa verksamheter ger målkonflikter och det större komplexa 
uppdraget i en stad under stark och snabb utveckling en tydlig påverkan på 
förutsättningarna i arbetsmiljön. 
I arbetet med att klara våra leveranser och stärka upplevelsen av trafikkontoret som en 
attraktiv arbetsplats arbetar vi sedan flera år tillbaka med utveckling av bland annat; 
gemensamma arbetssätt, styrande och stödjande dokument för att förenkla och 
förtydliga arbetssätt för medarbetare och chefer, samarbetsformer internt på 
förvaltningen och med andra parter och aktörer, kompetensutveckling, utveckling av 
och kompetensutveckling inom projektarbetsformen/-styrning, utveckling av 
ledningsarbete-ledarskap-ledningskommunikation, utveckling av interna karriärvägar 
med mera. Där det behövts har justeringar i organisationen gjorts i syfte att skapa bättre 
förutsättningar för arbetsmiljö och leveranser. 
I verksamhetsplaner och arbetsmiljöhandlingsplaner i verksamheterna ser vi tydligt hur 
verksamhetsutveckling och förbättringsarbete inom arbetsmiljöområdet går hand i hand. 
Arbetsmiljöarbetet följs upp inom ramen för ordinarie verksamhetsuppföljning. 
Trafiknämndens arbetsmiljömål 
Trafikkontoret ska vara en attraktiv arbetsgivare och upplevelse av en god arbetsmiljö är 
en viktig förutsättning. Engagerade medarbetare som är motiverade och trygga i sina 
roller samarbetar för att uppnå verksamhetens mål och bidrar till effektiv verksamhet. 
Trafiknämnden beslutade i april 2018 om tre arbetsmiljömål för förvaltningen: 
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Mål avseende upplevelse av arbetsbelastning med indikator inflytande från 
medarbetarenkät kan inte följas upp för 2019 eftersom dessa frågor inte ingår i stadens 
medarbetarenkät 2019. De kommer att mätas i medarbetarenkät 2020 igen. 
Mål avseende sjukfrånvaro har uppnåtts. 

 
Värt att notera är att frisknärvaron (personer med max 4 sjukdagar på ett år) på kontoret 
har ökat de senaste tre åren. 
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Personalomsättningen är på normal nivå, oförändrad från förra året. 

 
I målet om Attraktiv arbetsgivare har indikatorerna personalomsättning och 
sjukfrånvaro en positiv utveckling. Index från medarbetarenkäten på faktor Attraktiv 
arbetsgivare (jag är stolt att arbeta i Göteborgs stad, jag kan rekommendera min 
arbetsplats till andra) ökade kraftigt mellan 2016 och 2017, från 55 till 63. Index sjönk 
2018 till 58. Arbetsmiljömålet är satt till index 65 på enkätfrågorna om Attraktiv 
arbetsgivare. Dessa frågor ingår dock inte i stadens medarbetarenkät 2019. De kommer 
att mätas i medarbetarenkät 2020 igen. 
Nya/ uppdaterade arbetsmål ska tas fram och beslutas av trafiknämnden under våren 
2020. 
Entledigande av trafikdirektören 
Trafiknämndens entledigande av trafikdirektören den 28 augusti har påverkat ledningen 
av kontoret, dess verksamhet och arbetsmiljö i en tid med redan stor arbetsbelastning 
och viktiga leveranser för stadens utveckling. Konsekvenser har varit en ökad 
arbetsbelastning för att säkra fortsatt ledningsfokus och leverans, samt att långsiktig 
verksamhetsutveckling för att möta våra uppdrag och organisationens målbild har 
påverkats och tappat fart. 
Samverkan arbetsgivare och fackliga företrädare 
Samverkansarbetet och den förtroendefulla dialogen mellan arbetsgivare och fackliga 
företrädare har under året varit en viktig fråga. Samarbetsformer och systematik finns på 
plats. Vi behöver fortsätta utvecklingen av dialog och gemensamt arbete för samling 
och samsyn inte minst i våra roller i samverkans- och skyddskommittéarbetet på 
kontoret. Partsgemensam samverkansutbildning har genomförts under året. I oktober 
genomfördes en dialogkonferens för alla våra samverkansgrupper, som planerades och 
genomfördes partsgemensamt. Partsdagen med dess dialoger om roller, samarbete och 
spelregler, bärs vidare in i 2020 i det ordinarie samverkansarbetet. 
Lokaler 
Förvaltningens verksamheter är idag placerade på två adresser; avdelning Serviceresor 
på Högsbogatan samt resterande delar av trafikkontoret på Köpmansgatan. På 
Köpmansgatan är vi trångbodda och det finns brister i den fysiska inomhusmiljön. 
Ett arbete pågår med mål att samlokalisera våra verksamheter, åtgärda trångboddhet och 
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problem i fastigheten på Köpmansgatan och skapa funktionella kontorsytor med bra 
arbetsmiljö för hela verksamheten. Avsikten är bland annat att hyra in plan 6 i 
Traktören. Plan 6 har dessvärre varit hårt drabbat av takläckage, lukt från kloranisoler, 
brister i funktion hos nytt ventilationsaggregat med mera. Omfattande 
renoveringsåtgärder samt förebyggande arbetsmiljöåtgärder på våningsplanet genomförs 
av lokalförvaltningen, vilket trafikkontoret ställt krav på. 
Vi som är hyresgäster i fastigheten; trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret, 
konstaterar att hela huset har ett inomhusklimat och ventilationssystem med tydliga 
begränsningar, vilket tydligt påverkar den fysiska arbetsmiljön där många medarbetare 
upplever fysiska besvär. Under hösten genomfördes en enkät om inomhusmiljö, den så 
kallade Örebroenkäten, som vände sig till alla anställda i fastigheten. Resultatet av 
enkäten visade att närmare 70 procent av trafikkontorets anställda svarade att man 
upplever brister i luftkvaliteten och luftmiljön. Lokalförvaltningen har vidtagit vissa 
åtgärder, som till exempel en omfattande rensning av fastighetens ventilationskanaler. 
Trafikkontoret är i behov av att fastighetsförvaltaren agerar kraftfullt för att utveckla 
och åtgärda lokalerna för en god arbetsmiljö utifrån verksamhetens och medarbetarnas 
behov. Kontoret har ställt krav på hyresvärden att vidta nödvändiga åtgärder för att 
säkra huset fastighetstekniskt, för att vi ska kunna vara kvar som hyresgäster. Blir det 
nödvändigt med hyreshöjning för att åstadkomma det som krävs, accepterar kontoret 
det. 
Lokalerna och den fysiska arbetsmiljön på Köpmansgatan är en stor och kritisk fråga för 
medarbetare och chefer. 

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag 

2.5.1 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 

Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ställer krav på att 
nämnd/bolagsstyrelse årligen lämnar en bedömning om systemet för styrning, 
uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt. 
Under 2019 har stadens process för styrning, uppföljning och kontroll förändrats på 
flera områden. Dels har planeringsprocessen förskjutits med 6 månader och dels har 
uppföljningsprocessen förändrats på flera punkter. Stort fokus har under 2019 därför 
legat på att anpassa kontorets planerings- och uppföljningsprocess utifrån de 
förändringar som har genomförts i staden. 
Trafikkontorets utvärdering av styrkor och förbättringsområden, i förhållande till 
riktlinjens krav på systematik, visar att kontoret har ett systematiskt arbete i riktlinjens 
alla delar. Förbättringsbehov är identifierade och justeringar i verksamhet och arbetssätt 
genomförs löpande för att ytterligare stärka styrningen för en ökad leverans av kontorets 
uppdrag. Trafikkontoret kommer fortsatt arbeta med utveckling av riktlinjens alla delar 
dels internt på kontoret och dels i samverkan med övriga förvaltningar och bolag inom 
stadsutvecklingsuppdraget. 
Exempel på områden som kontoret lagt stort fokus på att utveckla de senaste åren är 
bland annat chefs- och ledarskapsfrågor samt uppföljning.  Ett utvecklingsprogram där 
alla chefer genomgått Utvecklande ledarskap har genomförts samtidigt som ett aktivt 
arbete med ledningsutveckling genomförs på förvaltnings- och avdelningsnivå.  För att 
frigöra tid och förbättra förutsättningarna för ledarskap och chefskap i alla led har bland 
annat en förändrad mötesstruktur för ledningsarbetet införts. 
Genom ett arbetssätt med månatliga uppföljningssamtal chef/medarbetare samt 
uppföljningsdialoger på alla nivåer, tre gånger per år, har kontoret satt en struktur för 
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hur vi följer upp och är observanta på aktuella risker och åtgärder som behöver tas om 
hand i organisationen. 
Ett förbättringsområde där utvecklingsarbete pågår är när det gäller att synliggöra och 
kommunicera en samlad riskbild för nämndens verksamhet samt visa på hur vi kan 
genomföra åtgärder och kontroller som leder till att vi tydligt kan visa att vi har 
minimerat identifierade risker. 

2.5.2 Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning 

Trafikkontorets planering bygger på analyserade behov, inspel och synpunkter från 
boende, besökare och verksamma, samt tillgängliga medel för verksamheten. Åtgärder 
prioriteras och ställs mot andra åtgärder för att säkerställa att nyttan blir så hög som 
möjligt med tilldelad budgetram som grund. I praktiken betyder det att det inte är 
möjligt att tillgodose alla brukares/kunders behov. Det betyder också att det med 
gällande budgetram inte är möjligt att garantera och säkerställa en optimal 
verksamhetsnivå vilket bland annat äventyrar kvaliteten och upplevelsen av våra 
anläggningar. 
Våra målgruppers perspektiv och deras upplevelser av kvalitet inhämtas och säkerställs 
genom intervjuer, enkäter, observationer i trafikmiljöer, kundservice, råd såsom 
Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor, trafiksamråd med mera. Trafikkontoret 
fångar också behov i dialog med stadsdelar och invånare via bland annat 
trygghetsvandringar. Genom vårt samarbete med centrumorganisationer fångar vi 
handelns och fastighetsägares behov. 
Genom det system som kundservice använder för sin hantering av ärenden går det att ta 
ut statistik och göra uppföljningar. Invånarnas inkomna synpunkter och 
informationsärenden kan därmed användas som ett underlag för att identifiera och 
prioritera utvecklingsområden inom verksamheten. 
Färdtjänstens råd är till för samråd och informationsutbyte mellan intresseorganisationer 
inom funktionshinderområdet samt pensionärsorganisationer och trafiknämndens 
färdtjänstutskott. Trafiksamrådets syfte är i sin tur att säkra framkomlighet och säkerhet 
för trafikanterna genom att informera, förankra, samråda och föra dialog om åtgärder i 
gaturummet. 
Intervjuer och enkäter genomförs för att bland annat få svar på behov, upplevt samspel 
mellan olika trafikanter, exempelvis fotgängare, cyklister och bilister samt upplevelse 
av kontorets myndighetsutövning. 

2.5.3 Sponsring 

Trafiknämnden har inga sponsringsåtaganden. 

2.5.4 Uppföljning av projekt inom gröna obligationer 

Väsentliga händelser och eventuella avvikelser under året inom 
projektet/projekten. 
Fotgängarstaden syftar till att göra staden trafiksäker, framkomlig, attraktiv samt 
tillgänglig för alla. Flertalet av de åtgärder som återfinns inom fotgängarstaden utgörs 
av mindre åtgärder som utförs löpande under året. Exempelvis har 
trafiksäkerhetsåtgärder (förhöjda övergångar, chikaner, vägbulor etc.) färdigställts vid 
Salsavägen, Doktor Forselius gata, Nergårdsvägen Backadalsgatan med flera platser. 
Vad avser åtgärder inom ramen för tillgänglighetsprogrammet som omfattar enkelt 
avhjälpta hinder på allmän platsmark, har åtgärder bland annat utförts på Västra 



49 

Hamngatan (släta gångstråk) samt i Linné, Kortedala, Älvsborg 
(tillgänglighetsanpassning av gångpassager). 
Inom ramen för stadsmiljöåtgärder i innerstaden, har en upprustning av Pehr Ericssons 
torg i Haga utförts. Därtill har åtgärder för att minska risken för snabbt accelererande 
fordon utförts längs Vallgatan, Kungsgatan, Magasinsgatan samt Fredsgatan. 
På många platser i staden saknas sittmöjligheter varför soffor och bänkar löpande 
placeras ut där de saknas och där många rör sig. Exempel på platser där åtgärd pågår 
eller planeras under året är Föreningsgatan, Viktoriagatan, Brunnsgatan, Linnégatan, 
Näsetvägen samt evenemangstråket. 
Utbyggnad av gångbanor har utförts bland annat längs Björlandavägen, Hantverksvägen 
och Södra Särövägen. 
Cykeltrafikstaden omfattar åtgärder som syftar till att öka framkomligheten och 
trafiksäkerheten för cyklister. Även i Cykeltrafikstaden återfinns mindre åtgärder som 
utförs löpande under året. 
Under 2019 har sex pendlingscyklingsbanor/cykelbanor färdigställts på olika platser i 
staden. Aktuella pendlingscyklingsbanor/cykelbanor är pendlingscyklingsbana längs 
Torpagatan, delen Munkebäcksgatan-Rosendalsgatan, pendlingscyklingsbana längs 
Härlandavägen/Torpagatan, delen Örngatan-Munkebäcksgatan, pendlingscyklingsbana 
längs Björlandavägen, Sankt Olofsgatan – Toleredsgatan, pendlingscyklingsbana längs 
Tuvevägen, Swedenborgsplatsen - Wieselgrensplatsen, cykelbana längs Södra vägen, 
delen Berzeliigatan-Olof Wijksgatan respektive cykelbana längs Rosengatan. 
Därtill har ett stort antal mindre åtgärder utförts löpande under året. Under året har åtta 
genomförandestudier färdigställts och ytterligare ett antal genomförandestudier 
initierats. Därtill har ytterligare ett antal åtgärder gått in i projekterings- respektive 
utförandeskede. 
Trafikkontoret ser att aktuella åtgärder tenderar att dra ut på tiden och att färdigställande 
av de olika åtgärderna därmed förskjuts i tid. Till del påverkas tid för genomförande av 
extern part. Kontoret noterar samtidigt att kostnaderna ökar för ett antal åtgärder. 
Kostnadsökningarna är till del ett resultat av att kalkylerna uppdateras inom ramen för 
aktuella genomförandestudier. Exempelvis studeras byggnadstekniska förutsättningar 
(trafikanordningar, geoteknik, bergteknik etc.) mer i detalj vilket ger utslag på aktuella 
kalkyler. Ökningen beror till del även på att många av åtgärderna är belägna i en central 
och komplex stadsmiljö. 

Kostnader 

Projekt Utfall 2019 Prognos 2020 

Fotgängarstaden -17,4 -39,1 

Cykeltrafikstaden -84,1 -110,7 
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Mätetal miljö 

Projekt Mätetal Utfall 2019 Beräknat utfall 2020 

Cykeltrafikstaden Antal tillkommande 
cykelparkeringar 

Ca 1000 
cykelparkeringar 

 

Cykeltrafikstaden Cykelflöde på ett antal 
platser i staden via 
mätstationer 

2019 ökade cykelflödet 
med 8 % jämfört med 
samma period 2018. 

 

Cykeltrafikstaden Färdmedelsandel för 
cykel 

2019 beräknas 
cykelandelen till 7 %. 

 

Cykeltrafikstaden Cykelvänlig stad Ingen undersökning 
gjordes 2019. I 2018 
års undersökning tyckte 
42 % av götebor-garna 
att Göteborg är en 
cykelvänlig stad. 
Jämfört med mätningen 
2016 har nöjdheten 
blivit något lägre (från 
44 % till 42 %). Detta 
kan jämföras med 
stadens mål på 75 % 
2025. 

 

Cykeltrafikstaden Cykelvägnät – antal km 
nya cykelbanor 

Ca 4,4 km  

Cykeltrafikstaden Cykelvägnät – antal km 
åtgärdade cykelbanor 

18 km av totalt 534 km 
(där kommunen sköter 
drift- och underhåll) 

 

Fotgängarstaden Antal km åtgärdade 
gångbanor 

Ca 25 km av totalt 981 
km (där kommunen 
sköter drift- och 
underhåll) 

 

Fotgängarstaden Attitydundersökning 
kopplat till upplevelsen 
av hur gångvänlig 
staden är och hur bra 
den är att vistas och 
röra sig i. 

Nöjdheten med stadens 
gångmiljöer är 
sammantaget fortsatt 
hög. Nedbrutet på olika 
aspekter som påverkar 
gångvänligheten finns 
dock en negativ trend 
på flera aspekter. 
Trygghet kvällstid, 
lämplighet för barn att 
röra sig till fots och 
sittmöjligheter är de 
aspekter där nöjdheten 
är lägst. Även 
upplevelsen av att det 
finns 
sammanhängande 
gångbanor utan 
omotiverade avbrott har 
försämrats. 
Områdesmässigt har 
centrum tappat i 
nöjdhet mer än många 
andra områden. 

En förbättring förväntas 
i relation till 2019 års 
mätning. 

Fotgängarstaden Resvaneundersökning Andelen gångresor i 
relation till övriga 
färdmedel antas vara 
oförändrat. 

En eventuell ökning 
kommer inte kunna 
uppskattas då ingen ny 
mätning är planerad. 
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Fotgängarstaden Överflyttningsvinst av 
minskade utsläpp 
(frånmotoriserade resor 
till fotgängarresor). 

I och med att andelen 
gångresor antas vara 
konstant växer ändå 
antalet gångresor i 
absoluta tal med 
befolkningstillväxten. 
Den ökning som ses 
inom andelen 
kollektivtrafikresor 
genererar också fler 
korta gångresor i 
staden. Det kan 
därmed uppskattas 
finnas en viss 
överflyttningsvinst 
gällande utsläpp, men 
den går i dagsläget inte 
att uppskatta. 

Går ej att uppskatta. 

2.5.5 Uppdrag kring jubileumssatsning BoStad2021 

Bakgrund 
2015 beslutade fastighets-, byggnads- och trafiknämnden att godkänna förslag till 
organisation och ekonomi för genomförande av Jubileumssatsningen för bostäder, 
numera BoStad2021. Målet med BoStad2021 är 7000 inflyttningsklara bostäder senast 
under år 2021. BoStad2021 är ett samverkansprojekt med nya arbetsformer.  
Aktuellt läge i projektet  
Antal bostäder i lagakraftvunna planer: 6882,  
av dessa är det 5200 som enligt senaste prognosen kommer att vara färdigställda  
2021-12-31. 
Antal bostäder i lagakraftvunna bygglov: 5214 
Antal bostäder som byggstartats: 3728  
Antal bostäder som färdigställts: 422 
Volrat Thamsgatan, Adventvägen, Norra Fjädermolnsgatan (etapp 1), Munspelsgatan 
(etapp 1) och Fyrklöversgatan (etapp 1).  
 
I uppföljningen av antalet bostäder som gjordes under planskedet minskade siffran från 
som mest 8600 bostäder i december 2016 till 7300 bostäder i mars 2019. När planskedet 
nu passerats i respektive projekt följs antalet bostäder i genomförandeskedet upp. 
Antalet bostäder i genomförandeskedet skiljer sig kraftigt från planskedet och visar på 
ytterligare minskning. Nuvarande prognos (september 2019) visar på ca 5200 
färdigställda bostäder 31 december 2021. 
Bedömningen är att projektet har antagna planer med ett innehåll av 7000 bostäder och 
därmed finns planförutsättningarna för att nå målet. Staden och de ingående 
byggaktörerna har under tid arbetat aktivt för att prognosen ska vändas uppåt och målet 
ska kunna nås. 
Det finns fortfarande tre projekt som inte har en laga kraftvunnen detaljplan. Utbyggnad 
av kvartersmark pågår i 22 av 29 projekt med ett innehåll av totalt ca 3794 bostäder. 
Följeforskning 
BoStad2021 följs sedan januari 2016 av ett forskarteam från Chalmers. 
Följeforskningen studerar huruvida en förändrad process och ett förändrat arbetssätt i 
BoStad2021 leder till en effektivare plan- och byggprocess och vilka konsekvenserna är 
för tid, kvalitet, ekonomi och rättssäkerhet. 
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Forskargruppen har hittills levererat tre delrapporter, varav den senaste i mars 2019.  
Följeforskarna kommer inte att leverera någon delrapport i början av 2020, utan arbetet 
under hösten 2019 har istället att inriktats mot två till tre temarapporter med tillhörande 
seminarier och en vetenskaplig artikel. Temarapport 1, om arbetet med bygglov, 
presenterades vid ett seminarium 4 september. Temarapport 2, hur går det att genomföra 
BoStad2021- om volym, ekonomi, avtal och samverkan, kommer att presenteras vid ett 
seminarium i februari 2020.  
Ekonomisk uppföljning 
Projektet har för 2019 tilldelats en tilläggsbudget av kommuncentrala medel om 13,5 
miljoner kronor. Denna budget har fördelats mellan byggnadsnämnden 1,0 mnkr, 
fastighetsnämnden 6,6 mnkr, trafiknämnden 3,8 mnkr och park och naturnämnden 2,1 
mnkr. För 2020 föreslås en tilläggsbudget av kommuncentrala medel om sammanlagt 
7,4 mnkr. Då projekten gått från planering till genomförande är behovet om driftsmedel 
inte längre lika stort som tidigare. Den totala exploateringsekonomin för BoStad2021-
projekten bedöms som mycket god och förväntas ge kommunen ett överskott på ca 900 
mnkr. Siffran tar höjd för att ingående detaljplaner är fullt ut genomförda. I vissa fall 
sker det efter 2021, då flera detaljplaner innehåller delar som inte ingår i BoStad2021. 
Tidplan  
Projekten har övergått till genomförandeskedet. Projektering av kommunal infrastruktur 
ligger i fas med planerat läge i de flesta projekten. Under 2019 har flera projekt 
byggstartats. I april 2019 var det första projektet inflyttningsklart, Volrat Thamsgatan 
med 63 studentbostäder. Därefter har även Adventsvägen med 128 bostäder, Norra 
Fjädermolnsgatan (etapp 1) med 60 bostäder, Munspelsgatan (etapp 1) med 130 
bostäder och Fyrklöversgatan (etapp 1) med 41 bostäder färdigställts.   
Möjligheten att klara projektmålet har minskat kraftigt utifrån hur många bostäder som 
är byggstartade, framdriften i respektive projekt och tiden kvar till 2021. Ett flertal 
faktorer påverkar tidplanerna för de enskilda projekten, bl a överklagade beslut och den 
rådande marknaden. För närvarande har projektet två överklagade detaljplaner. Dessa 
överklaganden påverkar de enskilda projektens tidplaner, men även möjligheten för 
måluppfyllelse för projektet som helhet. En sammanställning av samtliga 
utbyggnadstidplaner görs kontinuerligt för att bevaka antalet bostäder som kommer att 
byggas till 2021. 
Risker 
Styrgruppen för BoStad2021 har tillsammans med byggaktörerna inom projektet tagit 
fram en handlingsplan med aktiviteter, som det arbetats med under året, i syfte att vända 
den nedåtgående trenden och nå målet med 7000 bostäder. Prognosen över antal 
färdigställda bostäder till 31 december 2021 visar i dagsläget dock på ca 5200 bostäder. 
Det har även hållits flera möten mellan politiken och byggaktörerna för att diskutera 
leverans och måluppfyllelse. Målsättningen från byggaktörerna är nu att färdigställa 
5200 bostäder till 31 december 2021. 7000 färdigställda bostäder bedöms kunna nås i 
början på 2023. 
Staden och byggaktörerna arbetar nu med en ny riskanalys för att säkerställa att 5200 
bostäder är färdigställda 31 december 2021. 

  Antal 

Bostäder i laga kraftvunna planer 6882 

Bostäder i laga kraftvunna bygglov 5214 

Bostäder som byggstartats 3728 

Slutbesked 422 
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3 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget 

3.1 Kommunfullmäktiges mål/inriktningar 

Av kommunfullmäktiges inriktningar i budget för 2019 har trafikkontoret gjort 
bedömningen att fem av dessa har varit de mest relevanta i förhållande till nämndens 
uppdrag. 
De inriktningar som kontoret har haft särskilt fokus på under 2019 är: 

• Trygghet i staden (grunduppdrag - Goda stadsmiljöer) 
• Fler ska kunna bli göteborgare (grunduppdrag - Det gemensamma 

stadsutvecklingsuppdraget) 
• Framkomlighet i storstaden (grunduppdrag - Hållbar mobilitet) 
• Vägen till en hållbar stad (grunduppdrag - Ekologisk hållbarhet) 
• Göteborg ska vara en attraktiv arbetsgivare  

Trafikkontoret gör bedömningen att vi har påverkat måluppfyllelsen i positiv riktning 
för dessa fem inriktningar genom den verksamhet som kontoret bedriver. 

3.2 Kommunfullmäktiges budgetuppdrag till nämnden 

Uppdrag från kommunfullmäktiges budget 
Har uppdraget genomförts? JA/Nej. Om inte ge 
en kort kommentar om orsak och eventuellt till 
vilken del uppdraget har genomförts 

Stadens nämnder och bolag ges i uppdrag att 
erbjuda praktikplatser och olika former av 
sommarjobb till unga 

JA / Under sommaren har arton 
studentsommarjobbare anställts och arbetat med 
uppdrag inom olika verksamheter. Trafikkontoret 
tar sedan ett antal år emot ett tiotal studentjobbare 
per sommar. Praktikanter från KY-utbildning för 
upphandlare tas emot två gånger per år. 
Trafikkontorets upphandlingsenhet medverkar 
som utbildare vid utbildningen vilket genererar 
intresse att komma till förvaltningen på praktik. 

BRG tillsammans med Fastighetsnämnden, 
Trafiknämnden och Förvaltnings AB Framtiden 
ges i uppdrag att arbeta strategiskt med att locka 
hit utländska byggaktörer 

JA / Trafikkontoret kommer fortsatt arbeta 
tillsammans med aktörer internt i staden och med 
marknadens aktörer för att utveckla arbetssätt, 
upphandlingsformer samt för att säkerställa 
kompetensförsörjning i branschen. Att blicka 
utanför landets gränser är en naturlig del i detta 
arbete inte minst i samband med de stora 
infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekten. 
Trafikkontoret har medverkat vid två möten, under 
BRG:s ledning. Dels med en belgisk entreprenör 
och dels med en turkisk entreprenör som är 
intresserad av etablering i Sverige. 

Trafiknämnden ges i uppdrag att arbeta för att 
elektrifieringen av kollektivtrafiken ska öka med 
målet att den på sikt ska vara helt elektrifierad 

JA / Under hösten har det beslutats att det är 
Volvo Buss som kommer att köra den 
upphandlade elbusstrafiken. Ett stort antal 
hållplatsladdningar kommer att behöva byggas. 
Trafikkontoret arbetar med frågan och 
tjänsteutlåtande i början av 2020 kommer att 
beskriva mer i detalj hur arbetet fortskrider. 
Trafikkontoret agerar tillsammans med Västtrafik i 
utvecklingsprojekt samt i planerings- och i 
genomförandeskeden för en framtida elektrifierad 
kollektivtrafik i Göteborg. Det avser bland annat 
geografisk planering, eventuell markanvändning 
och bygglov, planering av infrastruktur och el i 
detaljplaner samt samordning av åtgärder med 
andra kommunala aktörer. I det närmaste kommer 
fokus att läggas på att säkerställa behov, 
utformning och utbyggnad av ändhållplatser och 
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Uppdrag från kommunfullmäktiges budget 
Har uppdraget genomförts? JA/Nej. Om inte ge 
en kort kommentar om orsak och eventuellt till 
vilken del uppdraget har genomförts 
vändplatser för att skapa goda förutsättningar för 
de bussupphandlingar som Västtrafik genomför. 
Efter Västtrafiks största upphandling någonsin 
blev det i juli klart att de lanserar 160 elbussar för 
trafiken i Göteborg, Expressbusstrafik samt 
trafiken i Mölndal och Partille. Trafikstarten är i 
december 2020. Tillsammans med 60 elbussar 
som lanseras i år innebär det totalt 220 elbussar i 
trafik 2020. Västtrafik räknar med att ha 
elektrifierat all stadstrafik i Västra Götaland senast 
2030. 
Uppdraget behandlas i trafiknämnden i mars 
2020. 

Trafiknämnden ges i uppdrag att genomföra en 
inventering av cykelparkeringar i anslutning till 
stadens verksamheter 

JA / Alla kommunala bolag och nämnder fick i maj 
2017 i uppdrag att inventera behovet och ta fram 
en plan för utbyggnad av säkra cykelparkeringar 
utifrån trafikkontorets vägledning (KF 2017-05-18 
§ 20). Trafikkontoret tog fram en handledning och 
mallar som ska utgöra ett stöd för inventering och 
en bedömning av behovet. Lokalförvaltningen, 
HIGAB, Framtiden, Fastighetskontoret, 
Göteborgslokaler har inventerat hela eller stora 
delar inom sitt ansvarsområde. Trafikkontoret 
gjorde inventeringar 2015 och 2016 som lett till 
planer som i stora delar har åtgärdats och håller 
nu på med en ny inventering av behovet av 
cykelparkering. Uppdraget behandlas i 
trafiknämnden i februari 2020. 

Trafiknämnden ges i uppdrag att återkomma till 
Kommunstyrelsen med utvärdering och analys av 
målbilden för stadens trafikstrategi 

NEJ/ Delresultat av utvärdering presenterades på 
trafiknämndens möte 2019-06-13. Studier av 
liknande städer som gjort motsvarande 
förändringar som Trafikstrategin önskar visar att 
ambitionen är rimlig om man gör lämpliga 
åtgärder. Nu pågår arbete för att belägga vilka 
åtgärdstyper som är nödvändiga och mest 
effektiva, samt hur prioritering mot dessa i tidiga 
skeden kan säkerställas och en redovisning är 
planerad till våren 2020. 
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4 Bokslut 

4.1 Sammanfattande analys 
Se kommentar och analys under 2.2 Fördjupad analys beträffande ekonomin. 

4.2 Resultaträkning 

(tkr) Per Not  2019   2018  

Taxor avgifter o ersättningar  1  371 951 368 019 

Hyror och arrenden  2  79 607 72 095 

Bidrag  3  14 095 26 650 

Försäljning av verksamhet o entreprenader  4  1 823 813 1 630 276 

Investeringsbidrag, anslutningsavgifter 15 135 293 49 232 

Övriga intäkter  339 107 

    

Summa verksamhetens intäkter 2 425 099 2 146 378 

 

Personalkostnader  5  -272 156 -239 762 

Lämnade bidrag 6 -5 860 -5 943 

Köp av huvudverksamhet 7 -1 586 091 -1 446 852 

Lokal- och markhyror 8 -17 798 -18 985 

Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader 9 -557 023 -490 979 

Bränsle, energi och vatten 10 -26 886 -31 159 

Kostnader för transportmedel 11 -829 -671 

Köp av entreprenad och tjänster 12 -220 998 -263 256 

Övriga verksamhetskostnader 13 -98 291 -64 280 

Utrangering mark, byggnader och tekniska anläggningar 14 -238 043 -22 562 

Summa verksamhetens kostnader -3 023 975 -2 584 450 

   

 

Avskrivningar 15 -262 444 -231 257 

    

Verksamhetens nettokostnader -861 321 -669 329 

 

Kommunbidrag  811 500 752 800 

Summa finansiella intäkter 16 51 74 

Summa finansiella kostnader 17 -48 489 -50 966 

   

 

ÅRETS RESULTAT -98 259 32 579 

   

   

Utgående eget kapital 18 -18 259 109 677 
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4.3 Balansräkning 

(tkr) Per Not  2019   2018  

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Mark, markanläggningar, byggnader 19-23 8 853 912 7 769 197 

Maskiner o inventarier 24 0 11 759 

Finansiella anläggningstillgångar 25 25 436 26 598 

Summa anläggningstillgångar 8 879 348 7 807 554 

 

Omsättningstillgångar 

Förråd och lager  7 2 

Kundfordringar 26 109 603 224 895 

Övriga kortfristiga fordringar 27 -4 436 517 -4 365 893 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 28 388 479 290 745 

Kassa och bank  20 525 126 158 

Summa omsättningstillgångar -3 917 903 -3 724 093 

SUMMA TILLGÅNGAR 4 961 445 4 083 462 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 18 109 677 103 098 

Justering eget kapital  -29 677 -26 000 

Årets resultat  -98 259 32 579 

Summa eget kapital -18 259 109 677 

 

Långfristiga skulder 

Investeringsbidrag, netto 29 3 130 618 2 685 715 

Summa långfristiga skulder 3 130 618 2 685 715 

 

Kortfristiga skulder 

Övriga kortfristiga skulder 30 1 702 162 1 003 042 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 31 146 924 285 029 

Summa kortfristiga skulder 1 849 086 1 288 070 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 961 445 4 083 462 
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4.4 Noter 
Redovisningsprinciper 
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med lagen om Kommunal 
Redovisning och god redovisningssed. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i 
jämförelse med tidigare år. 

Leasing 
Enligt Rådet för Kommunal Redovisnings rekommendation (RKR 5) ska leasingavtal 
klassificeras som finansiellt om de ekonomiska fördelar och risker som förknippas med ägandet 
av objektet i allt väsentligt överförts till leasingtagaren. Så är fallet avseende leasingavtal med 
Göteborgs Stad Leasing AB. Detta innebär att den redovisning som sker i nämnderna där 
kostnaderna bokförs direkt mot resultaträkningen som leasingavgifter (som om det vore 
operationell leasing) måste justeras 

kommuncentralt för att Göteborgs Stad ska leva upp till rekommendationen. På 
kommuncentrala poster, N900, krediteras därför konto leasingavgift för att istället belasta 
konton för ränta och avskrivning. På balansräkningen redovisas leasinginnehav som tillgångar 
och skulder. Ingen justering görs på enskilda förvaltningar. 

Avskrivning 
De investerande förvaltningarna inom Göteborgs Stad har från och med 2017 ändrat 
redovisningsprincip när det gäller avskrivningstider för anläggningstillgångar. Enligt Rådet för 
Kommunal Redovisning (RKR 4) ska en anläggningstillgång, bestående av olika delar av 
betydande storlek och som har väsentligt olika nyttjandetider, skrivas av separat del för del 
(komponenter). Detta innebär att en ny anläggning delas från och med 2017 i komponenter, 
naturliga delar, baserat på de ingående komponenternas olika nyttjandetid. Återanskaffning av 
komponent, reinvestering, redovisas som anskaffning av ny anläggningstillgång och eventuellt 
kvarvarande redovisat värde för den utbytta komponenten kostnadsförs. Förvaltningen har 
följande komponenter med tillhörande avskrivningstid. 

Spårbana bärlager 40 år  Färjeläge flytkropp 15 år 

Spårbana räls rak 30 år  Färjeläge bärgrund 70 år 

Spårbana räls kurva 15 år  Kaj fasad/betongstöd 70 år 

Spårbana räls tunganordning 15 år  Konstruktionsbyggnad ytskikt 10 år 

Spårbana räls växelkomplex 20 år  Konstruktionsbyggnad bärande 
konstruktion 70 år 

Tillbehör spår 
signalanläggning/belysning 15 år  Hållplats slitlager 10 år 

Tillbehör spår kontaktledning 20 år  Hållplats bärlager 70 år 

Tillbehör spår 
perronger/hållplatser 25 år  Allmän platsmark slitlager 10 år 

Väg slitlager 10 år  Allmän platsmark bärlager 70 år 

Väg bärlager 70 år  Belysning armatur 15 år 

Övriga vägtillbehör 10 år  Belysning stolpar 30 år 
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Not 1 Taxor, avgifter och ersättningar 

   2019   2018  

Avgiftsparkering 173 247 173 292 

Parkeringsövervakning 65 017 61 904 

Boendeparkering 64 473 62 506 

Övriga tillstånd och dispenser 11 721 12 085 

Ersättning schakt, gatuvärme, trafikskador, starttillstånd mm 22 305 19 659 

Frakttrafiksavgifter 3 627 3 307 

Färdtjänst 30 211 28 614 

Övriga avgifter och ersättningar 1 350 6 652 

Summa 371 951 368 019 

Not 2 Hyror och arrenden 

   2019   2018  

Ledningsavgifter 25 371 24 462 

Upplåtelse av offentlig mark 54 236 47 633 

Summa 79 607 72 095 

Not 3 Bidrag 

   2019   2018  

EU-bidrag 4 103 5 022 

Statsbidrag frakttrafik 8 566 13 676 

Statsbidrag Västsvenska paketet, driftshändelser 0 76 

Övriga statsbidrag 232 6 894 

Övriga bidrag 1 194 982 

Summa 14 095 26 650 

Not 4 Försäljning av verksamheter och entreprenader 

 2019   2018  

Spårvagnstrafik 953 546 891 667 

Drift/underhåll inklusive kapitalkostnad, spårbana och 
färjetrafikanläggning 348 646 324 955 

Investeringsrelaterad försäljning 269 873 212 415 

Trafik Göteborg 24 859 32 003 

Lönekostnad investeringar 2 852 1 539 

Färdtjänst andra kommuner 28 777 30 206 

Färdtjänst skolresor 49 615 61 927 

Färdtjänst dagligverksamhet 2 866 0 

Färdtjänst omsorgsresor 28 222 41 078 

Övrig försäljning 114 555 25 788 

Summa 1 823 813 1 630 276 
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Not 5 Antalet anställda och personalkostnader 

  2019 2018 

Kvinnor 276 248 

Män 186 183 

Totalt 462 431 

 

Lön och ersättning till nämnd och trafikdirektör 4 440 1 808 

Löner, ersättning och förmåner till övriga anställda 191 709 170 732 

Sociala avgifter enligt lag och avtal 76 007 67 222 

Totalt löner, ersättningar och sociala avgifter 272 156 239 762 

Summa personalkostnader 272 156 239 762 

   

I personalkostnader nämnd och trafikdirektör ingår avgångsvederlag för direktör (2 286tkr) 

Not 6 Lämnade bidrag  

2019 2018 

Bidrag till statlig infrastruktur 1 436 1 161 

Bidrag till föreningar, företag, kommuner med flera 4 226 4 334 

Bidrag till övriga 198 448 

Summa 5 680 5 943 

 

Not 7 Köp av huvudverksamhet  

2019 2018 

Spårvagnstrafik 953 546 850 699 

Vinter och barmarksunderhåll väg/bana 192 738 190 709 

Parkering 76 053 78 595 

Frakttrafik 17 167 16 982 

Tillstånd och dispenser 2 314 2 335 

Kommunal färdtjänst 241 203 172 408 

Uppdragsresor färdtjänst 96 811 118 495 

Övrigt köp av huvudverksamhet 6 259 16 629 

Summa 1 586 091 1 446 852 

Not 8 Lokal- och markhyror 

2019  2018  

Lokalhyror 16 135 17 287 

Markhyror mm 1 663 1 698 

Summa 17 798 18 985 
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Not 9 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader 

2019  2018  

Anläggning- och reparationsentreprenad 554 614 489 386 

Övriga fastighetskostnader 2 409 1 593 

Summa 557 024 490 979 

 

Not 10 Bränsle, energi och vatten 

 2019   2018  

El 26 116 29 076 

VA-avgift 39 517 

Fjärrvärme 731 1 548 

Övrigt bränsle 0 18 

Summa 26 886 31 159 

Not 11 Kostnader för transportmedel 

   2019   2018  

Drivmedel bensin  13   21  

Miljöavgift fordon  367   164  

Hyra/leasing bilar och andra transportmedel  429   466  

Övriga kostnader transportmedel  20   20  

Summa  829   671  

Not 12 Köp av entreprenader och tjänster 

   2019   2018  

Inhyrd personal 4 469 5 184 

Konsulttjänster 193 078 233 304 

Övriga köpta tjänster 23 451 24 768 

Summa 220 998 263 256 

Not 13 Övriga verksamhetskostnader 

   2019   2018  

Hyra/leasing 15 206 17 398 

Anläggnings- och underhållsmaterial 16 872 18 537 

Annonser, reklam, information 4 651 8 332 

Försäkringar, riskkostnader, avgifter 47 066 6 060 

Tele- och datakommunikation, post 3 566 2 782 

Övriga kostnader 10 930 11 171 

Summa 98 291 64 280 
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Not 14 Utrangering mark, byggnader och tekniska anläggningar 

  2019  2018  

Bokfört värde utrangerade anläggningar 238 043 22 562 

Summa 238 043 22 562 

Under året har utrangeringar gjorts där de största posterna avser för Linbanan (135 
mnkr), Vasabron (76 mnkr) och Skeppsbron etapp 1 (10 mnkr) 

Not 15 Avskrivningar och upplösning investeringsbidrag mm 

   2019   2018  

Avskrivningar 

Markanläggningar 261 159 230 320 

Byggnader 230 230 

Maskiner och inventarier 1 055 707 

Summa 262 444 231 257 

 

Upplösning investeringbidrag mm (intäkter) 

Gatukostnadsersättning 19 606 14 731 

Investeringsbidrag 115 686 34 501 

Summa 135 293 49 232 

Not 16 Ränteintäkter 

Ränteintäkter omfattar: 
År 2019: Dröjsmålsränta kundfordringar (36 tkr) samt realiserad valutakursvinst (15tkr) 
År 2018: Dröjsmålsränta kundfordringar (44 tkr) samt realiserad valutakursvinst (30tkr) 

Not 17 Räntekostnader 

Räntekostnader omfattar internränta på restvärde för aktiverade anläggningstillgångar. 
Internräntan har under 2019 varit 1,75 procent, vilket även var internräntan för 2018. 
Övriga räntor består av dröjsmålsränta leverantörsskulder (-119 tkr), bankkostnader (-26 
tkr), realiserade valutakursförluster. 

Not 18 Eget kapital 

   2019-12-31   2018-12-31  

Ingående eget kapital 109 677 103 098 

Justering eget kapital -29 677 -26 000 

Årets resultat -98 259 32 579 

Summa eget kapital -18 259 109 677 

Enligt trafiknämnden ska det negativa egna kapitalet betraktas som en kommuncentral risk och 
yrkar på återställande av eget kapital till 80 mnkr.  
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Not 19 Markanläggningar 

   2019- 12-31   2018-12-31  

Ingående anskaffningsvärde  7 067 759   6 499 257  

Årets förändringar:   

- Årets anskaffningar  1 207 908   591 074  

-Årets utrangeringar  -245 541   -22 572  

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 8 030 126 7 067 759 

Ingående avskrivningar  -2 706 195   -2 475 946  

Årets förändringar:   

- Avskrivningar  -262 288   -230 259  

-Avskrivningar utrangerade anläggningar  7 499   10  

Utgående ackumulerade avskrivningar  -2 960 984   -2 706 195  

Utgående restvärde enligt plan  5 069 142   4 361 564  

Not 20 Byggnader 

  2019-12-31  2018-12-31  

Ingående anskaffningsvärde  6 766   6 766  

Årets förändringar:   

- Årets anskaffningar  0   0  

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde  6 766   6 766  

Ingående avskrivningar  -5 082   -4 852  

Årets förändringar:   

- Avskrivningar  -230   -230  

Utgående ackumulerade avskrivningar  -5 312   -5 082  

Utgående restvärde enligt plan  1 454   1 684  

Not 21 Övriga byggnader 

   2019-12-31   2019-12-31  

Ingående anskaffningsvärde  1 518   1 518  

Årets förändringar:   

- Årets anskaffningar  0   0  

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde  1 518   1 518  

Ingående avskrivningar  -253  -193 

Årets förändringar:   

- Avskrivningar  -61   -61  

Utgående ackumulerade avskrivningar  -314  -254 

Utgående restvärde enligt plan  1 204  1 265 

Not 22 Mark 

   2019-12-31  2018-12-31 

Ingående anskaffningsvärde  3 021   3 021  

Årets förändringar  0   0  

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde/restvärde  3 021   3 021  
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Not 23 Pågående nyanläggningar 

   2019-12-31   2018-12-31  

Ingående anskaffningsvärde  3 401 665   2 574 090  

Årets förändringar:   

- Årets anskaffningar  1 373 532  1 316 562  

- Avslutade investeringar  -996 106   -488 986  

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 3 779 091  3 401 665  

   

Summa utgående värde: mark, markanläggning, fast egendom 
samt pågående anläggningar 8 853 912  7 769 198  

Not 24 Maskiner och inventarier 

   2019-12-31   2018-12-31  

Ingående anskaffningsvärde  122 940   111 046  

Årets förändringar:   

- Årets anskaffningar/ utrangeringar  -11 893   -11 893  

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde  111 047   122 939  

Ingående avskrivningar  -111 181   -110 474  

Årets förändringar:   

- Avskrivningar/ utrangeringar  134                     -707 

Utgående ackumulerade avskrivningar  -111 047   -111 181  

Utgående restvärde enligt plan  0   11 759  

Not 25 Finansiella tillgångar 

   2019-12-31   2018-12-31  

 Bidrag statlig infrastruktur   29 916   29 916  

Ack upplösning bidrag statlig infrastruktur  -4 480   -3 318  

 Summa Finansiella tillgångar  25 436  26 598  

Avser GC-väg utmed väg 190 Gråbovägen, GC-väg 570 Kongahällavägen-Hisingsleden, GC-
väg längs väg 574 Ellesbovägen, GCväg längs väg 190 Angereds Kyrkväg - Skiljebacken, väg 
566 Björlanda Kyrkväg - Björlanda Kile samt cirkulationsplats pendelparkering Brottkärr. 

Not 26 Kundfordringar 

   2019- 12-31   2018-12-31  

Kundfordringar  148 090   226 031  

Värdereglering kundfordringar  -34 487   -1 136  

Summa kundfordringar  109 603   224 895  
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Not 27 Övriga kortfristiga fordringar 

   2019-12-31   2018-12-31  

 Kommunkonto netto   -5 255 697   -4 675 637  

 Avräkningar KLAB   15 717   13 538  

 Statsbidrag investeringar   199 555   51 734  

Avräkningsfordran Kund-/leverantörsfakturor Intraservice  239 454   188 522  

 Övriga kortfristiga fordringar   26   5  

 Momsfordran   364 428   55 945  

Summa  -4 436 517   -4 365 893  

Posten momsfordran innehåller poster motsvarande 200 mnkr avseende större 
leverantörsfaktura från Trafikverket. 

Not 28 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

   2019-12-31   2018-12-31  

 Parkeringsintäkter   18 164   19 249  

 Förutbetalda kostnader   7 638   5 257  

 Övriga upplupna intäkter   362 677   266 239  

Summa  388 479   290 745  

Not 29 Investeringsbidrag, netto 

   2019-12-31   2018-12-31  

 Skuld för gatukostnadsersättning pågående projekt   120 653   97 882  

 Skuld för gatukostnadsersättning   700 345  525 151 

 Ack upplösning gatukostnadsersättning   -49 620   -32 342  

 Skuld investeringsbidrag pågående projekt   1 206 143   1 163 654  

 Skuld investeringsbidrag   1 312 737   1 046 980  

Ack upplösningar investeringsbidrag  -159 640   -115 610  

Summa  3 130 618  2 685 715 

Not 30 Övriga kortfristiga skulder 

   2019-12-31   2018-12-31  

 Leverantörsskulder   1 307 740   637 429  

 Övriga kortfristiga fordringar   394 422   365 613  

Summa  1 702 162   1 003 042  

Not 31 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

   2019-12-31   2018-12-31  

 Upplupna övriga kostnader   79 590   161 772  

 Förutbetald intäkt Västtrafik AB   32 470   97 296  

 Övriga förutbetalda intäkter   16 686   11 506  

 Upplupna personalkostnader   18 178   14 455  

Summa  146 924   285 029  
 



Utg Ink Utg Ink Utg Ink Utg Ink

Städerna

Fotgängarstaden 17,5 0,4 76,0 3,4 41,5 0,1 100,0 3,1

Cykeltrafikstaden 84,1 12,9 179,0 18,1 306,2 22,7 401,0 27,9

Kollektivtrafikstaden * 47,4 13,4 100,5 21,0 140,9 25,0 194,0 32,6

Biltrafikstaden 12,6 -           20,2 -           53,4 2,2 61,0 2,2

Godstransportstaden 8,4 -           8,4 -           9,0 -           9,0 -           

KomFram Göteborg 20,1 -           61,3 -           34,8 -           76,0 -           

Summa Städerna 190,2 26,6 445,3 42,5 585,8 49,9 841,0 65,8

Netto 167,8 Netto 402,8 Netto 535,9 Netto 775,2

Reinvestering/Upprustning

Spårvägsbanan * 154,6 -           437,4 -           297,2 -           580,0 -           

Byggnadsverk 83,7 -           230,0 30,4 224,7 0,0 371,0 30,4

Belysning och Energieffektivisering 36,8 -           258,4 0,3 42,4 -0,2 264,0 0,1

Gator och Vägar 179,4 1,2 316,5 1,4 246,9 -0,2 384,0 -           

Summa Reinvestering 454,5 1,2 1 242,2 32,2 811,2 -0,4 1 599,0 30,5

Netto 453,6 Netto 1 210,1 Netto 811,6 Netto 1 568,5

NAMNGIVNA PROJEKT, Trafiknämnden

Avenyn - upprustning 0,3 -           34,9 0,0 2,8 -           37,4 -           

Cykelväg från Drottningstorget till Casinot -           -           -           -           -           -           -           -           

Gång- och cykelbro i centrala Göteborg (över älven) -           -           -           -           5,0 -           5,0 -           

Hastighetsöversyn - Rätt fart i staden -           -           0,3 -           39,7 -           40,0 -           

Kaponjärsbron (Trygg, vacker stad) 0,2 -           1,8 0,0 41,4 11,8 43,0 11,8

Skeppsbron etapp 1 * -0,9 -1,0 29,4 11,8 7,6 -0,9 37,9 11,8

Skeppsbron etapp 2 8,5 4,2 34,9 17,5 237,6 92,3 264,0 105,5

Hjalmar Brantingstråket från Hisingbron till 

Vågmästarplatsen *
12,5 -           22,9 -           52,1 -           62,5 -           

Stadsutvecklingsprogram centrum - Station haga 2,3 -           7,7 -           24,4 -           29,7 -           

Stora Hamnkanalen 2021 (Jubileumssatsning) -           -           1,2 -           71,8 -           73,0 -           

Spårväg Alléstråket: Haga - Nordstan * -           -           -           -           6,3 -           6,3 -           

Fässbergsdalen -           -           -           -           100,0 -           100,0 -           

Torslanda tvärförbindelse 0,0            -           0,0 -           12,5 -           12,5 -           

Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen - Linbana mellan Järntorget och 

Wieselgrensplatsen *
70,2 55,8 135,6 74,0 242,4 -18,1 307,8 -           

Sverigeförhandlingen - Citybuss Backastråket 0,2 -           0,2 -           2,1 - 2,1 -           

Sverigeförhandlingen - Citybuss Norra Älvstranden (västra 

och nordvästra delen)
0,1 -           0,1 -           2,1 - 2,1 -           

Sverigeförhandlingen - Spårväg och citybuss Norra 

Älvstranden centrala delen
7,8 3,6 7,8 3,6 26,5 -           26,5 -           

Sverigeförhandlingen - Framtida stomkollektivlänkar -           -           -           -           12,0 -           12,0 -           

Summa Namngivna Trafiknämnden 101,1 62,8 276,7 106,9 886,2 85,0 1 061,8 129,1

Netto 69,7 Netto 169,8 Netto 801,2 Netto 932,7

KomFram Göteborg

Engelbrektslänken - En ny Spårvägslänk * 3,9 -           4,1 -           29,9 -           30,0 -           

Svingeln etapp 1 9,2 8,4 105,7 26,8 19,1 10,6 115,5 29,0

Åkareplatsen provisorisk 2,0 14,1 39,6 14,1 12,9 -           50,5 -           

Anslutning till Ringödepån* 10,2 -           54,5 -           145,8 -           190,1 -           

Summa Namngivna KomFram 25,4 22,5 203,8 40,9 207,6 10,6 386,1 29,0

Netto 22,3 Netto 197,0 Netto 357,1

Västsvenska Paketet

Bangårdsförbindelsen - 408 -           -           0,0 0,0 6,2 6,2 6,2 6,2

Gamlestaden etapp 1 - 405 -           -           -4,7 -4,7 0,1 0,1 -4,6 -4,6

Gamlestaden etapp 2 - 407 4,2 4,2 31,1 31,4 43,3 43,0 70,2 70,2

Hisingsbron * - 501 435,5 235,2 1 464,9 838,7 1 180,0 637,2 2 209,4 1 240,7

Nedsänkning av E45 Gullbergsvass - 501 19,5 -           183,2 42,6 25,3 -65,4 188,9 -22,8

Initiala åtgärder trimning och trafiksäkerhet - 702 -           -           0,0 -0,1 0,0 0,1 -           -           

Initiala åtgärder kollektivtrafik och cykel - 403 0,0 0,0 14,7 14,7 5,9 5,9 20,6 20,6

Knutpunkt Korsvägen - 409 2,1 2,1 12,1 12,1 0,2 0,2 10,3 10,3

Kvilleleden - 303 8,6 4,3 42,2 30,1 43,4 13,4 77,1 39,2

Chalmers hållplats - 412 -           -           0,3 0,3 -0,3 -0,3 -           -           

Summa Namngivna projekt VP 470,0 245,8 1 744,0 965,2 1 304,1 640,4 2 578,1 1 359,8

Netto 224,2 Netto 778,8 Netto 663,7 Netto 1 218,3

Budgetregleringspost -           -           -           -           -1 139,0 -           -1 139,0 -           

Övriga Poster

Central reservation -           -           -           0,7 7,3 -0,7 7,3 -           

Indexpott -           -           -           -           17,4 - 17,4 -           

Konstnärlig utsmyckning (1%) 0,4 -           0,4 -           25,3 0,0 25,3 -           

Summa Övriga poster 0,4 0,0 0,4 0,7 50,0 -0,7 50,0 0,0

Netto 0,4 Netto -0,4 Netto 50,7 Netto 50,0

Summa Totalt 1 241,4 358,9 3 912,4 1 188,4 2 706,0 784,8 5 377,0 1 614,2

Netto 882,5 Netto 2 724,1 Netto 1 921,2 Netto 3 762,8

* Ingår helt eller delvis i uppdraget att bedriva kollektivtrafik. Kapitalkostnaderna bekostas av Västtrafik.
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Investeringsredovisning   Bilaga 2. 
 

Redovisning per område/projekt 
 
Trafiknämndens investeringsplan delas i fyra delar: 

Städerna - Städerna är ett upplägg för att strukturera trafiknämndens investeringar och 
utgångspunkten för strukturen är hur medborgare och näringsliv transporterar sig. 
Projekten inom städerna är ofta av mindre karaktär. Det kan vara i form av potter som 
består av mindre åtgärder som identifieras under perioden men det kan även vara 
utpekade projekt. Städerna ingår i det som är trafiknämndens grunduppdrag och består av 
Fotgängarstaden, Cykeltrafikstaden, Kollektivtrafikstaden, Biltrafikstaden samt 
Godstransportstaden. Inom begreppet städerna ryms även mindre investeringar kopplade 
till KomFram Göteborg. 

Reinvestering/Upprustning – Reinvesteringsområdena handlar till största delen om att 
återställa utslitna anläggningar till ursprungligt skick kopplade till Spårvägsbanan, 
Byggnadsverk, Belysning/energieffektivisering samt Gator och vägar. Även här finns en 
del pottpengar, men det flesta åtgärderna är namngivna och specifika. En del projekt kan 
vara kostsamma trots att det handlar om reinvestering. 

Namngivna projekt - Inom namngivna projekt finns åtgärder som är av större karaktär. 
De är ofta komplexa utifrån en eller flera aspekter som till exempel ekonomi, geografi, 
omgivningspåverkan med mera. Projekten inom namngivna projekt får en särskild budget 
och sorteras under tre rubriker - trafiknämnden, KomFram Göteborg samt Västsvenska 
paketet. 

Bifogat till denna rapport finns en tabell över trafikkontorets egna investeringar per 
investeringsområde/namngivet projekt. 

 

Städerna 

Budgeterad volym för Städerna år 2019 uppgick till 585,8 mnkr. Utfallet 2019 uppgår till 
190,2 mnkr vilket innebär en minskning med 395,7 mnkr (-67,5 %) mot tilldelad ram.  
 

Budgeterad volym för Städerna för planperioden 2016-2019 uppgick till 841,0 mnkr. 
Utfallet för planperioden uppgår till 445,3 mnkr vilket innebär en minskning med 395,7 
mnkr (-47,1%) mot tilldelad ram.  
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Fotgängarstaden  
 

Budget 2019: 41,5 mnkr 
Prognos UR augusti: 26,8 mnkr 
Utfall ÅR 2019: 17,5 mnkr 

Fotgängarstaden syftar till att göra staden trafiksäker, framkomlig, attraktiv samt 
tillgänglig för alla. Flertalet av de åtgärder som återfinns inom fotgängarstaden utgörs av 
mindre åtgärder som utförs löpande under året. Exempel på dessa åtgärder är beläggning, 
möblering och planteringar i stadsmiljö syftande till att skapa attraktiva stråk och platser 
att vistas på. Inom fotgängarstaden återfinns även säkerhetsskapande åtgärder inom 
centrala staden, åtgärder för att förbättra den upplevda tryggheten genom arbete med ljus 
i gångtunnlar samt åtgärder omfattande enkelt avhjälpta hinder på allmän platsmark. 

 

Färdigställda/pågående åtgärder 

Byggnation av trafiksäkerhetsåtgärder (förhöjda övergångar, chikaner, vägbulor etc.) har 
färdigställts bland annat vid Salsavägen, Doktor Forselius gata, Nergårdsvägen 
Backadalsgatan, Rimmaregatan, Wadköpingsgatan, Hjalmar Bergmans gata, Beryllgatan, 
Gustavsgatan, Aprikosgatan, Kalendervägen, Ellösgatan samt Birkagatan. Arbete med 
trafiksäkerhetsåtgärder utförs löpande i olika delar av staden.  
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Vad avser åtgärder inom ramen för tillgänglighetsprogrammet som omfattar enkelt 
avhjälpta hinder på allmän platsmark, har åtgärder utförts på Västra Hamngatan (släta 
gångstråk). Därtill har gångpassager tillgänglighetsanpassats i Linné, Kortedala, Älvsborg 
med flera platser.  

Inom ramen för stadsmiljöåtgärder i innerstaden, har en upprustning av Pehr Ericssons 
torg i Haga utförts. Arbetet omfattade bland annat beläggningsarbete, 
trafiksäkerhetsåtgärder, gröna ytor, belysning och konst. Därtill har åtgärder för att 
minska risken för snabbt accelererande fordon utförts längs Vallgatan, Kungsgatan, 
Magasinsgatan samt Fredsgatan.  

På många platser i staden saknas sittmöjligheter varför kontoret löpande arbetar med att 
placera ut soffor och bänkar där de saknas och där många rör sig. Exempel på platser där 
åtgärd pågår eller planeras under året är Föreningsgatan, Viktoriagatan, Brunnsgatan, 
Linnégatan, Näsetvägen samt evenemangstråket.  

Utbyggnad av gångbanor har utförts bland annat längs Björlandavägen, Hantverksvägen 
och Södra Särövägen.  

 

Viktiga avvikelser 

Åtgärder i tillgänglighetsprogrammet sänker prognosen och skjuter medel i tid med 
anledning av att aktuella entreprenörer inte hinner lämna offert respektive inte hinner 
färdigställa det stora antal platser som planerats utföras under året. 

Även åtgärder för barns fysiska miljö (omfattande åtgärder vid Ånässkolan och 
Torpaskolan) samt utbyggnad av gångbanor sänker prognosen och skjuter medel i tid då 
aktuella entreprenörer inte hinner färdigställa de platser som planerats utföras under året. 

Vad avser ”Gångstråk längs Östra Larmgatan, delen Södra Hamngatan – 
Drottningggatan” sänks prognosen och medel skjuts fram i tid då projektering och 
byggnation inte kunnat påbörjats i avsaknad av färdigt och förankrat gestaltningsförslag. 

Prognosen för ”Stadsmiljöåtgärder i innerstaden” sänks med anledning av minskad 
kostnad för utförande. 

Åtgärden Lokala torg höjer sin prognos med anledning av ökade kostnader vid 
Vårväderstorget avseende extra tätskikt för skyddsrum, hantering av rasad mur samt 
reparationskostnader för VA-ledning.   
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Cykeltrafikstaden 
 

Budget 2019: 306,2 mnkr 
Prognos UR augusti: 102,0 mnkr 
Utfall ÅR 2019: 84,1 mnkr 

Cykeltrafikstaden syftar till att samordna och driva arbetet med att nå cykelprogrammets 
mål, vision och strategier inom trafikkontorets alla verksamhetsområden. 
Cykeltrafikstaden omfattar åtgärder som syftar till att öka framkomligheten och 
trafiksäkerheten för cyklister (exempelvis pendlingscykelvägar och övergripande 
cykelvägar). Inom staden utförs även ett antal åtgärder löpande under året i takt med att 
behov identifieras. Exempel på löpande åtgärder är cykelparkeringar, 
trafiksäkerhetsåtgärder och belysningsåtgärder.   

Under året har sex pendlingscyklingsbanor/cykelbanor färdigställts på olika platser i 
staden. Därtill har ett stort antal mindre åtgärder utförts löpande under året. 

Under 2019 har åtta genomförandestudier färdigställts och ytterligare ett antal 
genomförandestudier initierats. Därtill har ytterligare ett antal åtgärder gått in i 
projekterings- respektive utförandeskede. 

Trafikkontoret ser att aktuella åtgärder tenderar att dra ut på tiden och att färdigställande 
av de olika åtgärderna därmed förskjuts i tid. Till del påverkas tid för genomförande av 
extern part. Kontoret noterar samtidigt att kostnaderna ökar för ett antal åtgärder. 
Kostnadsökningarna är till del ett resultat av att kalkylerna uppdateras inom ramen för 
aktuella genomförandestudier. Exempelvis studeras byggnadstekniska förutsättningar 
(trafikanordningar, geoteknik, bergteknik etc.) mer i detalj vilket ger utslag på aktuella 
kalkyler. Ökningen beror även på att det inom åtgärderna tillkommit kostnadsökningar 
relaterade till god framdrift, åtgärdernas läge i en central och komplex stadsmiljö, 
innehållsförändringar etc. Det senare gäller exempelvis för pendlingscykelbana längs 
E20/Fräntorp där ett övergångsställe och cykelpassage vid Gränsvägen, som inte är 
utformade enligt gällande standard, har inkluderats i åtgärden.  

 

Färdigställda/pågående åtgärder 

Under året har pendlingscyklingsbana längs Torpagatan, delen Munkebäcksgatan-
Rosendalsgatan, pendlingscyklingsbana längs Härlandavägen/Torpagatan, delen 
Örngatan-Munkebäcksgatan, pendlingscyklingsbana längs Björlandavägen, delen Sankt 
Olofsgatan – Toleredsgatan, pendlingscyklingsbana längs Tuvevägen, delen 
Swedenborgsplatsen - Wieselgrensplatsen, cykelbana längs Södra vägen, delen 
Berzeliigatan-Olof Wijksgatan respektive cykelbana längs Rosengatan färdigställts och 
öppnats för trafik.  
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Ett antal av de åtgärder som återfinns inom cykeltrafikstaden utgörs av mindre åtgärder 
som utförs löpande under året. I urval: 

Mindre framkomlighetsåtgärder för cykel har utförts längs exempelvis Levgrensvägen, 
Nya Allén, Skånegatan, Örgrytevägen samt vid korsningarna Södra vägen-Vasagatan, 
Södra vägen-Kungsportsavenyn samt Bohusgatan-Sten Sturegatan. Åtgärd för föranmälan 
via detektering (trafiksignaler) har utförts vid Bäckebolsmotet, Redbergsplatsen och 
Stockholmsgatan. Därjämte har trafiksäkerhetsåtgärder för cykel (förhöjda gång- och 
cykelpassager, vägbulor etc.) utförts vid Sankt Pauligatan, Andra Långgatan, 
Grässkärsgatan samt Gibraltargatan/Vera Sandbergs Allé. Därtill har belysning på 
cykelstråk åtgärdats vid bland annat Fiskebäcksrondellen. 

Under året har genomförandestudier för pendlingscyklingsbanor längs E20, Olskroken-
Munkebäck, Torpavallsgatan/Billerudsgatan, Björlandavägen, delen Sankt Olofsgatan-
Hisingsleden, E20/Fräntorp, delen Billerudsgatan – Gränsvägen samt Gamlestadsvägen, 
delen Slakthusgatan – Hjällbo färdigställts. Därtill har genomförandestudier för 
cykelbanor längs Kärralundsgatan delen Ulfsparregatan-Delsjövägen, Fjällgatan, delen 
Djurgårdsplatsen-Repslagaregatan samt Rantorget, delen Ullevimotet-Willinsbron 
framställts i färdigt skick. 
 

Vid sidan om färdigställda åtgärder enligt ovan pågår genomförandestudier för bland 
andra pendlingscykelbana längs Mölndalsvägen, delen Sankt Sigfridsgatan – 
kommungränsen, cykelbana längs Sten Sturegatan, delen Nya Allén – Berzeliigatan, 
Ågrändsbron, säker cykelparkering på Drottningtorget, pendlingscykelbana längs 
sträckan Backaplan-Bräckemotet, pendlingscykelbana längs sträckan Norra Älvstranden 
(Hisingsbron-Älvsborgsbron), pendelcykelbana Annedalsmotet – Götaplatsen samt 
pendelcykelbana Stigberget - Saltholmen. De fyra senare finansieras till del genom 
Sverigeförhandlingen.  

Projektering av bland andra pendlingscyklingsbana E20/Fräntorp, pendlingscyklingsbana 
E20, Olskroken-Munkebäck samt cykelbana längs Fjällgatan, delen Djurgårdsplatsen – 
Repslagaregatan pågår. 

Byggnation av Cykelparkeringshus vid Gamlestads Torg pågår. Tillika byggs den andra 
etappen av Delsjövägen pendlingscyklingsbana samt den första etappen av en separerad 
gång- och cykelbana längs Kärralundsgatan, delen Ulfsparregatan-Delsjövägen. (Den 
första etappen omfattar sträckan Ulfsparregatan till Welandergatan.) 

 

Viktiga avvikelser 

Kostnaden för pendlingscykelbanan längs Björlandavägen, delen Sankt Olofsgatan - 
Toleredsgatan minskar med anledning av att Kretslopp och Vatten står för del av 
kostnaderna. Kostnaden för Cykelparkeringshus vid Gamlestads torg minskar med 
anledning av lägre kostnader för vald teknisk lösning.  

Prognos för genomförandestudien för pendlingscykelbana längs stråket Annedalsmotet-
Götaplatsen ökar med anledning av en högre kostnadsbild i anbuden, vilket kan hänföras 
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till den mängd parametrar som studeras i en genomförandestudie. Den planerade 
cykelvägens läge i en central och komplex stadsmiljö påverkar också kostnadsbilden. 
Bedömd totalkostnad för samtliga skeden förändras ej. 

Kostnaden för cykelbana längs Kärralundsgatan, delen Ulfsparregatan-Delsjövägen ökar 
då asfalt och grus är förorenade av tjära, på några ställen så mycket att det klassas som 
farligt avfall. 

Cykelpaket, som omfattar löpande arbete vad avser trafiksäkerhetsåtgärder, ökad 
framkomlighet och tydlighet ökade prognosen 2019 med anledning av att åtgärden hade 
en god framdrift vilket möjliggjorde utförande av fler åtgärder än planerat.  

Projektering och byggnation av cykelbana längs Engelbrektsgatan, delen 
Aschebergsgatan-Arkivgatan påverkas av Göteborg Energis arbete med fjärrvärme i 
området (planeras preliminärt till mars 2020 - mars 2021) varför byggnation av åtgärden 
flyttas till år 2020/2021.  

Längs Björlandavägen planeras och utförs en pendlingscykelbana i tre etapper. Den första 
delsträckan Sankt Olofsgatan – Toleredsgatan öppnades för trafik under 2019. Utförande 
av den andra delsträckan Toleredsgatan – Swedenborgsplatsen förskjuts till sommaren 
2020 då utförandet påverkas av sen och otydlig kravställning från Kretslopp och Vatten 
samt Park- och naturförvaltningens (aktuell entreprenör) avsaknad av resurser. 
Projektering och utförande av den tredje och sista delsträckan Sankt Olofsgatan – 
Hisingsleden, förskjuts i tid med anledning av att Kretslopp och Vatten ser svårigheter i 
att inrymma de åtgärder som krävs inom deras ansvarsområde i den investeringsbudget 
som Kretslopp och Vatten har att tillgå. I tillägg till detta ser vi även för denna sträcka att 
Kretslopp och Vattens arbete med kravställande riskerar att fördröja utförande av 
åtgärden. 

För utförande av cykelbana längs Fjällgatan, delen Djurgårdsplatsen – Repslagaregatan, 
pendlingscyklingsbana längs Torpavallsgatan/Billerudsgatan samt pendlingscyklingsbana 
E20/Fräntorp, delen Billerudsgatan – Gränsvägen krävs markintrång vilket påverkar 
framdrift i projektering och utförande. I det senare fallet har det visat sig att ett större 
antal fastighetsägare än beräknat har byggt på kommunens mark. Dialog pågår med 
Fastighetskontoret samt aktuella fastighetsägare i frågan. 

Utförande av cykelbana längs Älvsborgsgatan, delen Mariagatan - Karl Johansgatan 
förskjuts i tid för att säkerställa en bra lösning ur ett stadsmiljöperspektiv.   

Utförande av cykelfartsgata längs Karl Johansgatan, delen Kustgatan-Såggatan förskjuts i 
tid då en felleverans av sten påverkade byggnationstakten. Samtidigt sänks prognosen för 
åtgärden då kostnad för aktuell sten och stensättning blev lägre än beräknat.   

Planerad projektering och byggnation av cykelbana vid Rantorget, delen Ullevimotet-
Willinsbron skjuts fram i tid då åtgärden ej bedöms kunna genomföras de närmsta åren 
med anledning av pågående exploateringar i Gårda.  

Då efterfrågan på cykelparkering vid skolor visade en begränsad efterfrågan, avslutades 
åtgärden.  
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Kollektivtrafikstaden 
 

Budget 2019: 140,9 mnkr 
Prognos UR augusti: 69,0 mnkr 
Utfall ÅR 2019: 47,4 mnkr 

Kollektivtrafikstaden omfattar åtgärder som syftar till att öka tillgängligheten till 
hållplatser, framkomligheten för kollektivtrafik (buss och vattenburen kollektivtrafik) och 
pendelparkering. Kollektivtrafikstaden innefattar även åtgärder som begränsar negativa 
aspekter såsom buller och vibrationer från kollektivtrafiken. Ett antal åtgärder inom 
Kollektivtrafikstaden utförs löpande under året i takt med att behov identifieras. Exempel 
på löpande åtgärder är tillgänglighetsanpassning av hållplatser samt reducering av 
färdvibrationer. Det finns en osäkerhet i prognosen då många projekt som berör 
skärgårdstrafiken samt spårinvesteringar är beroende av att finansieringsavtal tecknas 
med Västtrafik. 

I samband med uppföljningsrapport augusti rapporterades en ökad prognos för 
investeringsområdet Godstransportstaden vilken inte inrymdes inom tilldelad ram. 
Trafikkontoret föreslog en justering av investeringsmedel med 2,0 mnkr från 
investeringsområdet Kollektivtrafikstaden, vilket godkändes av Kommunstyrelsen. 
Budgeten är uppdaterad utifrån aktuellt beslut.  

 

Färdigställda/pågående åtgärder 

Göteborgs stad har under året färdigställt pendelparkeringar i Skogome, Hällsviksvägen, 
Beryllgatan, Hästebäck och Lillebyvägen. Arbete pågår vid bland annat Angereds 
centrum och på två platser vid Delsjömotet samt fler är planerade att starta upp under 
2020. I de flesta åtgärderna rörande pendelparkeringar för bil ingår även cykelparkeringar 
samt investeringsmedel för att bygga tillfartsvägar.  
Förbättrad framkomlighet för busstrafiken har utförts vid Hjällbovägen, Nortagenevägen, 
Welandersgatans ersättningsläge (Delsjövägen), Waterloogatan, Gropegårdsgatan. 
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser har utförts vid Lindholmeallen, Östra 
Eriksbersgatan, Regnbågsgatan, Brungatan, Halleskärsgatan, Gamlestadsvägen. 
Kvalitetshöjande åtgärder för busstrafik har utförts vid Eketrägatan, Brunnsparken och 
Konghällavägen samt ett antal mindre åtgärder på flera hållplatslägen så som djuplådor 
med mera. Även vit kantsten har lagts till på flertalet hållplatser. 
Som en del i arbetet med Göteborgs stads åtgärdsprogram för buller har bullerskärm har 
byggts vid Nymilsgatans förskola och arbete med ytterligare förskolor pågår. Även 
Rambergsbersvallens hållplats har fått bullerskydd och arbete har utförts vid Torpamotet. 
inom trafikkontoret. Electric City har utfört arbete längs med dagens linje 55 och 
förbereder arbete vid Pumpgatans färjeläge. Arbete har utförts vid Angereds resecentrum 
och det färdigställdes under året.  
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Vid Stenpiren har arbete med en dykdalb i vattnet påbörjats. Dykdalben är en 
konstruktion i vattnet som färjan kan ta stöd emot när resenärerna går av och på. Detta 
minskar energiåtgången vilket inte minst är fördelaktigt vid användning av hybridfärjor.   

 

Viktiga avvikelser 

Flertalet av projekten inom Kollektivtrafikstaden är finansierade av Västtrafik och 
avvikelser mot planerad framdrift måste godkännas av båda parter. Processen gör att 
projekt skjuts i tid och dessutom pågår en diskussion med Västtrafik om förändrat 
innehåll vilket sammantaget leder till att utfallet för år 2019 uppgick till en lägre nivå mot 
vad som tidigare beräknats. Projekt som pausats under året i väntan på vidare beslut från 
Västtrafik är bland annat Flytbrygga vid Pumpgatan och Hjällbo vändslinga. 

 

 

Biltrafikstaden 
 
Budget 2019: 53,4 mnkr 
Prognos UR augusti: 26,0 mnkr 
Utfall ÅR 2019: 12,6 mnkr 

Biltrafikstaden innefattar främst åtgärder som syftar till att begränsa negativa effekter av 
biltrafiken. Exempel på åtgärder är trafiksäkerhetsåtgärder där osäkra korsningar görs om 
till cirkulationsplatser samt åtgärder för att hantera bullerproblematik kopplad till 
biltrafik.  

Satsningen om 100,0 mnkr på beläggning i budget 2019 hamnade i Biltrafikstaden och 
trafikkontoret efterfrågade en justering till investeringsområdet Gator och vägar. 
Justeringen blev godkänd av kommunfullmäktige och budgeten för biltrafikstaden är 
därför minskad med 100,0 mnkr mot föregående rapportering. 

 

Färdigställda/pågående åtgärder 

Under året har åtgärderna Bullerskärm förskola Torgny Segerstedtsgatan 64 och 
Bullerskärm förskolan Glasmästaregatan samt bullerskärm Utbyvägen (del av 
Fjällbogatan färdigställts. I höstas färdigställdes åtgärderna cirkulation Tuvevägen-
Minelundsvägen samt Västra cirkulationen Smörslottsgatan  

Bulleråtgärder Torgny Segerstedtsgatan/Västra Palmgrensgatan (mur & skärm) pågår och 
beräknas färdigställas under 2020. Genomförandestudie för åtgärd Ombyggnation 
cirkulation Björlandagatan-Wieselgrensgatan pågår.  

Trafikkontoret har sökt och beviljats 4,6 mnkr statlig medfinansiering via regional plan 
till åtgärden Cirkulationsplats Nymånegatan. Åtgärden planeras vara färdigställd under 
vår 2020.  
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Avtalet med Trafikverket avseende Kärramotet har förlängts och åtgärden får nu 
medfinansiering om 1,9 miljoner kronor. Åtgärden planeras vara färdigställd under våren 
2020.  

Byggnation av vibrationsdämpande åtgärder (chikaner,omasfaltering etc) har genomförts 
vid Dysiksgatan, Hästeviksgatan och Gustavsgatan. 

 

Viktiga avvikelser 

Åtgärd Västra cirkulationen Smörslottsgatan har blivit dyrare på grund av att 
skyfallshanteringen i projektet var mer komplicerad än väntat samt att kostnader 
tillkommit för signalreglerad avstängning.  

Inom potten Trafiksäkerhet/framkomlighet gör kontoret en senareläggning av medel till 
2020 då nyckelpersoner inom projektet behövt omprioritera sina arbetsuppgifter. 

 

 

Godstransportstaden 
 
Budget 2019: 9,0 mnkr 
Prognos UR augusti: 9,0 mnkr 
Utfall ÅR 2019: 8,4 mnkr 

Godstransportstaden omfattar ett antal åtgärder som är kopplade till frakttrafik i 
skärgården och transporter i innerstaden. 

I samband med uppföljningsrapport augusti aviserade trafikkontoret en ökad prognos för 
investeringsområdet Godstransportstaden som inte inrymdes inom tilldelad ram. 
Trafikkontoret föreslog en justering av investeringsmedel med 2,0 mnkr från 
investeringsområdet Kollektivtrafikstaden, vilket godkändes av Kommunstyrelsen. 
Budgeten är uppdaterad utifrån aktuellt beslut.  

 

Färdigställda/pågående åtgärder 

Utbyggnad av Vrångö Lastkaj pågår. Åtgärden beräknas färdigställas under kvartal 2, 
2020.  

Viktiga avvikelser 

Åtgärd Vrångö lastkaj har haft ökade kostnader med anledning av att lastkajen var i 
betydligt sämre skick än väntat. Exempelvis visar koarbonatieringsprover och 
kloridprover på hög inträngning varför pelarna inte går att använda. Därtill kommer bland 
annat att erforderlig grävning till botten för att få ner ishylsorna visade sig vara mer 
omfattande och djupare samtidigt som en tidigare sanering var bristfällig varför detta 
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behövde omhändertas inom ramen för åtgärden. Vid sidan om kostnadsökningen skjuts 
färdigställandet av åtgärden fram i tid med anledning av att de tillkommande arbetena 
sker under vatten av dykare.  

 

 

KomFram Göteborg 
 
Budget 2019: 34,8 mnkr 
Prognos UR augusti: 28,2 mnkr 
Utfall ÅR 2019: 20,1 mnkr 

Inom KomFram Göteborg finns investeringsmedel som nyttjas för åtgärder som syftar till 
att underlätta framkomligheten för göteborgarna under den kommande tidens 
stadsomvandlingsprojekt. 

 

Färdigställda/pågående åtgärder 

En mindre ombyggnation av korsningen Lilla Pusterviksgatan/Norra Allén har utförts så 
att en östlig förbindelse från Lilla Pusterviksgatan till Södra Allégatan/Parkgatan 
tillskapats.  

Stabiliseringsåtgärderna vid Delsjövägen är avslutade och Delsjövägen öppnade för 
begränsad trafik i slutet av augusti. Projektet har arbetat mycket aktivt och proaktivt med 
kommunikation och tillgänglighet för kontakt med medborgare. 

 

Viktiga avvikelser 

Genom en bra uppföljning av kontraktshandlingarna med entreprenören samt täta besök 
på arbetsplatsen har Lilla Pusterviksgatan kunnat utföras till en lägre kostnad än vad som 
budgeterats för. 

Ett trafikförslag har tagits fram för Ny bytespunkt Liseberg, vilket redogjordes för 
trafiknämnden i augusti. Åtgärden ska bidra till tillgänglighet och framkomlighet för 
kollektivtrafiken i samband med de stora arbeten och omledningar som kommer att ske i 
området kring Korsvägen och Örgrytemotet. Avtal har i december tecknats med 
Västtrafik och Trafikverket genom Västlänken, så att dessa två parter kommer att stå för 
kostnaderna. Medel har förskjutits till nästa planperiod. 
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Reinvestering/upprustning 
 

Budgeterad volym för Reinvestering och upprustning år 2019 uppgick till 811,2 mnkr.  
Utfallet 2019 är 454,5 mnkr vilket innebär en minskning med 356,8 mnkr (-44,0%) mot 
tilldelad ram.   
 

Budgeterad volym för Reinvestering och upprustning för planperioden 2016-2019 
uppgick till 1599,0 mnkr. Utfallet för planperioden uppgår till 1242,2 mnkr vilket innebär 
en minskning med 356,8 mnkr (-22,3%) mot tilldelad ram.  

 

 

 

Spårvägsbanan 

Budget 2019: 297,2 mnkr 
Prognos UR augusti: 205,4 mnkr 
Utfall ÅR 2019: 154,6 mnkr 

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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Färdigställda/pågående åtgärder 

Arbetet med att förstärka överbyggnaden i spårvägsbanan i Raoul Wallenbergs gata 
mellan Grönsakstorget och Vasaplatsen, som skett tillsammans med upprustningen av 
Vasabron, färdigställdes under sommaren och spåren är återigen öppna för trafik. Under 
sommaren har även överbyggnaden på Avenyn och Södra vägen förstärkts och räl och 
slipers bytts på Angeredsbanan. Under hösten har spårkomplexet vid hållplats Majorna 
bytts ut och hållplatsen förlängts för att kunna ta emot längre spårvagnar. 

Viktiga avvikelser  

Byggnation av signalsäkerhetsanläggningar vid Burmabacken och Hospitalkyrkogården 
har inte kunnat utföras under sommaren då entreprenören haft resursbrist. Byggnationerna 
är nu planerade att utföras nästa år då Angeredsbanan ska stängas av igen. Med anledning 
av försenade leveranser av tekniskt material till installationerna av brandskyddsfläktar i 
Hammarkulletunneln har inte medel förbrukats i den takt som planerats 2019. Planerat 
färdigställande 2020 kvarstår. 

I projektet Strömmatning till spårväg har Härlandavägen, Ånäsvägen, Godhemsgatan och 
Karl Johansgatan åtgärdats under året. Dock har projektet haft svårigheter med bland 
annat samordning och försenade leveranser, vilket inneburit att arbeten med 
kontaktledningar och likriktarstationer på andra platser förskjutits till nästa år.  

Med anledning av att finansieringsformen för Anpassning av spårvagnshållplatser till 
högre fordons kapacitet avses att justeras har projektet inte haft den framdrift som det 
budgeterats för. 

 

Byggnadsverk 

Budget 2019: 224,7 mnkr 
Prognos UR augusti: 94,1 mnkr 
Utfall ÅR 2019: 83,7 mnkr 

I investeringsområde Byggnadsverk 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. Andra omfattande 
åtgärder inom investeringsområdet är upprustningen av Gullbergskulverten och utbytet av 
Vasabron.  

Under 2018 rapporterade trafikkontoret högre framdrift för kablifiering av luftledningar 
samt för utbyte av järnbandskabel än vad som budgeterats och förslog en justering av 
medel från investeringsområdet Byggnadsverk till Belysning och energieffektivisering. 
Justeringen godkändes under våren av kommunfullmäktige och budgeten för 
Byggnadsverk minskades med 13,0 mnkr.  
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Färdigställda/pågående åtgärder 

Den nya Vasabron fylldes av folk vid invigningen den 10 augusti. Bron blev försenad 
över ett år, men nu kan bussar, spårvagnar, bilar, cyklar och andra fordon äntligen rulla 
över bron igen. Stor omsorg har lagts på att bevara brons utseende, samtidigt som 
konstruktionen är starkare och säkrare än på den gamla bron. Räckena, balkarna, 
masterna, allt är varsamt renoverat och tillbakasatt för att bevara en bit av Göteborgs 
viktiga historia. 

Under sommaren har Frölundatunnelns tätskikt bytts för delen under Västerleden. 
Åtgärden utfördes i tre etapper med två körfält stängda under varje etapp. Då Västerleden 
ägs och förvaltas av Trafikverket genomfördes trafikavstängningarna i samråd med dem. 
Avstängningarna utfördes med god framförhållning vilket medförde att också 
Trafikverket fick möjlighet att utföra flera åtgärder på sina anläggningar. Även 
busstrafiken påverkades av avstängningarna vilket medförde att åtgärden genomfördes 
under sommartidtabell då trafiken är glesare. Inledningsvis var trafikpåverkan stor men 
efter några småjusteringar samt att rusningstrafiken minskade så har påverkan varit 
mindre. Entreprenaden blev klar i tid med gott resultat. 

Under året har två genomförandestudier färdigställts och godkänts; Drottningtorgsbron 
samt Kanalmurar utmed Åvägen från Ullevibron till Valhallabron. 

 

Viktiga avvikelser 

Projekteringen av Dämmebron samt Dockpromenaden och Stapelbädden har inte kunnat 
starta enligt plan på grund av resursbrist. Projekt Dag Hammarsköldsleden upprustning 
bro har efter projektering och åtaganden av extra arbeten utökat sin prognos. 
Upprustningen av gång- och cykelbro vid Lergöksgatan beräknas få en lägre kostnad då 
arbetena kan göras i ett enklare utförande än tidigare beräknat. Vasabrons renovering är 
nu avslutad. En tvist pågår med den första entreprenören. Projektet har haft tillkommande 
arbeten och kostnadsökningar. Efter att det genomförts en översyn av kostnaderna har 
förvaltningen funnit att delar av kostnaderna inte tillför anläggningen något värde utan 
ska hanterades som förgäveskostnader.  

Då ombyggnationen av dykdalb vid Styrsö Bratten är beroende till ombyggnationen av 
Donsö kaj kan arbetena utföras först när Donsö kaj är klar.  

 

Belysning och energieffektivisering 
 

Budget 2019: 42,4 mnkr 
Prognos UR augusti: 42,2 mnkr 
Utfall ÅR 2019: 36,8 mnkr 

Här återfinns åtgärder kopplade till upprustning av belysning. Här finns också 
energieffektivisering genom att byta ut uttjänta och energikrävande belysningsarmaturer. 
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Under 2018 rapporterade trafikkontoret högre framdrift för kablifiering av luftledningar 
samt för utbyte av järnbandskabel än vad som budgeterats och förslog en justering av 
medel från investeringsområdet Byggnadsverk. Justeringen godkändes under våren av 
kommunfullmäktige och budgeten för Belysning och energieffektivisering utökades med 
13,0 mnkr. 

 

Färdigställda/pågående åtgärder 

Under året har bland annat Rannebacken, Ättehögsgatan, Nobelplatsen och 
Almanacksvägen fått så kallad intelligent belysning genom projektet 
”Energieffektivisering av belysning” och luftledningar grävts ner på Allebyvägen, 
Hukevägen och Skändlavägen med flera. På bland annat Sockerbagaregatan och 
Linnégatan har den gamla järnbandskabeln mellan belysningsstolparna bytts ut. 

 

Viktiga avvikelser 

Arbetet med att kablifiera luftledningar följer nätbolagens arbetstakt för att uppnå 
samordningsvinster. Då nätbolagen inte hinner med att arbeta i den takt som är planerad 
senareläggs även kablifieringsarbeten till 2020. 

  

Gator och vägar 

Budget 2019: 246,9 mnkr 
Prognos UR augusti: 180,2 mnkr 
Utfall ÅR 2019: 179,4 mnkr 

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.  

Satsningen om 100,0 mnkr på beläggning i budget 2019 hamnade i Biltrafikstaden och 
Trafikkontoret efterfrågade en justering till investeringsområdet Gator och Vägar. 
Justeringen är nu godkänd av kommunfullmäktige och budgeten för Gator och Vägar har 
utökats med 100,0 mnkr. 

Färdigställda/pågående åtgärder 

Underhållsbeläggningar har under året utförts i bland annat Sandeslätt, Frölunda och 
Linnarhult. Trapprenoveringar har skett i Sannegården, Lilla Bommen, Pipblåsaregatan, 
Utlandsgatan, Gamlestadsvägen och Allhelgonagatan. Sammanslagna åtgärder för 
farthinder i anslutning till ledningsbrott eller skadad brunn har kunnat utföras på bland 
annat Plockerotsgatan, Artillerigatan, Handskmakaregatan och Ekereds byväg, för att 
nämna några. 
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Viktiga avvikelser 

Projektet Underhållsbeläggningar 2019 har utökats i två omgångar för att anpassa sig till 
tillgängliga medel i investeringsplanen. Detta innebär att projektets omfattning ökat från 
cirka 100 gator/delsträckor till cirka 300 gator/delsträckor. Trots denna omfattande 
utökning har projektet genom hårt arbete och bra samarbete med entreprenörerna hittills 
kunnat leverera enligt plan. Den avvikelse som finns mellan budget och utfall beror på 
(som kontoret tidigare rapporterat i projektets reviderade skedesbeslut) att kontoret valt 
att inte nyttja hela den utökade investeringsramen. Trafikkontoret har svårt att med kort 
framförhållning, som den sent fattade budgeten för 2019 medför, planera för att utföra 
fler gator/delsträckor 2019. Normalt projekteras beläggningar år 1 för att sedan handlas 
upp sen höst år 1 och utföras år 2.  

 

Namngivna projekt 
 
De namngivna projekten är projekt av större karaktär med särskild budget. Här finns 
exempelvis projekt kopplade till Västsvenska Paketet och Sverigeförhandling. Generellt 
genomförs projekten i tre steg: genomförandestudie, projektering och byggnation. De 
namngivna projekten sorteras under rubrikerna Namngivna projekt TN, Namngivna 
projekt KomFram och Namngivna projekt VP. 

 

Tilldelad budget för Namngivna projekt år 2019 uppgick till 2 397,9 mnkr. Utfallet 2019 
uppgår till 596,5 mnkr vilket innebär en minskning med 1 801,5 mnkr (-75,1 %) mot 
tilldelad ram. 

Tilldelad budget på planperioden 2016–2019 för Namngivna projekt uppgick till 4 026,0 
mnkr. Utfallet för planperioden uppgår till 2 224,5 mnkr, vilket innebär en sänkning med 
1 801,5 mnkr (-44,7%) mot tilldelad ram.  
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Namngivna projekt - Trafiknämnden  
 

Avenyn - upprustning   

Under 2016 rustade trafikkontoret upp och anlade bland annat en fontän i nedre delen av 
Götaplatsen. Trafiknämnden har tidigare beslutat att kommande etapper av 
ombyggnationer av Avenyn skjuts på framtiden. Under 2019 har kostnader för 
pumpstationen och dess utförande slutreglerats. Under september gjordes en kontroll och 
utredning av belysning. 

 

Gång- och cykelbro i centrala Göteborg (över älven)   

I Göteborgs Stads budget år 2018 fick trafikkontoret uppdraget En gång- och cykelbro 
ska förberedas i samband med Älvstadsarbetet. Utredning av alternativ har redovisats i 
trafiknämnden under hösten 2018. Åtgärdsvalsstudie pågår. 

 

Hastighetsöversyn - Rätt fart i staden  

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att utreda förutsättningar och konsekvenser av 
en sänkt bashastighet inom tätort. Trafikkontoret har ett återkommande uppdrag från 
trafiknämnden att sänka hastigheten för biltrafiken. I väntan på beslut från regeringen har 
trafiknämnden avvaktat beslut om sänkta hastighetsgränser i staden. Under våren 2018 
pågörjades en genomförandestudie men efter beslut vid trafiknämndens sammanträde 20 
juni 2018, §221, avbröts arbetet och projektet avslutats.  De medel som är upparbetade 
belastar trafiknämndens driftbudget som en så kallad förgäveskostnad. När projektet är 
aktuellt igen, efter beslut från regeringen, kommer åtgärden att ingå i Biltrafikstaden. 

 

Kaponjärbron (Trygg, vacker stad)  

En ny bro över vallgraven, i Kaponjärgatans förlängning, har projekterats. Bron är en 
viktig del i att skapa ett mera finmaskigt och sammanhängande gångnät i området. 
Projektets utfall avviker mot tilldelad budgetram. Budgetunderlaget arbetades fram 
hösten 2017 och efter det har projektet bland annat behövt invänta ett nytt 
medfinansieringsavtal med fastighetsägarna. Medfinansiering från fastighetsägarna har i 
december säkrats genom avtalstecknande. Från och med 2020 ingår projektet i 
investeringsområdet Resor till fots. 

 

Skeppsbron etapp 1  

Skeppsbron etapp 1 är den första etappen i omdaningen av Södra Älvstranden vid 
Skeppsbron. Projektet har bland annat omfattat utbyggnad av spårväg mellan Järntorget 
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och Lilla Torget via Stora Badhusgatan ny terminal och hållplats vid Stenpiren samt 
utbyggnad av gator och allmänna platser. Projektet är avslutat och slutbesiktigat.  

 

Skeppsbron etapp 2  

Kommunfullmäktige antog 2014 ny detaljplan för området med huvudsyftet att förena 
staden med vattnet och hela en trasig stadsbild. Efter detaljplanens antagande har 
trafikkontoret tagit fram en genomförandestudie för området, vilken godkändes av 
trafiknämnden i februari 2018. Projektets utfall 2019 avviker mot tilldelad budgetram. 
Budgetunderlaget arbetades fram hösten 2017 och avvikelsen beror på att projekteringen 
av etapp 2 kan inte starta förrän kommunfullmäktige fattat beslut om projektbudget. För 
att inte förhindra framdriften av programmet påbörjades redan under hösten 2017 
förprojektering av bland annat delar som måste samordnas med utbyggnaden av 
Parkeringsbolagets parkeringsgarage och de nya kvarteren och som har med mark- och 
grundläggningskonstruktioner att göra. Detta ryms inom trafiknämndens investeringsram 
för Skeppsbron etapp 2. Efter att en översyn av förprojekteringen gjorts har förvaltningen 
funnit att delar av den upparbetade kostnaderna inte tillför anläggningen något värde. 
Detta avser kostnader som uppkommit i samband med återremitteringar och hanteras 
som förgävesprojektering. Bedömningen är att 10 miljoner kronor är förgävesprojektering 
och belastar således driftsredovisningen år 2019.  

 

Hjalmar Brantingstråket från Hisingsbron till Vågmästareplatsen  

Arbete pågår med att ta fram en genomförandestudie för Stråket Hjalmar Brantingsgatan, 
delen Hisingsbron - Kvillebäcken. Syftet med genomförandestudien är att i detalj utreda 
hur stråket mellan Hisingsbron och Kvillebäcken ska fungera och hur det kan byggas ut. 
Målet är att skapa en sammanhållen innerstad där Hjalmar Brantingstråkets 
stadsmässighet blir en länk mellan södra och norra Göteborg över älven och en länk 
mellan stadsdelarna på Hisingen. Ett förvaltningsövergripande ledningsforum har under 
året tagit beslut om uppdaterade planeringsförutsättningar. De nya 
planeringsförutsättningarnas påverkan på tid, kostnad och innehåll håller på att studeras. 
Åtgärden har starka beroende med närliggande exploateringsprojekt och de delar som är 
relaterade till exploateringen i området föreslås finansieras av exploateringsekonomin. 
Projektet har för 2019 ett lågt utfall jämfört med budget. Detta beror på att projekteringen 
senarelagts efter det att budgetunderlaget arbetades fram hösten 2017 samt att 
riskreserven inte tagits i anspråk under planperioden. 

 

Stadsutveckling i centrala Göteborg (Station Haga)   

Under en period med stor byggnation i centrala Göteborg kommer staden ha möjlighet att 
genomföra stadsutvecklingsprojekt. Investeringsområde Stadsutveckling i centrala 
Göteborg har bytt benämning till Station Haga. 
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Genomförandestudien för Station Haga färdigställdes under våren 2019.  Därefter fattade 
kommunfullmäktige ett investeringsbeslut vilket innebär att åtgärden erhöll en 
projektbudget om 660,0 miljoner kronor i 2017-års prisnivå.  

Detaljplanen för station Haga har under sommaren vunnit laga kraft, därmed finns inga 
hinder för utbyggnad. Utbyggnaden innefattar spår inkl. hållplatsläge spårvagn/buss, 
underjordiskt cykelgarage samt allmän plats i anslutning till station Haga samt norr om 
Rosenlundsbron. Projektering och byggnation av spår utförs av Trafikverkets projekt 
Västlänken. Projektering spår pågår under hösten 2019. Spårbyggnationen är planerad att 
utföras sommaren 2020. Projekteringen av underjordiskt cykelgarage utförs av 
Trafikverkets projekt Västlänken. Den inledande layoutfasen är avslutad och godkänd av 
Trafikkontoret och blir därmed underlag för att erhålla offert på vidare detaljprojektering 
och byggnation. 

En projekttävling för gestaltning av området pågår just nu och vinnande tävlingsförslag 
utses i februari 2020. Det vinnande tävlingsförslaget blir input till projekteringen. 
Projektering av allmän plats utförs av trafikkontoret och planeras upphandlas under det 
första kvartalet år 2020.  

Åtgärden skjuter medel till nästa planperiod jämfört med vad som budgeterats.  
Detaljprojekteringen har inte hunnit komma igång i den takt som tidigare förutsågs, samt 
att nedlagt arbete från Trafikverkets sida har inte fakturerats i den takt som beräknats. 
Kunskapen har ökat om hur Västlänkens produktionsplan ser ut vilket ger möjlighet för 
staden att planera projektet de kommande åren. 

 

Stora Hamnkanalen 2021 (Jubileumssatsningar)  

Efter beslut i trafiknämnden i november 2018 avbröts projektet. Återstående 
investeringsmedel styrks från investeringsplanen.  

 

Spårväg Alléstråket Haga-Nordstan *  

Åtgärden omfattar en två kilometer lång spåranläggning i gata, körbar för buss, samt 
följdinvesteringar. Preliminära hållplatser är Avenyn och Polhemsplatsen. Åtgärden 
syftar till att avlasta Brunnsparken och möjliggöra att kollektivtrafik tas bort på delar av 
Norra Hamngatan. Åtgärden ökar också robustheten i spårvägsnätet. Åtgärdens framdrift 
planeras i arbetet tillsammans med Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Mölndals Stad 
och Partille kommun med att ta fram en handlingsplan för kollektivtrafiken. Åtgärden 
befinner sig i planeringsskede och inga investeringsmedel har förbrukats under året.  

 

Fässbergsdalen  

Planering pågår i staden för att möjliggöra exploatering i Fässbergsdalen, inga 
investeringsmedel har förbrukats under året.  
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Tvärförbindelse Torslanda  

Projektet avser en tvärförbindelse för bil- och kollektivtrafik samt omfattar även en gång- 
och cykelväg. Tvärförbindelsen har en tydligt avlastande effekt på trafiken mellan 
Torslanda torg och Öckeröleden. Detta ger ökad framkomlighet, tillgänglighet och 
trafiksäkerhet för fotgängare, cyklister, kollektivtrafikresenärer och bilister längs 
Kongahällavägen, samt ger bättre möjligheter att utveckla området kring Torslanda torg. 
En ny förbindelse bidrar till en ökad robusthet i trafiksystemet. Under hösten 2019 
påbörjades projektplanering och upphandlingen för framtagande av genomförandestudie 
för den nya tvärförbindelsen annonserades.   

 

Linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen  

I april 2019 fattade trafiknämnden beslut om att trafikkontoret, tillsammans med 
Västtrafik, skulle studera alternativa utformningar och inriktningar för en alternativ 
linbana med minst en halverad investeringsvolym jämfört med dåvarande prognos 
(4 080,0 miljoner kronor), en kraftig minskning av driftskostnad, samt genomföra en 
bedömning av möjlig annan finansiering och en översyn av tidplanen för en möjlig 
tidigarelagd trafikeringsstart. Projektet redovisade i oktober 2019 totalt sex olika förslag 
där investeringsvolymen varierade mellan cirka 2 160 till 3 165 miljoner kronor. 
Trafiknämnden beslutade 2019-11-28 att vidarebefordra ärendet gällande projekt 
Linbanan till kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige med ställningstagandet att ”Arbetet 
med projekt Linbanan förklaras som avslutat”. I väntan på beslut i kommunfullmäktige 
under 2020 pågår inget arbete med åtgärden.  

 

Citybuss Backastråket 

Projektet innefattar bussanläggning med egen körbana, med linjeföring och sektionsbredd 
förberedd för spårväg från Balladgatan till Körkarlens gata. Busstråket ska ansluta till den 
nya spår- och citybussträckan mellan Linnéplatsen och Brunnsbo. Projektet är en del av 
Sverigeförhandlingen. Genomförandestudie påbörjades under 2019. 

 

Citybuss Norra Älvstranden (västra och nordvästra delen) 

Projektet innefattar bussanläggning med egen körbana, med linjeföring och sektionsbredd 
förberedd för spårväg från Lindholmen till Vårväderstorget via Ivarsbergsmotet. Sträckan 
är indelad i två etapper. Första etappen är från Lindholmen till Ivarsbergsmotet och andra 
etappen från Ivarsbergsmotet till Vårväderstorget. Projektet är en del av 
Sverigeförhandlingen. Genomförandestudie påbörjades under 2019. 

 



 

 

Trafikkontoret 
 

  

Göteborgs Stad Trafikkontoret, Investeringsredovisning  20 (24) 
   
   

Spårväg och citybuss Norra Älvstranden centrala delen 

Ny spårväg och citybussträckning från Brunnsbo till Linnéplatsen via Lindholmen. 
Sträckningen byggs i tre etapper; Frihamnen – Lindholmen, Brunnsbo – Backaplan samt 
Linnéplatsen – Lindholmen via Stigbergstorget. Åtgärden är en del av 
Sverigeförhandlingen. För delsträcka Lindholmen – Frihamnen beräknas 
genomförandestudien vara färdig under 2020. Som en del i arbetet med 
genomförandestudien studeras tidplanen för åtgärden mer ingående. Arbetet pekar på att 
genomförandet för etapp Lindholmen – Frihamnen kan komma att förskjutas med ett år 
vilket innebär trafiköppning under 2024.  

För delsträckan Linnéplatsen-Lindholmen via Stigbergstorget finns det ännu inget beslut 
om förbindelsen kommer att passera under eller över Göta älv. Trafikkontoret arbetar 
inom ramen för genomförandestudie för delsträckan med underlag inför beslut i 
trafiknämnden om typ av förbindelse.  

 

Framtida stomkollektivlänkar  

Tilldelade medel avsåg att användas till att starta upp genomförandestudier för 
kollektivtrafikobjekt i Sverigeförhandlingen. Genomförandestudie Spårväg och citybuss 
Norra Älvstranden, delen Frihamnen-Lindholmen startades upp under våren 2019, men 
då i investeringsområdet Sverigeförhandlingen – Spårväg och citybuss Norra Älvstranden 
centrala delen.  

 

Namngivna projekt KomFram 
 

Engelbrektslänken - En ny spårvägslänk  

Åtgärden avser ny spårvägslänk samt cykelbana utmed Engelbrektsgatan från Södra 
vägen till Skånegatan inklusive nödvändiga följdinvesteringar. Med anledning av att 
budgetunderlaget arbetades fram hösten 2017 och igångsättningsbeslut för en 
genomförandestudie fattade av trafiknämnden i juni 2018 avviker utfallet mot projektets 
budget 2019. Prognosen för senare skeden anpassades i investeringsplanen (version 2019) 
till genomförandestudiens tidsplan och medel senarelades därmed utanför planperioden. 
Projektet beviljades i juni statlig medfinansiering genom Stadsmiljöavtalet och 
byggnadsnämnden tog i september 2019 beslut om planbesked.  

 

Svingeln etapp 1  

Åtgärden syftar till att öka kapaciteten för busstrafik i busstråket från Åkareplatsen mot 
E6 och E20 samt mot Redbergsplatsen. Åtgärden syftar också till att öka bytespunktens 
attraktivitet genom att samla hållplatserna för buss och spårvagn närmare varandra. 
Byggnationen påbörjades under 2017 och färdigställdes under 2018. Några mindre 
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arbeten och kompletteringar kring raingarden kvarstår dock. Projektets riskreserv har inte 
behövt tas i anspråk, vilket förklarar avvikelsen mellan utfall och budget. 

 

Åkareplatsen - provisorisk bussterminal  

Åkareplatsens resecentrum är invigt och klart. Resecentrumet bidrar till att upprätthålla 
en fungerande region- och fjärrbusstrafik under byggskedet av Västlänken. När projektet 
startade var inte finansieringslösningen helt klar, varvid trafiknämndens investeringsplan 
omfattade hela anläggningen. Förhandling om fördelning av kostnader mellan staden, 
Trafikverket och Västtrafik färdigställdes i december 2019 och innebär att staden får ett 
bidrag om 14,1 miljoner kronor. 

 
Anslutning till Ringödepån  

Syftet med depåprojektet och spårharpan är att skapa ökad depå- och 
uppställningskapacitet samt möjliggöra för spårvagnstrafiken på Hisingssidan att 
upprätthållas vid trafikavstängningar. Samarbetsavtal mellan Västra Götalandsregionen 
och Göteborgs Stad avseende spårvagnsdepå Ringön godkändes i juni 2018 av 
Kommunfullmäktige och Regionfullmäktige, samtidigt som de godkände det så kallade 
huvudavtalet och principavtalet. Avtalet innebär att omfattningen på trafikkontorets 
projekt revideras såtillvida att Västfastigheter skall bygga depån i sin helhet och 
trafikkontoret enbart bygger anslutningsspår, vilket förklarar den stora avvikelsen mellan 
budgeterad nivå och utfall för år 2019.  

 

Namngivna projekt - Västsvenska Paketet 
 

Bangårdsförbindelsen 

Projektet omfattar en ny gatuförbindelse med bro över bangården öster om 
Centralstationen mellan Åkareplatsen och Bergslagsgatan. Förbindelsens viktigaste 
funktion är att frigöra Drottningtorget och Nils Ericsonsplatsen från genomgående 
biltrafik, busstrafik och cykeltrafik, samt att möjliggöra angöring av busstrafik från bland 
annat Allén till Bergslagsgatan. Under 2019 har trafikkontoret tillsammans andra berörda 
förvaltningar inom Göteborgs Stad främst arbetat med att formera organisationen kring 
det framtida arbetet med Bangårdsförbindelsen.  

 

Gamlestaden etapp 1 

Gamlestaden Etapp 1 omfattar en lokal och regional knutpunkt för kollektivtrafik i 
Gamlestaden samt exploatering av angränsande kvarter. Projektet omfattar även ett 
cykelparkeringshus vars kostnader belastar investeringsområdet Cykeltrafikstaden. 
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Projektet är slutreglerat i Västsvenska Paketet och kostnader som nu upparbetas belastar 
trafiknämndens exploateringsinvesteringar. 

 

Gamlestaden etapp 2 

Övergripande har projektet uppdraget att skapa en sammanhängande, tät urban 
kvartersstruktur som ansluter till en effektiv ny knutpunkt där region- och pendeltåg, 
spårvagnar, bussar och cyklar sammanstrålar på ett funktionellt sätt. Projektet har under 
2019 förberett handlingar inför beslut om samråd i byggnadsnämnden som planeras ske 
under första halvåret 2020 samt med tillståndsansökan med miljödom. Projektet fick en 
godkänd miljödom i slutet av 2019.  

 

Hisingsbron (exkl. nedsänkningen av E45 Gullbergsvass) 

Hisingsbron ska ersätta den nuvarande Göta älvbron som har en begränsad livslängd och 
måste ersättas. Den öppningsbara bron får en segelfri höjd på 12 meter och utformas med 
sex körfält varav två är för kollektivtrafik (spårvagn, buss) och övriga körfält är för buss 
och bil. Det ingår dubbelriktade gång- och cykelbanor på var sida med vistelseytor på 
brons västra sida. Trafikpåsläpp för vägtrafik är planerat till våren 2021 och trafikpåsläpp 
för spårvägstrafik är planerat till sommaren 2021. 

Arbetet med stålmontaget har intensifierats under senare delen av 2019 och bron har 
börjat att ta form. Under slutet av 2019 levererades de två stora tvärbalkarna som bland 
annat ska innehålla det maskineri som driver lyftdelen upp och ned vid broöppning. De 
två tvärbalkarna har kommit på sina permanenta platser och brodelar i stål har börjat 
monterats mellan stöd och ramperna på båda sidor av älven. Projektet har under 2019 
arbetat med konsekvenserna av försenade stålleveranser. Förseningarna har lett till att 
arbeten har fått planerats om och den tidsbuffert som funnits i projektet har krympt 
väsentligt.  

 

Nedsänkning av E45 Gullbergsvass 

Projektet innebär en överdäckad nedsänkning av Götaleden på sträckan Stadstjänaregatan 
– Torsgatan och överdäckningsförberedd nedsänkning på sträckan Torsgatan – 
Falutorget. Inom staden delas detta projekt upp ekonomiskt mellan fastighetsnämnden, 
trafiknämnden och stadsledningskontoret i en exploaterings- och en investeringsdel samt 
en avsättning till statlig infrastruktur. 

Projektet har under slutet av 2019 öppnat upp större delar av det norra tunnelröret för 
trafik. Året inleddes med schaktning, pålning och gjutning av delarna till tunnelröret och 
arbetet har utförts enligt den aktuella tidsplanen. Trafiksituationen har under året varit 
tidvis problematiskt. Projektet har under 2019 arbetat med att hantera de trafikstörningar 
som uppkommit i samband med att bland annat nya arbetsområden har tagits i bruk. Nya 
lösningar har bland annat varit att öppna nya utfarter till och från Gullbergsvass. Projektet 
har även under 2019 arbetat med de yttranden som Länsstyrelsen har angående 
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detaljplanen för överdäckningen som än så länge inte uppfyller luftmiljökraven för 
samtliga delar av planen. 

 

Trimningsåtgärder Göteborgs Stads vägnät  

Projektet är färdigställt.  

 

Initiala åtgärder kollektivtrafik & cykel 

Det återstår endast ett projekt, Övre Husargatan/ Sprängkullsgatan. Återstående 
ledningsarbeten på gatan ska utföras av kretslopp och vatten, dessa arbeten har blivit 
senarelagda till år 2020 på grund av tidigare resursbrist hos utförande förvaltning.  

 

Knutpunkt Korsvägen 

Projektet utgör arbetet att skapa en levande och effektiv kollektivtrafikknutpunkt i 
Korsvägen, där resandet med region- och pendeltåg, spårvagnar, bussar, bilar och cyklar 
samverkar på ett funktionellt sätt. En förnyad gatustruktur skapas i anslutning till denna 
knutpunkt, som en del i områdets stadsförnyelse. Kommunfullmäktige fattade i maj 2019 
investeringsbeslut med tillhörande projektbudget om 860,0 miljoner kronor (2017 års 
prisnivå). Projektet finansieras med 745,0 miljoner kronor från Västsvenska paketet. Av 
de återstående 115,0 miljoner kronorna är 105,0 miljoner riskreserv för projektet och 10,0 
miljoner kostnader för förberedelse av gångförbindelse mellan Svenska Mässan och 
Skånegatan samt lekyta vid Korsvägen. Projektavtalet för 409 Korsvägen har under året 
signerats av samtliga parter inom Västsvenska paketet. Västlänkens arbete vid Korsvägen 
har intensifierats projektet har under året haft en bevakande roll. 
Detaljplan för Västlänken, station Korsvägen med omgivning inom stadsdelarna Heden, 
Johanneberg och Lorensberg i Göteborg har godkänts av Göteborgs Stads 
kommunfullmäktige under året och vunnit laga kraft. Mestadelen av arbetet under året har 
gått till att förbereda inför kommande projektering. Projektet har under året även fått en 
ny projektledare inom trafikkontoret.  

  

Kvilleleden 

Projektet omfattar en utbyggnad av den kommunala infrastrukturen inom detaljplanen 
Gator vid Backaplan samt intilliggande områden omfattande den kommunala 
infrastrukturen som behöver modifieras när Marieholmsförbindelsen öppnar för trafik. 

Skedet planering är klart och projektet har inlett arbetet med en så kallad Early Contractor 
Involvement, ECI. Detta arbetssätt innebär att entreprenören kommer in i ett tidigare 
skede i processen. Entreprenadupphandling är klar.  

Under 2019 har det gemensamma arbetet mellan ansvariga parter för Kvilleleden, Gator 
vid Backaplan (Göteborgs stad) samt Lundbyleden (Trafikverket) intensifierats. Arbetet 
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med den gemensamma projektekonomin har fördjupats och projekten har öppnat sitt 
gemensamma projektkontor. I övrigt har väg- och järnvägsplanen under året vunnit laga 
kraft, leverantör av projektet är klar samt att namnberedningen har påbörjat arbetet med 
nya namn på gatorna. I anslutning till projektet har trafikkontoret startat arbete med 
området kring framtida Brunnsbo station för att på bästa sätt knyta samman området med 
Brunnsbo station och Brunnsbo torg så att göteborgaren, stadens besökare och stadens 
näringsliv ska kunna dra den största möjliga nytta av denna kommande 
kollektivtrafikknutpunkt. 

 

Projektets tidplan innebär ett färdigställande mot slutet av år 2024. Den ekonomiska 
regleringen kommer pågå till 2025. Projektet rapporterar ingen avvikelse mot tilldelad 
projektbudget med 768,0 mnkr (2016 års prisnivå). 

 

Chalmers hållplats 

Projektet är färdigställt.  
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Identifierade risker 

Trafikkontorets övergripande intern kontroll- och åtgärdsplan 

Aktiviteter Uppföljning 

Åtgärd: Använda, följa upp och gradvis förbättra 
framtaget stöd och arbetssätt för att styra projekt och 
program på trafikkontoret. 
 
Beskrivning / syfte med åtgärden 
Risk för att trafikkontoret inte klarar sin del i det samlade 
stadsutvecklingsuppdraget 
 
Konsekvens 
1 Boende, besökare och verksamma i Göteborg uppfattar 
inte staden som attraktiv. 
2 Kvalitet i genomförandet försämras och kan leda till 
ökade underhållskostnader 
3 Gång- cykel och  kollektivtrafikresandet ökar inte i den 
takt som krävs. 

Plattformen som hittills har lagts inom området för projektmetodik har skapat stabilitet och tydligare riktning för 
fortsatta insatser. Denna grund har inneburit att möjligheten att leda och styra uppdrag, projekt och program 
separat har ökat och förståelsen för att analysera, planera, genomföra och avsluta arbeten som drivs i projektform 
(och programform) har etablerats. Kunskap om metoderna för att driva uppdrag, projekt och program har ökat inom 
förvaltningen och projektmognaden successivt likaså. I takt med detta har det gemensamma projektspråket vuxit 
fram och möjligheten till ökad gemensam förståelse. 
Förvaltningen har gjort många punktinsatser där behoven har varit som störst, t ex arbetat med hur interna 
resurser ska avropas, utbildningsinsatser inom projektmetodik och successiv kalkylering för projektledare med 
mera. Med en god plattform som grund arbetar nu trafikkontoret vidare med att utveckla portföljstyrningen och 
synkronisera den men övriga planeringsprocesser för att vara en organisation med en fungerande projektdrift på 
helheten. Exempel på övriga prioriterade områden är en riskhanteringsprocess, kalkylmodell samt utveckling av ett 
projektstödskontor. En insats görs även för att beskriva karriärvägar och utvecklingsmöjligheter för trafikkontorets 
projektledare. Detta arbete drivs av förvaltningens chefer tillsammans med HR-avdelningen. 
Totalt sett har trafikkontoret höjt sin kompetens inom projektverksamhet avsevärt och blivit bättre på att driva 
projekt systematiskt. Det finns delar kvar att utveckla för att på totalen bli en framgångsrik projektorganisation men 
plattformen är nu robust nog att bygga vidare på genom att arbeta med ständiga förbättringar. 

Åtgärd: Utveckla och påbörja implementering av 
portföljstyrning på trafikkontoret. 
 
Beskrivning / syfte med åtgärden 
Risk för att trafikkontoret inte klarar sin del i det samlade 
stadsutvecklingsuppdraget 
 
Konsekvens 
1 Boende, besökare och verksamma i Göteborg uppfattar 
inte staden som attraktiv. 
2 Kvalitet i genomförandet försämras och kan leda till 
ökade underhållskostnader 
3 Gång, cykel och kollektivtrafikresandet ökar inte i den 
takt som krävs. 

För att utveckla och implementera portföljstyrning på trafikkontoret har kontoret genomfört ett 
verksamhetsutvecklingsprojekt av planeringsprocessen. Detta projekt har resulterat i en planeringsprocess för hela 
kontoret som även hanterar portföljstyrning. Parallellt har kontoret även genomfört en översyn av centrala styr- och 
stödfunktioner. Nästa steg i processen är att analysera hur vi kan implementera planeringsprocessen och skapa 
mer effektiva arbetssätt som också ger bättre underlag för att leda och styra verksamheten. Genom att ha en 
planeringsprocess som inkluderar portföljstyrning så kan de samlade aktiviteterna inom stadsutvecklingsuppdraget 
bättre styras och prioriteras. Under hösten har arbetet inte haft samma framdrift då trafikkontorets yttersta ledning 
inte varit kontinuerlig och att staden justerar i sina processer. Inför 2020 har dock mötesstrukturen förändrats för att 
möjliggöra en tydligare portföljledning. 
En del av portföljstyrningen är att samordna investeringsplaneringen mellan olika förvaltningar ännu mer. Denna 
samordning utvecklas genom tätare dialog och kunskapsutbyte mellan olika förvaltningar och är numera en del av 
dagliga arbetet. 
På avdelningschefsnivå pågår en dialog/samverkan mellan de planerande förvaltningarna i staden om hur vi 
tillsammans kan utveckla portföljstyrning i staden eftersom det finns många vinster med att varje förvaltning har 
processer och arbetssätt som harmoniseras med varandra. 
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Åtgärd: Fortsatt kalibrering av den gemensamma 
stadsutvecklingsprocessen i staden 
 
Beskrivning / syfte med åtgärden 
Risk för att trafikkontoret inte klarar sin del i det samlade 
stadsutvecklingsuppdraget 
 
Konsekvens 
1 Boende, besökare och verksamma i Göteborg uppfattar 
inte staden som attraktiv. 
2 Kvalitet i genomförandet försämras och kan leda till 
ökade underhållskostnader 
3 Gång, cykel och kollektivtrafikresandet ökar inte i den 
takt som krävs. 

Trafikkontoret har deltagit i arbetet med kalibrering av stadsutvecklingsprocessen inom Älvstaden.  
Kalibreringsarbetet är avslutat och slutrapport presenterad för Älvstadens styrgrupp. Delar av resultatet av 
kalibreringsarbetet kommer att arbetas in i kommande arbete inom Älvstaden.  Delar av det kommer att hanteras 
vidare av portföljkontoret för Älvstaden. 

Åtgärd: Utveckla servicen på flexlinjer så att resenärer 
kan hänvisas dit som ersättning för traditionell 
färdtjänst, utveckla självservice till resenärer. 
 
Beskrivning / syfte med åtgärden 
Risk för att trafikkontoret inte klarar av att tillgodose 
transportbehovet för boende, besökare och verksamma i 
Göteborg. 
 
Konsekvens 
Försämrad service till resenärer i och med längre körtider 
med serviceresor. Längre kö- och samtalstider i 
beställningscentralen. 

Kontoret har sedan 1 april köpt extra timmar på flexlinjen för att möta resenärer, som ska till daglig verksamhet, 
behov. Flexlinjeresandet har ökat med 2 procent jämfört med samma period 2018. 

Åtgärd: Projekt Trafikkapacitet för att se över logistik 
och förbättra trafikflöden. 
 
Beskrivning / syfte med åtgärden 
Risk för att trafikkontoret inte klarar av att tillgodose 
transportbehovet för boende, besökare och verksamma i 
Göteborg. 
 
Konsekvens: 
Högre kostnader för serviceresor med anledning av 
försämrat marknadsläge för trafikaktörer, ökat resande 
med traditionell färdtjänst. 

Utifrån de system vi har idag optimeras trafiken och flödena och anpassas till restypen. Begränsning i flexibilitet blir 
tydligt när parameterförändringar krävs på grund av nya beslut. Exempelvis så kan resor som ligger i HD systemet 
inte ha en egenavgift. Då måste man göra manuella fakturer ut till kunder. Systemet vi arbetar med är inte 
samspelta och detta skapar många manuella aktiviteter och extra kontroller. Åtgärd för att effektivisera detta är att 
införa ett nytt system. Vi har också bett Planit att titta på en lösning på detta och återkomma med en offert. 
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Åtgärd: Kontinuerligt arbete med analyser, alternativa 
lösningar och kommunikation/information för att 
främja framkomligheten. Vidareutveckla samarbetet 
med de stora trafikpåverkande projekten. 
 
Beskrivning / syfte med åtgärden 
Risk för att trafikkontoret inte klarar av att tillgodose 
transportbehovet för boende, besökare och verksamma i 
Göteborg. 
 
Försämrad framkomlighet för boende, besökare och 
verksamma i Göteborg. 

Kontoret arbetar kontinuerligt med körtider. Inom projekt Serviceresor under byggtid har bevakning av körtider 
utökats i relation till vad som händer i trafiken vid olika trafikpåverkande åtgärder runtom i staden. Ett exempel är 
vid Västerleden där det till följd av byggnation av bullerpank är tät trafik. Där har körtidsmatriser ändrats för att 
erhålla rätt tidsplanering för resorna. Arbetet ger goda resultat kommer att fortsätta på detta sätt. 

Åtgärd: Fortsatt arbete utifrån fastställd kontrollplan i 
samverkan med berörda parter för att upprätthålla 
Götaälvbrons funktionalitet 
 
Beskrivning / syfte med åtgärden 
Risk för att inte klara att upprätthålla Götaälvbrons 
funktionalitet fram till att Hisingsbron öppnas. 
 
Konsekvens 
1 Försämrad framkomlighet för boende, besökare och 
verksamma i Göteborg. 
2 Minskat förtroende för Göteborgs Stad. 

2019 maj: Fortsatt arbete har resulterat i att trafikkontoret har större kontroll över om allvarliga händelser sker på 
dagens bro med dess ålder. Bron är en viktig länk i vår stad. 
2019 Aug: Ingen förändring. Åtgärder sker just nu som exempelvis reparation av plåtar på klaff på vilken man 
hittade sprickor. Kontinuerlig vattenkylning sommartid. Fortsatt mätning tills konstruktionen rivs hösten 2021. 
2019 nov: Arbetet fortskrider. Hisingsbrons övervakningssystem för sättningar måste tas över, från projekt 
Hisingsbron till linjen, då projektet anses färdiga med arbeten rörande sättningar.  

Åtgärd: Genomföra inspektioner och vid behov 
planera för stödkonstruktioner på kanalmurarna för att 
minimera risken. 
 
Beskrivning / syfte med åtgärden 
Risk för att kanalmurarna inte klarar dagens trafikflöden. 
 
Konsekvens 
1 Försämrad framkomlighet för boende, besökare och 
verksamma i Göteborg 
2 Skador på människor och egendom 

2019 maj: Inspektioner på kanalmurar Mölndalsån utfört hösten 2018 och beställning utförd på delarna Dämmet-
Göta Älv under år 2019 inför kanalmursupprustning. Viktigt underlag för kommande reinvesteringar och uppföljning 
för att bedöma möjlig trafikering och dispenser. 
2019 aug: Inspektion inför framtagande av kanalmurspakets definitionsfas pågår, resultat rapporteras in. Ny 
resurskonsult för planering skapar stratgier med alternativ inkluderat trafikantkostnader i BaTMan 
(förvaltarredskapet) för bästa möjliga prognoser och tydlighet för beslut. 
2019 nov: Samtliga kanalmurar är inspekterade. Program upprättas efter olika delsträckor och efter beroende. 
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Åtgärd Arbetsgrupp är tillsatt som hanterar frågor som 
avtalsvolymer, framtida resmönster, resursutnyttjande. 
 
Beskrivning / syfte med åtgärden 
Risk för att serviceresor inte kan ta om hand samtliga resor 
från det att LOV (lagen om valfrihet gällande daglig 
verksamhet), träder i kraft 1/4 2019. 
 
Konsekvens 
1 Svårighet att tillgodose behovet av serviceresor som 
finns gällande daglig verksamhet i stadsdelarna. 
2 Ej effektivt resursutnyttjande när leasade fordon i 
stadsdelarna ska fasas ut och Serviceresor ska utöka sin 
andel. 

Trafikkontoret har inrättat ett trafikutskott, på avdelning Serviceresor, där representanter från enheterna avtal och 
uppföljning, trafikplanering och logistik samt trafikledning träffas regelbundet. Det är avdelningschef som är 
ordförande för dessa möten. Trafikutskottet är ett diskussion- och beslutsforum med fokus på trafikfrågor. Där tas 
frågor upp gällande aktuell trafiksituation, framtida behov, trafikavtal, upphandlingsrelaterade frågor samt hur 
avdelningen bäst kan nyttja resurser. Genom att flera olika enheter deltar blir det en helhetssyn vilket har visat sig 
effektivt och givit goda resultat. Aktivitet bedöms som slutförd. 

Åtgärd: Identifiera, analysera och prioritera behov i 
den fysiska arbetsmiljön, utifrån detta ta fram en 
samlad åtgärdsplan för lokalerna på kort och lång sikt. 
 
Beskrivning / syfte med åtgärden 
Risk för att inte kunna tillgodose en god arbetsmiljö på 
grund av icke tillfredsställande lokaler på Köpmansgatan. 
 
Konsekvens: 
Medarbetare mår dåligt och/eller känner vantrivsel på 
grund av brister i arbetsmiljön, vilket kan medföra att 
medarbetare söker en annan arbetsplats. 

Under hösten arbetade lokalsamordnare/ beredningsgrupp med behovsinventering och lösningsförslag för 
utspridda avdelningar med önskemål att samlas i de nuvarande kontorsytorna. I januari planerades och 
genomfördes interna omflyttningar till plan 3 och inom plan 5. Under första kvartalet har arbetet kommit igång i 
lokalprojekt Kontor för samarbetsskap som syftar till att med kontorets utökade kontorsytor i Traktören, ta fram 
långsiktiga lokallösningar som bidrar till att skapa värde och nytta för våra verksamheter. 
I projektet ingår att ta fram förutsättningar och konsekvensbeskrivningar i syfte att  samlokalisera hela förvaltningen 
i samma fastighet. 
Under året pågår projektet Kontor för samarbetsskap där vi under våren genomfört beläggningsstudier och 
genomfört dialogworkshopar med alla chefer. Parallellt pågår lokalförvaltningens arbete med dels utredningar och 
åtgärder av brister, liksom förebyggande arbetsmiljöåtgärder på plan 6. Flera möten har hållits med LF på 
ledningsnivå för att tydliggöra kontorets krav och förväntningar på fastighetsförvaltaren. 
Med stöd av våra kommunikatörer har lokalförvaltningen tagit fram underlag för att redovisa historik och fakta kring 
fastigheten för all personal. Lokalförvaltningen genomförde bra informationsmöten vid flera tillfällen under oktober 
månad, dit alla medarbetare var välkomna. 
Efter genomförda workshopar för chefer (uppsamlingstillfällen i augusti) har arbetet fortsatt vad gäller planering av 
lokalerna inklusive våning 6 med inriktningsbeslut från ledningen, ekonomiska förutsättningar, projektgrupp, facklig 
medverkan etc. 
Arbetssätt för våra lokaler för det normala, löpande arbetet med lokalplanering, har uppdaterats- förkortats och 
tydliggjort koppling arbetsmiljöansvar och lokalplanering. Senast har beredningsgrupp utifrån trängande platsbehov 
hos flera verksamheter, tagit fram förslag på fördelning av kontorsplatser som frigörs med anledning av Stadens 
anläggningars temporära flytt till Högvakten. Detta i enlighet med arbetsmodell. deltagare i denna beredning var 
personer ur den projektgrupp som startats för lokalutvecklingsprojektet. 
Uppdateringen av vår arbetsmodell för arbete med lokaler har naturligt kommit in i pågående lokalprojekt. 
Genomförd enkät om inomhusmiljön, Örebroenkäten visar på stor andel av medarbetarna i Traktören som uppgett 
att man känner besvär av olika slag som beror på luftklimatet i fastigheten. Det har också beskrivits besvär som 
avser belysning, buller samt städning. Dessa delar är arbetsgivarens att åtgärda, här tas handlingsplan fram. I 
övrigt är vi beroende av att fastighetsägaren vidtar omfattande åtgärder vad gäller ventilation och luftflöden för att 
säkra en tillfredsställande fysisk arbetsmiljö. 



Trafiknämnden, Uppföljning av intern kontroll- och åtgärdsplan 2019 6(8) 

Åtgärd: Utarbeta en strategisk 
kompetensförsörjningsplan för trafikkontoret. 
 
Beskrivning / syfte med åtgärden 
Risk för att vi inte klarar av att kompetensförsörja utifrån 
verksamhetens behov. 
 
Konsekvens: 
Vi har inte rätt kompetens och resurser för att genomföra 
vårt uppdrag effektivt och till rätt kvalitet 

Ett utkast till strategisk kompetensförsörjningsplan med bakomliggande strategier och som bilaga exempel på 
nuvarande aktiviteter är framtaget. Nu planeras dialoger med avdelningscheferna kring viktiga delar så som 
sourcingstrategi, chefsförsörjning, kompetensplanering. 

En del i det strategiska kompetensförsörjningsarbetet är pågående utveckling av kompetensvägar för projektledare 
inom investeringsverksamheten. Ett utvecklingsarbete i samarbete enhet Ledning och styrning, HR, och 
investeringsavdelningarna. 

 

Kontroll: Stickprov för uppföljning av avtal och/eller 
kontrakt 
 
Beskrivning / syfte med åtgärden 
Risk för att konsultuppdrag inte levereras enligt avtal, såväl 
innehåll som kostnad. 
 
Konsekvens 
Ej kostnadseffektiv användning av resurser. 

Stickprovskontroll av beställningar är genomförd för fem stycken avtal och en rapport är upprättad per 2019-12-06. 
Samtliga beställningar följer innehållet i avtalen. Flertalet av beställningarna löper över årsskiftet vilket gör att det 
inte går att slutföra kontrollen för om kostnadsutfallen håller sig inom ramen för beställningssummorna. 
Vidare konstateras att det förväntade resultaten från uppdraget ”Trafikkontorets styrning och kontroll av 
konsultanvändning” (som leds av verksamhetsstyrning) kommer att underlätta framtida uppföljningar av 
konsultuppdrag - bland annat genom att det systemmässigt kommer krävas mindre manuellt arbete för att följa 
totala utfallet per beställning. 

Kontroll: Stickprovskontroll av genomförda 
direktupphandlingar samt undersöka om det finns 
någon metod att identifiera otillåtna 
direktupphandlingar som inte dokumenterats. 
 
Beskrivning / syfte med åtgärden 
Risk för otillåtna direktupphandlingar samt att interna 
dokumentationskrav inte följs. 
 
Konsekvens 
Ej affärsmässiga upphandlingar, upphandlingsskadeavgift 
och skadestånd. 

Stickprovskontroll är genomförd och en rapport är upprättad per 2019-12-09. Trafikkontoret ligger i samtliga 
studerade fall väl inom gällande lagstiftning för direktupphandling. 
I huvudsak följer kontoret gällande rutin för direktupphandling, men vi behöver arbeta vidare med att förbättra så att 
efterlevnaden av de interna dokumentationskrav som ställs upp följs fullt ut.  
I huvudsak följer kontoret gällande rutin för direktupphandling, men vi behöver arbeta vidare med att förbättra så att 
efterlevnaden av de interna dokumentationskrav som ställs upp följs fullt ut. Under 2019 justerades 
vidaredelegationen så att enbart trafikdirektören, biträdande trafikdirektör och avdelningschef för Juridik och 
upphandling får godkänna direktupphandlingar över 50 000 kr. Detta bidrar till möjligheterna att stärka upp så att 
efterlevnaden av gällande rutin följs. 
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Kontroll: Genomföra kvalitetskontroll av hanteringen 
av inrapporterade personuppgiftsincidenter. 
 
Beskrivning / syfte med åtgärden 
Risk för att trafikkontoret ej följer riktlinjerna enligt 
dataskyddsförordningen, DSF/GDPR. 
 
Konsekvens 
Vite, förtroendeskada för förvaltningen och skada för 
enskilds integritet. 

Under 2019 har hittills elva internrapporteringar av personuppgiftsincidenter gjorts. Av dessa har två bedömts vara 
så allvarliga att de anmälts till Datainspektionen och sju stycken av incidenterna handlar om mindre allvarliga 
incidenter med försumbara konsekvenser. 
Två händelser är sådana som identifierats av IT-organisationen som incidenter men inte som 
personuppgiftincidenter förrän i efterhand. Det ena fallet var ett tillfälligt stopp i informationsflödet mellan två. I det 
andra fallet var det ett system som tillfälligt låg nere. Systemen innehöll personuppgifter och även en tillfällig förlust 
eller otillgänglighet är en sorts personuppgiftsincident. Ingen av de aktuella incidenterna bedömdes vara så 
allvarliga att de skulle anmälts till Datainspektionen, men hade de varit det så hade anmälan förmodligen inte gjorts 
inom 72 h. 
Två incidenter har anmälts till Datainspektionen. Båda dessa personuppgiftincidenter har anmälts inom 72 h. Det 
ena fallet rörde så kallad phishing där en bedragare utgav sig för att vara en av trafikkontorets leverantörer och på 
det sättet kom över personuppgifter. Händelsen har polisanmälts. Personuppgiftincident anmäldes till 
Datainspektionen 11 januari 2019. 5 augusti 2019 inkom meddelande från Datainspektionen om att de inte inleder 
någon undersökning. Datainspektionen lämnade inget svar om händelsen borde anmälts eller om de ansåg att 
anmälan var överflödig i detta fall. 
Det andra fallet gällde behörighetsnivåer i det kommungemensamma system Personec. Trafikkontorets 
dataskyddsombud uppmärksammade att anställda på andra förvaltningar haft tillgång till uppgifter om anställda på 
trafikkontoret, utan att det funnits ett klart ändamål med det. På dataskyddsombudets inrådan gjordes en anmälan 
till Datainspektionen. Efter det har en genomgång av trafikkontorets anställdas behörigheter gjorts. Trafikkontoret 
har mycket begränsade möjligheter att påverka hur behörigheter sätts och hur andra säkerhetsåtgärder utförs i de 
kommungemensamma systemen där Intraservice ansvarar för själva systemet, men trafikkontoret/trafiknämnden 
har ansvaret för innehåll och personuppgifter. Flera förvaltningar i staden har gjort liknande anmälningar. Något 
besked från Datainspektionen har inte kommit än i detta ärende. 
Analys: Genomgången visar att trafikkontoret hanterat de inrapporterade personuppgiftsincidenterna korrekt och 
de allvarligare incidenterna har anmälts till Datainspektionen i tid. Det visar att nuvarande rutin har fungerat. 
Däremot finns en risk att alla personuppgiftsincidenter inte rapporteras, både för att man i verksamheten inte alltid 
vet vad en personuppgiftincident är och för att det inte är tydligt vad syftet med att dokumentera även mindre 
allvarliga händelser är. Det är något att uppmärksamma i de fortsatta informationsinsatserna till verksamheten. 
Målet bör vara att så få personuppgiftsincidenter som möjligt inträffar, men att personuppgiftsincidenter 
uppmärksammas i verksamheten när de inträffar är positivt eftersom det tyder på en medvetenhet kring frågan. Det 
är också nödvändigt för att kunna hantera och anmäla inträffade incidenter i tid. 
Eftersom det än så länge inte finns tydliga riktlinjer för exakt när en incident ska anmälas till Datainspektionen finns 
en viss risk för överanmälan. Konsekvensen av en överflödig anmälan blir onödig administration både för 
trafikkontoret och för Datainspektionen. En utebliven anmälan i de fall den borde gjorts strider mot 
dataskyddsförordningen och kan resultera i vite. Till dess att förtydliganden och ytterligare anvisningar kommer 
från Datainspektionen är det därför bättre att i tveksamma fall anmäla en personuppgiftsincident än att låta bli. 
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Kontroll: Genomföra enkät för uppföljning av 
introduktion för nyanställda. 
 
Beskrivning / syfte med åtgärden 
Risk att nya medarbetare inte får adekvat introduktion för 
att förstå sitt uppdrag och ha rätt förutsättningar att 
leverera. 
 
Konsekvens 
Vi riskerar lägre kvalitet och effektivitet i genomförandet av 
uppdraget. 

En enkät för uppföljning av introduktion av nyanställda är framtagen och genomförd två gånger under 2019. Total 
svarsfrekvens uppgår till 67 procent. Resultatet visar att en majoritet av de 50 personer som besvarat enkäten är 
helt eller delvis nöjda med sin introduktion. Sju personer uppger att man inte är nöjd. Utifrån resultatet av vårens 
enkät har vi under året infört en tillkommande del i vår introduktionsrutin, där nya medarbetare får en särskild 
genomgång av säkerhet och brandskydd på förvaltningen. 

Analys av enkäten visar på vikten av uppföljning av introduktionen och i vår introduktionsrutin införs 
uppföljningssamtal mellan rekryterande chef och medarbetare som ska hållas inom tre månader efter 
tillträde. Under 2020 kommer vi se över vissa delar av introduktionsrutinen som en del i vårt förbättringsarbete. Vår 
introduktion ska också kopplas ihop med en kommande digital introduktion för staden gemensamt, vilken ska 
implementeras inom ett till ett och ett halvt år från nu. Introduktionsenkät sänds fortsatt ut två gånger per år till 
nyanställda. 

Kontroll: Stickprov på ändringar i fasta data i modul 
för betalningar i Agresso/Ekonomisystemet. 
 
Beskrivning / syfte med åtgärden 
Risk för felaktiga utbetalningar. 
 
Konsekvens 
Ekonomisk risk för förvaltningen samt för den enskilde. 

Idag utförs ett antal manuella och systematiska kontroller av den ekonomiska redovisningen på trafikkontoret. 
Under året har enhet redovisning påbörjat ett arbete med att dokumentera dessa kontroller samt ta fram en 
långsiktig kontrollplan. En arbetsgrupp har utsetts för detta arbetet på enheten. Kontrollarbetet och framtagande av 
rutin är påbörjat och ska vara klart till årsskiftet. 

 



                           Bilaga 4. 

Uppföljning av trafiknämndens uppdrag 2019 

Trafiknämnden 2020-02-06 
  



Uppdrag från KS/KF 
Status Uppdrag och beskrivning Kommentar 

 Pågående Trafiknämnden ges i uppdrag att arbeta för att 
elektrifieringen av kollektivtrafiken ska öka med målet att 
den på sikt ska vara helt elektrifierad. (KF Budget 2019) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 7211/18 
Tilldelat uppdrag Dnr: 7211/18 från kommunfullmäktige 
behandlas tillsammans med uppdrag Dnr: 7219/18 från 
trafiknämnden då båda uppdragen i sitt innehåll syftar till en 
elektrifiering av Göteborgs kollektivtrafik. 

Under hösten har det beslutats att det är Volvo Buss som kommer att köra den upphandlade 
elbusstrafiken. Ett stort antal hållplatsladdningar kommer att behöva byggas. Trafikkontoret 
arbetar med frågan och tjänsteutlåtande i början av 2020 kommer att beskriva mer i detalj hur 
arbetet fortskrider. Trafikkontoret agerar tillsammans med Västtrafik i utvecklingsprojekt samt i 
planerings- och i genomförandeskeden för en framtida elektrifierad kollektivtrafik i Göteborg. Det 
avser bland annat geografisk planering, eventuell markanvändning och bygglov, planering av 
infrastruktur och el i detaljplaner samt samordning av åtgärder med andra kommunala aktörer. I 
det närmaste kommer fokus att läggas på att säkerställa behov, utformning och utbyggnad av 
ändhållplatser och vändplatser för att skapa goda förutsättningar för de bussupphandlingar som 
Västtrafik genomför. Efter Västtrafiks största upphandling någonsin blev det i juli klart att de 
lanserar 160 elbussar för trafiken i Göteborg, Expressbusstrafik samt trafiken i Mölndal och 
Partille. Trafikstarten är i december 2020. Tillsammans med 60 elbussar som lanseras i år 
innebär det totalt 220 elbussar i trafik 2020. Västtrafik räknar med att ha elektrifierat all 
stadstrafik i Västra Götaland senast 2030. Uppdraget behandlas i trafiknämnden i mars 2020.  

 Pågående Trafiknämnden ges i uppdrag att genomföra en 
inventering av cykelparkeringar i anslutning till stadens 
verksamheter. (KF Budget 2019) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 7213/18 

Alla kommunala bolag och nämnder fick i maj 2017 i uppdrag att inventera behovet och ta fram 
en plan för utbyggnad av säkra cykelparkeringar utifrån trafikkontorets vägledning (KF 2017-05-
18 § 20). Trafikkontoret tog fram en handledning och mallar som ska utgöra ett stöd för 
inventering och en bedömning av behovet. Lokalförvaltningen, HIGAB, Framtiden, 
Fastighetskontoret, Göteborgslokaler har inventerat hela eller stora delar inom sitt 
ansvarsområde. Trafikkontoret gjorde inventeringar 2015 och 2016 som lett till planer som i 
stora delar har åtgärdats och håller nu på med en ny inventering av behovet av cykelparkering. 
Uppdraget behandlas i trafiknämnden i februari 2020. 

 Pågående Trafiknämnden ges i uppdrag att återkomma till 
Kommunstyrelsen med utvärdering och analys av 
målbilden för stadens trafikstrategi. (KF Budget 2019) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr:7209/18 
TN 2018-11-06 § 405 Skriftlig information 
TN 2019-06-13 § 260 Redogörelse 
 
Tilldelat uppdrag TK Dnr:7209/18 från kommunfullmäktige 
behandlas tillsammans med uppdrag Dnr: 1035/18 från 
trafiknämndendå båda uppdragen i sitt innehåll syftar på att 
utvärdera Göteborgs Trafikstrategi. 

Delresultat av utvärdering presenterades på trafiknämndens möte 2019-06-13. Studier av 
liknande städer som gjort motsvarande förändringar som Trafikstrategin önskar visar att 
ambitionen är rimlig om man gör lämpliga åtgärder. Nu pågår arbete för att belägga vilka 
åtgärdstyper som är nödvändiga och mest effektiva, samt hur prioritering mot dessa i tidiga 
skeden kan säkerställas. Då arbete med denna utvärdering behövts prioriteras ned till förmån 
för arbete med utredning av alternativ till linbana förskjuts redovisning till våren 2020. 
 
Tilldelat uppdrag Dnr: 7209/18 från kommunfullmäktige behandlas tillsammans med uppdrag 
Dnr: 1035/18 från trafiknämnden då båda uppdragen i sitt innehåll syftar till att utvärdera 
Göteborgs Trafikstrategi. 

  



 Pågående Göteborgs Stads Parkerings AB och trafiknämnden 
uppdras att - i nära samverkan med Liseberg AB och 
övriga berörda aktörer i staden belysa parkerings- och 
infrastrukturfrågan och återkomma med förslag till 
beslut om fortsatt inriktning. 
 
Beskrivning av uppdrag 
Från 2017 
 
Riktas till klusterbolag Göteborg & Co, Trafiknämnden samt 
Higab AB 

Frågan är kopplad till aktuell detaljplan för Liseberg och hanteras genom detta ärende. 
Återrapportering kommer att ske på nämnden i mars. 
 

 Pågående Higab AB tillsammans med Byggnadsnämnden, 
Fastighetsnämnden och Trafiknämnden får i uppdrag att 
i samverkan med berörda intressenter, ta fram ett förslag 
för Fiskhamnens framtida användning 
 
Beskrivning av uppdrag 
Riktas till Higab AB, Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden 
och Trafiknämnden 

Arbetsmöten under ledning av HIGAB pågår. 

 Pågående Trafiknämnden får i uppdrag att fortsätta söka ytterligare 
extern finansiering till Stadsutveckling station Haga 
 
Beskrivning av uppdrag 
KF 2019-01-31 §10 
 
Riktas till trafiknämnden 

Ett arbete har påbörjats på kontoret men frågan är komplex eftersom en helhetssyn kring alla 
investeringsprojektens finansieringsmöjligheter måste vägas in. 

 Ej påbörjad Trafiknämnden får i uppdrag att förbättra 
trafiksäkerheten på Saltholmsgatan m.m. 
 
Beskrivning av uppdrag 
KF 2019-09-12 §22 punkt 3 

Ärendet hanteras. 



Uppdrag från trafiknämnden 
Status Uppdrag och beskrivning Kommentar 

 Pågående Modell för avgiftsfinansiering av 
cykelparkeringsanläggningar (TN 2018-05-24 §178) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr 2144/18 
Yrkande från (M), (L) och yttrande (KD)i TN 2018-05-24 § 
178 
Ta fram en modell för avgiftsfinansiering av 
cykelparkeringsanläggningar. 

Förslag till en affärsmodell för avgiftsbeläggning av kommande cykelparkeringsanläggningar har 
tagits fram. Behandlas i trafiknämnden i februari 2020.  

 

 Pågående Trafikkontoret ska ta fram en strategisk plan för att 
åtgärda underhållsbehovet i det kommunala vägnätet. 
(M&I 2019) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 7218/18 

Arbetet är påbörjat och har god framdrift. Arbetet slutredovisas dec/jan och presenteras för 
nämnden under kvartal 1/2020. 
  

 Pågående Trafikkontoret ska verka för att fler eldrivna bussar och 
hybridbussar i Göteborg med målet att kollektivtrafiken 
på sikt ska vara helt elektrifierad. (M&I 2019) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 7219/18 
Tilldelat uppdrag Dnr: 7219/18 från trafiknämnden föreslås 
behandlas tillsammans med uppdrag Dnr: 7211/18 från 
kommunfullmäktige då båda uppdragen i sitt innehåll syftar 
till en elektrifiering av Göteborgs kollektivtrafik. 
 

Under hösten har det beslutats att det är Volvo Buss som kommer att köra den upphandlade 
elbusstrafiken. Ett stort antal hållplatsladdningar kommer att behöva byggas. Trafikkontoret 
arbetar med frågan och tjänsteutlåtande i början av nästa år kommer att kunna beskriva mer i 
detalj hur arbetet fortskrider. Trafikkontoret samverkar med berörda parter rörande 
laddinfrastruktur och bussdepåer för att skapa förutsättningar för elektrifiering av busstrafik och 
deltar i två arbetsgrupper som Västtrafik driver/sammankallar. Trafikkontoret deltar i ElectriCity 
där nu bland annat två elektrifierade ledbussar testas på linje 16. Efter Västtrafiks största 
upphandling någonsin blev det i juli klart att de lanserar160 elbussar för trafiken i Göteborg, 
Expressbusstrafik samt trafiken i Mölndal och Partille. Trafikstarten är i december 2020. 
Tillsammans med 60 elbussar som lanseras i år innebär det totalt 220 elbussar i trafik nästa år. 
Västtrafik räknar med att ha elektrifierat all stadstrafik i Västra Götaland senast 2030. 
Uppdraget behandlas i trafiknämnden i mars 2020. 

 Pågående Utreda en slinga för elbussar Angered-Lövgärdet-
Gårdsten (TN Budget 2019) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 0724/19 
Uppdrag TN 2019-01-17 efter tilläggsyrkande från (MP), (V) 
och (S) 

En utredning av en slinga för elbussar Angered - Lövgärdet - Gårdsten har genomförts. 
Uppdraget behandlas i trafiknämnden i februari 2020. 

  

  



 Pågående Utreda en spårvagnstunnel Kortedala-Alelyckan för att 
ansluta till snabbspåret Angeredsbanan. (TN Budget 
2019) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 0726/19 
Uppdrag TN 2019-01-17 efter tilläggsyrkande från (MP), (V) 
och (S) 
 

Trafikkontoret bedriver ett arbete med utredning av spårvägstunneln. Detta för att trafikanalyser 
från programarbete för Kortedala visar att Artellerigatan kommer vara så högt belastad med 
planerad stadsutveckling i Kortedala och Kviberg och att andra tillfartslösningar behöver 
utredas. Spårtunnelutredningen ska jämföras mot Nylöseförbindelsen för biltrafik. 
Programarbetet är pausat sedan i våras och förväntas startas upp igen andra kvartalet 2020. 
Utredningarna är under färdigställande och kommer redovisas till trafiknämnden första kvartalet 
2020. 
Utredning för att förverkliga denna och andra kollektivtrafikobjekt som lyfts fram i Målbild 
Koll2035 prioriteras av Stadstrafikforum GMP. Fortsatt arbete med en spårvägstunnel behöver 
prioriteras i samverkan med övriga parter och i handlingsplan för Målbild Koll2035. 

 Pågående Medverka, i samverkan med BRG och andra relevanta 
aktörer, till att det tas fram en strategi för 
trafikinnovationer med syfte att säkerställa att 
Göteborgs Stad ligger i framkant i den omvälvande 
utveckling som sker inom fordonssektorn när det gäller 
elektrifiering, automatisering och digitalisering. (TN 
Budget 2019) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 0729/19 
Uppdrag TN 2019-01-17 efter tilläggsyrkande från (MP), (V) 
och (S) 

I samverkan med BRG är vi mitt i framtagandet av en strategisk plan för innovation inom 
digitalisering, automatisering och elektrifiering. Planen ska beskriva hur och varför trafikkontoret 
arbetar med trafikinnovation inom dessa områden. Planen konkretiserar Innovationsprogrammet 
och Näringslivsstrategiska programmet samt tar hänsyn till närliggande uppdrag inom 
digitalisering, automatisering och elektrifiering. Den strategiska planen bedöms vara färdig för 
beslut i mars 2020. Arbetssättet presenterades muntligt till trafiknämndens presidium i 
november, som uttryckte sig positiva till kontorets tolkning av uppdraget. Trafiknämnden fick en 
muntlig underhandsinformation i decembernämnden. 

 Pågående Yrkande från (MP), (S), (V) om att utreda kommunal 
samordnad varudistribution. (TN 2017-10-26 § 326) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 4536/17 
1.Trafikkontoret genomför en förstudie kring hur samordnad 
varudistribution kan införas och hanteras i Göteborg med en 
handlingsplan där det framgår vilka åtgärder som behöver 
vidtas. 
2.Förstudien innehåller en tydlig kostnads-nyttoanalys som 
utgår från både direkta kostnader för administration, fordon, 
logistik, terminal etc samt beräkningar av direkta besparingar 
när leverantörer frigörs från transporten samt de nyttor 
(samhällsvinster) såsom minskad miljöbelastning och ökad 
effektivitet. 
3.Förstudien belyser alla aspekter av samordnad 
varudistribution, förutom logistikfrågan också vilka 
konsekvenser det får för upphandling och inköpsprocessen i 
verksamheterna. 
4.Förstudien presenteras för nämnden under andra kvartalet 
2018. 

Handlingsplanen som tas fram kommer att ligga till grund för fortsatt framdrift inte bara på lokalt 
plan utan också nationell nivå. Handlingsplanen rör ett minskade antal godstransporter till 
kommunens verksamheter genom bättre fyllnadsgrad i lastbilarna, möjligheten att ställa vilka 
krav myndigheten önskar gällande drivmedel och stimulera närproducerade varor. 
Ärendet behandlas i trafiknämnden i april 2020. 
  

  



 Pågående Yrkande (M), (L), yttrande (KD) över trafiksituationen i 
Nya Hovås. (TN 2017-10-26 §345) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 0388/11 
Uppdrag TN 2017-10-26 § 345: 
Trafikkontoret ges i uppdrag att undersöka trafiksituationen i 
Nya Hovås samt redovisa vilka möjliga åtgärder som finns för 
att komma till rätta med trafiksituationen. 
 
Kompletterande uppdrag TN 2018-08-30 § 296: 
Trafikkontoret ser över trafikflödet i befintliga bostadsområdet 
utefter Årekärrsvägen, hastigheter, buskörning, mycket 
genomfartstrafik m m. 

Trafikkontoret har genomfört en trafikanalys i det aktuella området. Målsättningen är att följa upp 
hur den planerade och utbyggda lösningen fungerar. Återkoppling till nämnden under första 
kvartalet 2020. 

 Ej påbörjad Yrkande (S), (V) och tilläggsyrkande (MP) angående 
godstransporter på Göteborgs vattenvägar (Nytt 
följduppdrag TN 2018-12-10 § 485) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 5807/17 
Uppdrag fullgjort TN 2018-12-10 §485 
Nytt följduppdrag efter TN 2018-12-10 §485 efter yrkande 
(S);(V); yttrande (MP) 
Trafikkontoret får i uppdrag att arbeta vidare enligt förslag till 
modellstruktur. 
Trafikkontoret får i uppdrag att inom ramen för 
modellstrukturen påbörja inventering och identifiering av 
strategiska kaj/nodplatser längs älven. 

Uppdraget påbörjas under 2020 då kontoret kan resurssätta med lämplig kompetens. 

 Pågående Yrkande (MP) angående ny gång- och cykelbro i 
kombination med kollektivtrafik över älven (TN 2018-02-
08 § 3150/16) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 3150/16 
Trafikkontoret ges i uppdrag att inom ramen för det fortsatta 
arbetet med en ny gång- och cykelbro utvärdera möjligheten 
att koppla ihop kollektivtrafiken över älven genom en ny 
busshållplats vid Cityvarvet, samt möjligheten att med 
småskaliga el-skyttelfordon trafikera gång- och cykelbron för 
att helt koppla ihop hållplatslägena över älven. 
 
TN 2018-11-06 § 406 (Skriftlig information) 

En kunskapssammanställning håller på att slutföras avseende tidigare arbeten med gång- och 
cykelförbindelser över Göta älv. Utredningen ger underlag till arbetet med översiktsplanen och 
kommer att redovisas för trafiknämnden första kvartalen 2020. Västtrafik har beställt en ny färja 
som delfinansieras av staden. Färjan är en elhybrid som kommer trafikera över älven. 

  



 Pågående Yrkande från (M), (L) och yttrande (KD) angående 
utvärdering av trafikstrategin (TN 2018-03-13 § 69) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 1035/18 
Trafikkontoret får i uppdrag att utvärdera om målbilden i 
trafikstrategin är rimlig. 
Trafikkontoret får i uppdrag att göra en tydlig analys över 
vilka åtgärder som behöver prioriteras för att nå 
trafikstrategins mål. 
 
TN 2018-11-06 § 405 Skriftlig information 
TN 2019-06-13 § 260 Redogörelse 
 
Tilldelat uppdrag Dnr: 1035/18 från trafiknämnden behandlas 
tillsammans med uppdrag TK Dnr:7209/18 från 
kommunfullmäktige då båda uppdragen i sitt innehåll syftar 
på att utvärdera Göteborgs Trafikstrategi. 

Studier av liknande städer som gjort motsvarande förändringar som Trafikstrategin önskar visar 
att ambitionen är rimlig om man gör lämpliga åtgärder. Nu pågår arbete för att belägga vilka 
åtgärdstyper som är nödvändiga och mest effektiva, samt hur prioritering mot dessa i tidiga 
skeden kan säkerställas. Då arbete med denna utvärdering behövts prioriteras ned till förmån 
för arbete med utredning av alternativ till linbana förskjuts redovisning till våren 2020. 
 
Tilldelat uppdrag Dnr: 1035/18 från trafiknämnden behandlas tillsammans med uppdrag TK 
Dnr:7209/18 från kommunfullmäktige då båda uppdragen i sitt innehåll syftar till att utvärdera 
Göteborgs Trafikstrategi. 

 Pågående Yrkande (S), (V) (MP) Lämplig utbyggnadstakt för 
Göteborg gällande Koll2035 (TN 2018-08-30 § 298) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 1397/13 
Trafikkontoret får i uppdrag att påbörja arbetet med en 
konkretiserad plan för nödvändig utbyggnadstakt för 
Göteborg, som underlag till fortsatt samverkan i 
Stadstrafikforum och genomförandet av Koll2035. 

Arbete med att ta fram en handlingsplan för Målbild Koll2035 - Kollektivtrafikprogram för 
stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille har tagit fart under hösten och förväntas vara klar 
första kvartalet 2020. Arbetet bedrivs i nära samverkan med övriga parter och internt i staden 
finns en förvaltningsövergripande samverkansorganisation som stöd. 
Trafiknämnden fick information om arbetet på temanämnd i oktober. Handlingsplanen ska 
beslutas i respektive parts fullmäktige och planeras att hanteras i trafiknämnden under våren. 
  

 Pågående Yrkande (L), (M), (S), (V), Henrik Munck (-), yttrande (KD), 
(MP) Trängselstation på Karlavagnsgatan (TN 2018-11-29 
§ 440) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 5694/18 
Trafiknämnden ger trafiknämndens ordförande i uppdrag at 
lyfta frågan till Västsvenska paketets styrgrupp för att tillfälligt 
kunna stänga av betalstationer för trängselstationer. 

Ärendet behandlades i trafiknämnden 2019-11-28 men förklarades inte för fullgjort med hänvisning 
till att trafiknämndens ordförande ska prata med stadens representant i Västsvenska paketets 
styrgrupp. 
 

  



 Pågående Yrkande (S), (V), yttrande (MP) Framkomlighet i staden 
(TN 2018-11-06 § 412) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 6574/18 
1.Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att återkomma 
med en redovisning kring planerade investeringar och projekt 
med medelstor/stor trafikstörande effekt, samt vilka av dessa 
som kan frysas under en period med stora pågående 
trafikpåverkande projekt. 
2.Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att redovisa 
ovanstående sammanställning utifrån prioriteringsordning 
samt en konsekvensbeskrivning. 

Arbete pågår och väntas återredovisas under 2020 till nämnden. 

 Pågående Yrkande (S), (V), yttrande (MP) Serviceresors ekonomi 
(TN 2018-12-10 § 480) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 6577/28 
Trafikkontoret får i uppdrag att återkomma med en detaljerad 
genomgång av modellen för serviceresor samt en jämförelse 
av modellen med Stockholm och Malmös innehållande bland 
annat vad gäller bruk a resor, tilldelning, ekonomi samt 
tjänster. 

Arbetet är påbörjat. Det beräknas bli klart under första halvåret 2020. 

 Pågående Förslag till avgifter för reklamändamål på allmän 
platsmark. (TN Återremiss 2018-09-27 § 335) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Återremiss TN 2018-05-24 § 177 
Kompletteras med förtydligande i frågor som uppkommit i 
samband med inkomna skrivelser från JC Decaux, Clear 
Chanel och Landahl advokatbyrå. 
 
Återremiss TN 2018-09-27 §335 
1. Ge trafikkontoret i uppdrag att inhämta erfarenheter från 
Västtrafik gällande deras avgiftsnivå. 
2. Uppdrag åt en extern värderare att ge en second opinion 
på marknadsvärdet av reklamytor på allmän plats enligt 
ärendet. 
3. Utifrån erfarenheterna från Västtrafik och second opinion 
föreslå avgift för upplåtelse av offentlig plats. 

Under hösten har uppdraget kunnat resurssättas och en konsult är upphandlad för 
kvalitetsgranskning av det förslag som tidigare tagits fram. Parallellt har dialogen med Västtrafik 
rörande ärendet påbörjats. Uppdraget behandlas i trafiknämnden i mars 2020. 

  



 Pågående Göteborgsförslag - 760 - Bygg gång och cykelbana längs 
Kongahällavägen. (Uppdrag TN 2019-04-25 § 150) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK 3385/19 
Trafiknämnden uppdrar åt trafikkontoret att bereda 
Göteborgsförslag 760 - Bygg gång- och cykelbana längs 
Kongahällavägen. 

Uppdraget kommer att återredovisas under våren 2020. 

 Pågående Yrkande från (S), (D), (M), (V), (L), (C) gällande 
arbetsmiljön på trafikkontoret (Uppdrag TN 2019-04-25 § 
164) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 2257/19 
1. Trafiknämnden beslutar att förvaltningen i samverkan med 
fackliga organisationerna tar fram en kvalitativ kartläggning 
över de brister och utvecklingsbehov som ligger bakom 
resultatet i medarbetarenkäten, för att ge en tydlig bild av 
orsakerna till arbetsmiljöproblemen. 
2. Trafiknämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
återkomma med en handlingsplan utifrån resultaten i 
medarbetarenkäten. Planen skall vara målsatt och med tydlig 
uppföljning. I planen skall framgå hur arbetsmiljöarbetet skall 
genomföras strategiskt i organisationens alla led, detta avser 
både förebyggande och främnjande arbetsmiljöarbete. 
Handlingsplanen skall vara samverkad med de fackliga 
organisationerna på trafikkontoret. 
3. Trafiknämnden beslutar att nämnden vid varje 
nämndsammanträde från och med maj 2019 får en 
redovisning av de åtgärder, samverkan och arbete som görs 
för att förbättra arbetsmiljön utifrån medarbetarenkätens 
innehåll och besluten i detta yrkande. 
 

En arbetsmiljöhandlingsplan med kontorsövergripande aktiviteter togs fram hösten 2018 efter 
genomförda arbetsmiljöronder och efter att varje avdelning/enhet tagit fram sina 
arbetsmiljöåtgärder och lyft in dessa i verksamhetsplanerna. 
I arbetsmiljöronden är medarbetarenkäten ett av underlagen till arbetet där chefer och 
medarbetare för dialog om sina arbetsförhållanden och behov av förbättringsåtgärder och 
arbetsmiljöåtgärder. 
Handlingsplan med aktiviteter som avser kontorsövergripande åtgärder uppdateras efter vårens 
arbetsmilljöronder på motsvarande sätt efter att enheter/avdelningar arbetat med sina 
arbetsmiljöåtgärder. Utifrån trafiknämndens arbetsmiljömål, det som lyfts från avdelningarna 
samt vad som framkommit i medarbetar- och chefsenkäterna, har förvaltningsledningen valt att 
fokusera på fyra områden i den förvaltningsövergripande handlingsplanen för arbetsmiljön. 

• Arbetsmiljön i våra lokaler 
• Ledarskap och organisatorisk tillit 
• Arbetsbelastningen 
• Kränkande särbehandling 

En arbetsgrupp (chefer, skyddsombud) har lämnat förslag till aktiviteter som behandlas i 
förvaltningsledningen och samverkas i förvaltningens samverkansgrupp. 
I den förvaltningsövergripande samverkansgruppen beslutades före sommaren att en viktig 
åtgärd för att arbeta med att skapa förståelse, förtroende, gemensamt lärande om roller, för 
samling och samsyn kring vårt gemensamma arbete, är att genomföra en 
utvecklingsdag/partsdag med chefer och fackliga i kontorets samverkansgrupper. Partsdagen 
genomförs den 2 oktober och arbetet fortsätter därefter. 
Redogörelse avseende aktuella frågor inom arbetsmiljöområdet sker vid varje 
nämndsammanträde. 

 Pågående Göteborgsförslag 659 för beslut - Cykelväg samt 
tillfartsväg till Bergum IF (Uppdrag TN 2019-04-25 §201) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 2547/19 
Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att bereda 
Göteborgsförslag 659 - Cykelväg till Bergum IF 

Uppdraget beräknas behandlas i trafiknämnden i mars 2020. 

  



 Pågående Skyltning till Feskekôrka (Uppdrag TN 2019-05-16 §220) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 3701/19 
Trafiknämnden beslutar att trafikkontoret får i uppdrag att 
uppföra temporär skyltning till Feskekôrka under 
byggnationstiden. 

En inventering av all befintlig skyltning till Feskekôrka har gjorts. Vid inventeringen identifierades 
att ett antal skyltar saknades. Dessa kommer att sättas upp igen. Trafikkontoret kommer även 
att utreda om ytterligare skyltning behövs. 
Uppdraget behandlas i trafiknämnden i mars 2020. 

 Pågående Göteborgsförslag 834 - cykelservicestation med 
självservice på Herkulesgatan (Uppdrag TN 2019-08-29 
§294) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 4098/19 
Uppdrag TN 2019-08-29 §294 
Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att bereda 
Göteborgsförslag 834 - Cykelservicestation med självservice 
på Herkulesgatan. 

Uppdraget beräknas behandlas i trafiknämnden under våren 2020. 

 Pågående Yrkande från (S) angående uppföljning av genomförda 
projekt (Uppdrag TN 2019-10-24) 
 
Beskrivning av uppdrag 
Trafiknämnden beslutar att trafikkontoret får i uppdrag att 
återkomma med förslag till nämnden på lämplig avgränsning 
vad gäller kostnad eller andra parametrar som ska gälla för 
vilka projekt som återredovisas.  
Trafiknämnden beslutar att trafikkontoret får i uppdrag att 
enligt avgränsningen ovan kontinuerligt återkomma till 
nämnden med redovisning av genomförda projekt utifrån 
måluppfyllelse gällande tidsram, ekonomisk ram och 
funktionalitet. 

Ett arbete pågår med att se över hur uppföljning av komplexa projekt ska förstärkas och hur 
rapportering av dessa ska ske till nämnden. I samband med detta kommer förvaltningen även 
se över och beskriva för nämnden hur uppföljning av genomförda projekt på bästa sätt ska 
redovisas löpande. Målsättningen är att informera nämnden om arbetet i februari 2020 för att 
därefter ytterligare arbeta med frågan vid temadagarna i mars. 

 Pågående Yrkande (MP), (V) och (S) Kvillestråkets gång- och 
cykelbana (Uppdrag TN 2019-11-28 §433) 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 8334/19 
Uppdrag TN 2019-11-28 §433 
Trafikkontoret får i uppdrag  
- att tillsammans med övriga förvaltningar, snarast arbeta för 
att återskapa ett grönt gång- och cykelvänligt stråk längs 
hela Kvillestråket. 
- att dialog med boende samla in behov och synpunkter kring 
lösningar både för det nu avstängda stråket och den 
alternativa väg som det nu arbetas med. 
- att uppdraget återrapporteras löpande till nämnden. 

Vid trafiknämndens sammanträde 2019-11-28 redogjorde kontoret för aktuellt läge och vilka 
åtgärder som vidtagits. 
Trafiknämnden beslutade att ge trafikkontoret uppdrag enligt yrkande (MP), (V) och (S). 



Avslutade uppdrag 
Status Uppdrag och beskrivning Kommentar 

 Avslutad Stadens nämnder och bolag ges i uppdrag att erbjuda 
praktikplatser och olika former av sommarjobb till unga. 
(KF Budget 2019) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 7208/18 

Under sommaren har arton studentsommarjobbare anställts och arbetat med uppdrag inom olika 
verksamheter. Trafikkontoret tar sedan ett antal år emot ett tiotal studentjobbare per sommar. 
Praktikanter från KY-utbildning för upphandlare tas emot två gånger per år. Trafikkontorets 
upphandlingsenhet medverkar som utbildare vid utbildningen vilket genererar intresse att komma 
till förvaltningen på praktik. 
Arbetet fortsätter inom ordinarie verksamhet och uppdraget kan därför avslutas. 

 Avslutad BRG tillsammans med Fastighetsnämnden, 
Trafiknämnden och Förvaltnings AB Framtiden ges i 
uppdrag att arbeta strategiskt med att locka hit utländska 
byggaktörer. (KF Budget 2019) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 470/19 

Trafikkontoret kommer fortsatt arbeta tillsammans med aktörer internt i staden och med 
marknadens aktörer för att utveckla arbetssätt, upphandlingsformer samt för att säkerställa 
kompetensförsörjning i branschen. Att blicka utanför landets gränser är en naturlig del i detta 
arbete inte minst i samband med de stora infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekten. 
Trafikkontoret har medverkat vid två möten, under BRG:s ledning. Dels med en belgisk 
entreprenör och dels med en turkisk entreprenör som är intresserad av etablering i Sverige. 
Arbetet fortsätter inom ordinarie verksamhet och uppdraget kan därför avslutas. 

 Avslutad Trafiknämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag till 
införande av larmsystem och kameror i 
spårvagnstunnlarna 
 
Beskrivning av uppdrag 
Riktas till Trafiknämnden 

Trafiknämnden beslutade på nämndens möte 2019-04-25 §146 att föreslå kommunfullmäktige 
att förklara uppdraget KF 2018-09-13 § 36 för fullgjort. 
Under hösten 2018 köptes kameror in för att sättas upp i alla tunnelmynningar i spårvägsbanan. 
Kamerorna kommer att styras från trafikledning spårväg (TLI) på Göteborgs Spårvägar. 

 Avslutad Trafiknämnden får i uppdrag att verka för utökad bilpool 
på Saltholmen 
 
Beskrivning av uppdrag 
Från 2018 
riktas till Trafiknämnden 

Trafiknämnden förklarar kommunfullmäktiges uppdrag KF 2018-04-26 §24 att verka för utökad 
bilpool på Saltholmen för fullgjort vid trafiknämndens möte 2019-03-21 §91. Trafiknämnden 
översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till kommunfullmäktige som trafiknämndens eget 
yttrande. 
Enligt nuvarande lagstiftning finns ingen möjlighet för trafiknämnden att reservera 
parkeringsplatser för bilpooler på gatumark/allmän platsmark. Göteborgs Stads Parkering 
förvaltar en stor del av markområdet på Saltholmen och de prioriterar bilpooler i sina köer. 

 Avslutad Trafiknämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att 
etablera ett lånecykelsystem i området 
Saltholmen/Långedrag 
 
Beskrivning av uppdrag 
Från 2018 
riktas till Trafiknämnden 

Trafiknämnden avstyrker att det etableras ett lånecykelsystem i området Saltholmen/Långedrag 
med hänvisning till redan genomförda utredningar. Trafiknämnden förklarar kommunfullmäktiges 
uppdrag KF 2018-04-26 §24 att utreda möjligheten att etablera ett lånecykelsystem i området för 
fullgjort vid trafiknämndens möte 2019-03-21 §90. Trafiknämnden översänder trafikkontorets 
tjänsteutlåtande till kommunfullmäktige som trafiknämndens eget yttrande. 

  



 Avslutad Trafiknämnden får i uppdrag att genomföra en översyn av 
trafiksäkerheten i området Saltholmen/Långedrag 
 
Beskrivning av uppdrag 
Från 2018 
 
riktas till Trafiknämnden 

Trafiknämnden förklarar kommunfullmäktiges uppdrag KF 2018-04-26 §24 att genomföra en 
översyn av trafiksäkerheten i området för fullgjort vid trafiknämndens möte 2019-03-21 §92. 
Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänstutlåtande till kommunfullmäktige som 
trafikkontorets eget yttrande. 
Trafikkontoret gör bedömningen att några åtgärder längs Saltholmsgatan kan göras på kort sikt. 
Dessa kan planeras in i den ordinarie pågående verksamhet för att höja den generella 
trafiksäkerheten i staden. 

 Avslutad Göteborgsförslag 563 - Servicestationer för cyklar  
(Nytt uppdrag TN 2019-02-07 §43) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr 6246/17 
Uppdrag TN 2018-03-13 §70 
Nytt uppdrag TN 2019-02-07 §43 
Trafikkontoret bereder Göteborgsförslag 563 
- Servicestationer för cyklar enligt texten i yrkande från (S), 
(V), och yttrande (MP) 

Trafiknämnden beslutade 2019-02-02 § 43 att bifalla Göteborgsförslag 563 – Cykelservicestation 
för cyklar. Trafiknämnden beslutade samtidigt att ge trafikkontoret i uppdrag att redogöra om ett 
koncept för servicestationer för cykel med förslag på tjänste-/servicenivå, läge i stadsmiljön, 
underhåll, finansiering samt ytterligare tillkommande relevanta ställningstagande. Trafikkontoret 
har utifrån detta tagit fram ett kunskapsunderlag för utbyggnation av cykelcykelservicestationer. 
Trafiknämnden beslutade 2019-12-12 att bifalla trafikkontorets förslag att förklara uppdraget 
fullgjort. 

 Avslutad Trafikkontoret ska utveckla sina arbetsrutiner för att agera 
snabbare i stadsutvecklingen, exempelvis gällande 
arbetet med allmän platsmark.  
(M&I 2019) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 7214/18 

Ett utvecklingsprojekt med de andra planerande förvaltningarna, FAS (förändrat arbetssätt), har 
pågått under våren. Syftet var att undersöka om det går att förenkla och snabba på processen så 
att det går att starta fler projekt med ett ändrade arbetssätt. I den beslutade Startplanen finns 16 
småprojekt. Dessa småprojekt kallas Kategori 1 i FAS. Kategori 1-planer kommer att hanteras av 
bygglovshandläggare som kan rådge och svara på remisserna. Till detta har ett förslag lagts, till 
en förändring i vidaredelegationen, för att minska administrationen kring dessa enklare 
detaljplaner. Förändringen i vidaredelegationen är genomförd och nu kan enhetschef skriva 
under dessa ärenden. Andra påtänkta förändringar som en förenklad GEM-process för det som 
kallades Kategori 2-planer har lagts på is. 
Arbetet fortsätter inom ordinarie verksamhet och uppdraget kan därför avslutas. 

 Avslutad Trafikkontoret ska prioritera arbetet med att förbättra 
trafiksituationen i Fässbergsdalen för att avlasta och 
sprida trafiken från de tungt belastade lederna.  
(M&I 2019) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 7216/18 

År 2017 tecknades en avsiktsförklaring samt avtal för medfinansiering och genomförande, med 
Mölndal stad, Göteborgs Stad och Trafikverket rörande Fässbergsdalen. I överenskommelserna 
återfinns bland annat projektet Lunnagårdslänken som just nu planeras att projekteras och 
byggas ut 2021-2023. Länken ska ansluta till vägnät i Sisjön. Trafikkontoret har fått ta del av 
Mölndals stads tidplaner och kalkyler. I överenskommelsen fanns också en åtgärd att förbättra 
Fässbergsmotet. Detta planerar Trafikverket genomföra nästa år, 2020. 
Finansieringen av dessa åtgärder skulle ske via exploateringsekonomin. Fastighetskontoret har 
tillsatt särskild arbetsgrupp, där vi deltar, för att identifiera ny möjlig exploatering då en viktig (ur 
ekonomisk synvinkel) detaljplan kommer få avbrytas. 
I övrigt pågår en stor mängd större planeringsarbeten med effekter för trafiksituationen i 
Fässbergsdalen, bland annat fördjupad översiktsplan (FÖP) Frölunda-Högsbo samt 
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Dag Hammarskjöld. 
Arbetet fortsätter inom ordinarie verksamhet och uppdraget kan därför avslutas. 

  



 Avslutad Trafikkontoret ska prioritera arbetet med tvärförbindelse i 
Torslanda och en bro till Öckerö kommun för ett snabbt 
genomförande.  
(M&I 2019) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 7217/18 

Utredningar i tidiga skeden för Torslanda tvärförbindelse är slutförda och ligger enligt nämndens 
beslut i investeringsplanen för start av genomförandestudie redan 2020. Skedesbeslut för 
genomförandestudie fattades av trafiknämndens arbetsutskott i november. 
Göteborgs Stads önskemål om att återuppta frågan om fast förbindelse till Öckerö ingår i 
åtgärdsvalsstudien för väg 155 under Trafikverkets ledning. Trafikkontoret har deltagit i detta 
arbete. Nästa steg är att Trafikverket ska presentera utredningsresultaten så här långt samt fatta 
inriktningsbeslut avseende vilka/vilket utredningsalternativ de ska gå vidare med. Trafiknämnden 
fick en skriftlig lägesrapport i december. 
Arbetet fortsätter inom ordinarie verksamhet och uppdraget kan därför avslutas. 

 Avslutad Trafikkontoret ska aktivt medverka i arbetet med att ta 
fram infrastruktur för fossilfria drivmedel och att dessa 
ska utgöra en större andel av trafiken. I det arbetet ingår 
att uppmuntra till användning av miljöfordon och 
bilpooler samt elcykel.  
(M&I 2019) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 7220/18 

Uppdraget är stort och brett och trafikkontoret har arbete aktivt med frågorna på olika sätt. 
Trafikkontoret har under hösten haft möjlighet att komma med inspel som expert till 
regeringsuppdrag kring bilpooler. I dagsläget finns ej lagmöjlighet till bilpooler på allmän 
platsmark. Detta kan komma att ändras. Trafikkontoret har bland annat skickat Göteborgs Stads 
Kvalitetetskrav för bilpooler som gott exempel att kunna utgår ifrån. Den används i dag för 
kvartersmark. 
Under året har trafikkontoret deltagit i upphandlingsarbete rörande miljöfordonsarbete på olika 
sätt. Bland annat genom att delta i en pilot för kategoristyrning för lätta fordon 3,5 ton och delta i 
Inköp och upphandlingsarbete med drivmedel från pump. Serviceresor har arbetat med 
upphandlingsarbete kring tillköp taxi och ”gröna fordon” (verksamhetsfordon). Under hösten 
kommer trafikkontoret att genomföra en undersökning kring elcyklisters resvanor, behov och 
attityder till cykling. 
Trafiknämnden beslutade 2019-12-12 § 469 att bifalla trafikkontorets förslag att förklara 
uppdraget fullgjort. 

 Avslutad Trafikkontoret ska göra en översyn för att värna 
parkeringsmöjligheterna i centrala Göteborg, med 
särskild hänsyn tagen till innerstadshandelns behov.  
(M&I 2019) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 7222/18 

I mål och inriktningsdokument för 2019 fick trafikkontoret i uppdrag av trafiknämnden att 
undersöka hur trafikkontoret kan värna parkeringsmöjligheterna för centrala staden med särskild 
hänsyn till innerstadens behov. Trafikkontoret har gjort en nulägesanalys under 2019 av 
parkeringsutbudet i centrala Göteborg. Trafikkontoret kan konstatera att antalet 
parkeringsplatser ligger på ungefär samma nivå som när frågan utreddes 2018. 
Trafiknämnden förklarade uppdraget att göra en översyn för att värna parkeringsmöjligheter i 
centrala Göteborg med särskild hänsyn tagen till innerstadens behov (TN 2019-01-17, § 9) för 
fullgjort 2019-12-12 §466. 

  



 Avslutad Trafikkontoret ska öka den kortaste fria parkeringstiden 
från 10 minuter till 30 minuter. (M&I 2019) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 7223/18 

Trafiknämnden beslutade 2018-11-29 § 439 om Mål- och inriktningsdokumntet 2019 för 
byggnads-, fastighets- och trafiknämnden. Ett av uppdragen i Mål- och inriktningsdokumntet 
2019 var Trafikkontoret ska öka den kortaste fria parkeringstiden från 10 minuter till 30 minuter. 
Trafiknämnden beslutade därefter 2019-01-17 § 9 om Trafiknämndens budget 2019. I 
Trafiknämndens budget 2019 preciserades det ovannämnda uppdraget till Trafikkontoret 
kommer att utreda konsekvenserna av att höja den lägsta fria parkeringstiden från 10 minuter till 
30 minuter. En konsekvensbeskrivning av att öka den kortaste fria parkeringstiden från 10 till 30 
minuter redogjordes muntligen för i trafiknämnden 2019-11-28 (§ 443). 
Enligt den utredning som trafikkontoret genomfört förväntas konsekvenserna av att höja den 
kortaste fria parkeringstiden från 10 minuter till 30 minuter innebära övervägande negativa 
konsekvenser. För att tillgodose en god sammanvägd tillgänglighet på de platser som är 
reglerade med parkering tillåten i högst 10 minuter i följd måste andra regleringar införas, så som 
förbud att parkera, lastplatser, på- och avstigningsplatser, särskilda uppställningsplatser för 
rörelsehindrade och på särskilt attraktiva sträckor kommer det bli nödvändigt att införa 
avgiftsparkering för att få en önskad omsättning på fordon. Höjningen av den kortaste fria 
parkeringstiden leder även till att möjligheten till samnyttjande av uppställningsplatser mellan 
angöring och korttidsparkering tas bort. När möjligheten till samnyttjande av dessa ändamål tas 
bort blir antalet möjliga uppställningsplatser färre vilket, utöver de uppställningsplatser som tas i 
anspråk vid byggnationer, ytterligare försämrar den sammanvägda tillgängligheten med bil i 
staden. 
Beslut om att förklara uppdraget fullgjort togs av trafiknämnden 2019-12-12 §467. 

 Avslutad Trafikkontoret ska följa upp och prioritera behovet av nya 
pendelparkeringar. (M&I 2019) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 7224/18 

Trafikkontoret har kontakt med bland annat västtrafik och GR i frågan om pendelparkeringar då 
frågan inte bara är en lokal fråga för Göteborg. Under 2019 har cirka 300 nya pendelparkeringar 
tillkommit. En intern arbetsgrupp har uppdraget  då det berör flera enheter och avdelningar. 
Muntlig dragning av arbetet kring pendelparkeringar gjordes på trafiknämndens möte i augusti. 
Skriftlig återrapportering kommer på trafiknämndsmötet i december . 
Trafiknämnden förklarade uppdrag att följa upp och prioritera behovet av nya pendelparkeringar 
för fullgjort 2019-12-12 §468. 

 Avslutad Trafikkontoret ska verka för en sammanhållen och trygg 
cykelinfrastruktur där fotgängare och cyklister separeras i 
största möjliga mån. (M&I 2019) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 7225/18 

Trafikkontoret arbetar löpande med en sammanhållen cykelinfrastruktur genom vidare arbete 
och implementering av Cykelprogram för en nära storstad. Utbyggnad av det övergripande 
cykelvägnätet och planering och utbyggnad av pendelcykelstråk pågår. 
Det pågår också arbete med att inventera och utvärdera olika typer av interaktionspunkter 
mellan fotgängare och cyklister. Under hösten har detta arbete intensifieras samtidigt som en 
fältstudie har gjorts med både intervjuer och observationer. Målet är att utveckla nya 
utformningsprinciper för separering av samt interaktionspunkter mellan fotgängare och cyklister. 
Delar av arbetet har vid två tillfällen presenterat hur arbetet fortskrider för nämnden. 
Ärendet planeras redovisas för trafiknämnden i februari 2020. 

  



 Avslutad Ta fram ett trafikutbildningspaket till grundskolor i 
Göteborg, i samverkan med grundskoleförvaltningen. (TN 
Budget 2019) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 0725/19 
Uppdrag TN 2019-01-17 efter tilläggsyrkande från (MP), (V) 
och (S) 

Trafikkontoret har fått i uppdrag att ta fram ett utbildningspaket för grundskolan i samverkan med 
grundskoleförvaltningen. Uppdraget kom från budget som trafiknämnden beslutade om 2019-01-
17, § 9. 
Trafikkontoret har kontaktat grundskoleförvaltningen och informerat om uppdraget från 
trafiknämnden gällande att ta fram ett utbildningspaket i samverkan med 
grundskoleförvaltningen. Grundskoleförvaltningen har meddelat att grundskoleförvaltningen inte 
prioriterar samverkan med trafikkontoret i denna fråga. 
Trafiknämnden förklarade uppdraget fullgjort 2019-12-12 §470. 

 Avslutad Verkställande av investeringsplan för cykel och 
cykelprogrammet ska prioriteras. (TN Budget 2019) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 0728/19 
Uppdrag TN 2019-01-17 efter tilläggsyrkande från (MP), (V) 
och (S) 

Kontoret prioriterar och verkställer genomförandet av investeringsplanen för cykel enligt plan. Vi 
arbetar med frågan under året och kommer att slutredovisa genomförandet av cykelprojekten i 
årsrapporten. 
Arbetet fortsätter inom ordinarie verksamhet och uppdraget kan därför avslutas. 

 Avslutad Trafikkontoret ska i arbetet med att planera för framtida 
parkeringsbehov också ta hänsyn till behovet av 
miljöbilsparkeringar och laddstolpar samt tillsammans 
med berörda parter söka externfinansiering för att införa 
laddinfrastruktur på strategiska punkter som 
pendelparkeringar. (M&I 2019) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 7221/18 

Göteborgs Stad är generellt mycket restriktiv kring laddning av elbilar på gatumark och ser plan 
för miljöfordonsarbete, fordonspooler och stöd till introduktion av elfordon, KF 2017-01-26). Trots 
detta vill trafikkontoret öppna upp för att genomföra ett pilotprojekt för att avgöra hur stort 
behovet är samt att förbereda inför den väntade ökningen av elfordon 2020 och framåt. 
Någon juridisk möjlighet att skapa särskilda parkeringsplatser för miljöbilar finns inte med 
nuvarande lagstiftning. Skriftlig återrapportering av uppdraget gjordes till trafiknämndsmötet i 
oktober. 
Trafiknämnden förklarade uppdraget fullgjort 2019-10-24 §389 

 Avslutad Yrkande från (M), (L), (S) (V) och yttrande (KD) angående 
permanent gågata på Tredje Långgatan (TN 2018-02-08 § 
48) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 1655/18 
Ta fram ett förslag att omvandla Tredje Långgatan mellan 
Linnégatan och Nordhemsgatan till permanent gågata. 

Trafikkontoret återkom till nämnden 2019-05-16 angående yrkandet. Nämnden biföll kontorets 
förslag enligt nedan beslutssatser och uppdraget är förklarat avslutat. 

1. Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att genomföra en genomförandestudie i 
syfte att skapa ett underlag för att permanent göra Tredje Långgatan till en gågata. 

2. Trafiknämnden förklarar uppdraget TN 2018-02-08 § 48 att ta fram ett förslag för att 
omvandla Tredje Långgatan mellan Linnégatan och Nordhemsgatan till permanent 
gågata för fullgjort. 

 Avslutad Cykelparkeringshus i Gamlestaden (TN 2018-05-24 § 179) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 0768/11 
Omfördelning av medel inom cykelstaden för att inkludera 
cykelparkeringshus i Gamlestaden med 25 miljoner kronor 
inom ramen satt att återkomma till trafiknämnden med förslag 
på vilka åtgärder som då behöver lyftas ut ur 
investeringsplanen 

I uppföljningsrapport 3/2018 rapporterades att åtgärden Cykelparkeringshus vid Gamlestads 
Torg tillkommit inom ramen för cykeltrafikstaden. För att säkerställa finansiering av den 
tillkommande åtgärden samt aktuella kostnadsförändringar, prioriterade kontoret om bland ännu 
inte startade åtgärder i cykeltrafikstaden. 
Arbetet fortsätter inom ordinarie verksamhet och uppdraget kan därför avslutas. 
  

  



 Avslutad Yrkande (S), (V) Förändringen av byggnadsnämndens 
taxa (TN 2018-09-27 § 353) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 2166/18 
Trafikkontoret får i uppdrag att redovisa konsekvenserna av 
byggnadsnämndens taxeändring som exkluderar 
trafikutredningar från plantaxan. Till den generella 
konsekvensbeskrivningen vill vi också få redogjort vad det 
innebär för planeringsprocessen, stadens rådighet, de 
juridiska förhållandena, myndighetsutövande samt möjlighet 
att påverka utformningen 

Beslut TN 2019-06-13 § 245. Trafiknämnden förklarar uppdraget 2018-11-06 §385 att redovisa 
konsekvenserna av byggnadsnämndens taxeändring som exkluderar trafikutredningar i 
plantaxan som fullgjort. 

 Avslutad Göteborgsförslag 688 – Gång- och cykelbana i Tuve 
Kyrkväg (TN 2018-11-06 § 388 - Nytt uppdrag TN 2019-02-
07 §42) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 4809/18 
Uppdrag TN 2018-11-06 § 388 
Trafiknämnden uppdrar åt trafikkontorets att bereda 
Göteborgsförslag 688 enligt yrkande från (S), (V), yttrande 
(MP) bereder Göteborgsförslag 563 – Servicestationer för 
cyklar enligt texten i yrkandet från (S), (V) och yttrande (MP). 
 
Uppdrag TN 2019-02-07 § 42: 
Uppdrag att återkomma till nämnden med ett förslag till beslut 
om utökad gång- och cykelväg vid Tuve Kyrkväg, så snart 
markfrågan har kunnat lösas. Är markfrågan inte löst 2019-12-
31 ska detta återredovisas till trafiknämnden. 

I cykelprogrammet (Cykelprogram för en nära storstad 2015 – 2025) prioriteras 
pendelcykelvägar och cykelvägar med höga flöden, dessa finns framförallt i centrala delar av 
staden. Området runt Tuve kyrkväg är relativt glest befolkat så en utbyggd gång- och cykelväg 
förväntas inte leda till några stora mängder cykeltrafik. Därmed är den inte en prioriterad sträcka 
utifrån Cykelprogrammets genomförandeprinciper, men är tänkt att byggas ut på sikt om 
förutsättningarna finns. Då den inte är prioriterad föreslår trafikkontoret att Göteborgsförslag 688 
avslås. 
Trafiknämnden avslog Göteborgsförslag 688 och förklarade ärendet fullgjort 2019-12-12 §472. 
  

 Avslutad Yrkande (M), (L), yttrande (KD) Optimal standardnivå för 
spårvägsanläggningen (TN 2018-11-06 § 411) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 3667/18 
Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att till 
trafiknämnden redovisa ett möjligt förtydligande till 
banavgiftsavtalet som beslöts på trafiknämndens 
sammanträde 2018-10-16 § 364 enligt beskrivning i yrkandet 
från (M),(L), yttrande (KD). 
 
TN 2019-04-25 § 159 Skriftlig information 

Trafiknämnden har på nämnden 2019-12-12 § 475 förklarat uppdraget fullgjort. 
Avdelningen har gett en skriftlig statusuppdatering på nämnden innan sommaren. Redogörelse 
är presenterad i novembernämnden och beslut tas upp i decembernämnden för att förklara 
uppdraget slutfört. 

  



 Avslutad Yrkande (S), (V), (M), (L), Henrik Munck (-), yttrande (MP), 
(KD) Avgiftsfria resor i kollektivtrafiken för 
färdtjänstresenärer (TN 2018-11-29 § 441) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 6576/18 
Trafiknämnden uppdrar åt trafikkontoret att undersöka 
möjligheten att från Västra Götalandsregionen göra tillköp som 
åter skulle göra resorna i kollektivtrafiken avgiftsfria för 
stadens färdtjänstresenärer. 

Trafiknämnden förklarar uppdraget att undersöka möjligheten att från Västra Götalandsregionen 
göra tillköp som åter skulle göra resorna i kollektivtrafiken avgiftsfria för stadens 
färdtjänstresenärer (TN 2018-11-29) för fullgjort på nämnden 2019-11-28 §430. 

 Avslutad Yrkande (V), (S), (M), (L) yttrande (MP9, (KD) Förändrade 
start- och sluttider i kommunal verksamhet (TN 2018-11-
29 § 457) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 7141/18 
Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att undersöka hur 
man skulle kunna samverka med andra kommunala 
verksamheter som till exempel utbildningsförvaltningen och 
dagliga verksamheter för att få tillstånd andra start- och 
sluttider så att belastningen på färdtjänsten i högtrafik minskar. 

Beslut TN 2019-05-16 § 203 
Trafiknämnden förklarar uppdraget TN2018-11-29 § 457 för fullgjort. 

 Avslutad Trafiknämndens färdtjänstutskott - arbetsformer (TN 2019-
01-17 § 7) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 6092/18 
1.Ta fram ett förslag på en ny arbetsform, för att hantera de 
arbetsuppgifter och brukarkontakter som färdtjänstutskottet 
har idag. 
2.Ta fram en konsekvensanalys av införande av ovan ny 
arbetsform. 

Beslut TN 2019-06-13 § 240 
Trafiknämnden förklarar uppdraget, från 2019-01-17 § 7 att ta fram ett förslag på en ny 
arbetsform, för att hantera arbetsuppgifter och brukarkontakter som färdtjänstutskottet har idag 
för fullgjort. 

 Avslutad Tilläggsyrkande (S), (M), (L), (C) angående långsiktigt 
investeringsunderlag 2020-2029 (TN 2019-03-21 § 87) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 0325/19 
Uppdrag att presentera en modell för budgetregleringsposter 
och riskreserv i investeringsunderlag med utgångspunkt om 
10 procent, där de ekonomiska osäkerhetsfaktorer som finns i 
det tidiga skedet kan avvägas i processen. 

Trafiknämnden förklarar uppdraget (TN 2019-03-21, § 87) att presentera en modell för 
budgetregleringsposter och riskreserv i investeringsunderlag med utgångspunkt om 10 procent, 
där de ekonomiska osäkerhetsfaktorer som finns i det tidiga skedet kan avvägas i processen 
som fullgjort. 
Nytt uppdrag (TN 2019-10-24) 
Trafikkontoret får i uppdrag (TN 2019-10-24) att återkomma till nämnden med en redogörelse av 
när och varför riskreserverna har använts sedan modellens införande 2017 och fram till idag. 
Skriftlig information/slutredovisning av uppdraget på trafiknämnden 2019-12-12 §485. 

  



 Avslutad Yrkande från (MP), (V) angående åtgärder för att nå en 
nollvision för skadade i trafiken (TN 2019-03-21 § 117) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 2307/19 
Trafikkontoret får i uppdrag att genomföra en redovisning för 
trafiknämnden om läget när det gäller skadade i trafiken, 
möjliga orsaker, vilka åtgärder som görs och vad som kan 
göras för att tydligare sträva mot en nollvision för skadade i 
Göteborgstrafiken. 

Trafiknämnden förklarar uppdraget fullgjort vid nämndens möte 2019-06-13 §259. 

 Avslutad Yrkande från (S), (V), (MP) angående kollektivtrafik till 
Delsjön samt bereda för gång- och cykelväg på Alfred 
Gärdes väg (TN 2019-03-21 § 118) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr 2308/19 
Trafiknämnden tillskriver Västtrafik att trafikförsörja Delsjön 
med kollektivtrafik under sommarmånaderna. 
Trafikkontoret tar fram ett förslag för hur sträckan Alfred 
Gärdes väg, från Delsjökolonin till Delsjön kan bereda plats för 
gång- och cykel. 
Svar har inkommit från Västtrafik 2019-05-07 

Trafiknämndens beslut att tillskriva Västtrafik att trafikförsörja Delsjön med kollektivtrafik under 
sommarmånaderna översändes till Västtrafik. Västtrafik besvarade nämndens yrkande i en 
skrivelse daterad 3 maj 2019. Svaret redovisades som inkommen skrivelse på trafiknämnden 
2019-08-29. 
På trafiknämndens möte 2019-12-12 §473 beslutade trafiknämnden (enligt yrkande (S), (MP) 
och (V))att genomföra den föreslagna cykelbanan utmed Alfred Gärdes väg om andra 
cykelprojekt drabbas av förseningar. 
Arbetet fortsätter inom ordinarie verksamhet och uppdraget kan därför avslutas. 

 Avslutad Yrkande från (M), (L), (C), (MP), (V), (S) angående etablera 
linbanor i Göteborg (Uppdrag TN 2019-04-25 §149) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 2367/15 
Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag: 
1. Att tillsammans med Västtrafik, studera alternativa 
utformningar och inriktningar för en alternativ linbana med 
minst en halverad investeringsvolym jämfört med nuvarande 
prognos (4 080 MSK), och kraftig minskning av driftskostnad, 
samt genomföra en bedömning av möjlig annan finansiering 
(via exploatering, EU-bidrag, statsavtal m.m), och en översyn 
av tidplanen för en tidigarelagd trafikeringsstart. 
2. Att tillsammans med Västtrafik, utreda alternativa 
kollektivtrafiklösningar i tråket och presentera detta senast i 
oktober 2019. 
3. Att tillsätta en referensgrupp till det arbete som utförs av 
trafikkontoret och Västtrafik. Referensgruppen ska besstå av 
intresenter och representanter från näringslivet i stråket. 
4. Att initiera en dialog mellan parterna som ingår avtal om 
linbanan utifrån eventuellt förändrat innehåll i avtalet. 
5. Att genomföra en analys av den felberäkning i 
kostnadsuppskattning som medförde att kostnader som 

Yrkandet besvarades vid trafiknämndens sammanträde 2019-10-30. 
Skriftligt svar på frågor från My Alnebratt gavs vid trafiknämndens sammanträde i augusti. 



uppskattades till 1,1 miljarder senare blev drygt 4 miljarder. 
Fråga TN 2019-06-13 §265 
- Vad gjordes för att bromsa kostnaderna i utredningen efter 
trafiknämndens möte i februari? 
- Vilka kostnadsposter ligger bakom kostnadsökningen från 77 
miljoner till 109 miljoner kronor? 
- Hur kan vi arbeta för att säkerställa att uppsatt budget för 
framtida utredningar håll inom ram? 

 Avslutad Yrkande från (S) angående kostnadsprognos för 
investeringar (Uppdrag från TN 2019-05-16 §199) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 3111/19 
Trafiknämnden beslutar att trafikkontoret återkommer till 
nämnden med en modell för prognostisering av de samlade 
investeringarna, framtida kostnadsutveckling med avseende 
på ökade kapitalkostnader, avskrivningar och driftskostnader. 

Trafiknämnden förklarade uppdraget fullgjort på nämndens sammanträde 2019-08-29 §304. 

 Avslutad Yrkande från (V), (MP) angående trafiksituationen i 
området kring Centralstationen och kollektivtrafikens 
framkomlighet. (Uppdrag TN 2019-05-16 §200) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 3112/19 
Trafikkontoret får i uppdrag att återkomma till trafiknämnden 
med aktuella åtgärder för att prioritera kollektivtrafikens 
framkomlighet i området Brunnsparken, Centralstationen, 
Åkareplatsen och Nordstan/Nils Ericssonterminalen. 

Trafiknämnden förklarade uppdraget fullgjort på nämndens sammanträde 2019-08-29 §298. 

 Avslutad Uppdrag Elsparkcyklar (Uppdrag TN 2019-06-13 §268) 
 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 2241/19 
Trafikkontoret får i uppdrag att skyndsamt arbeta fram en 
överenskommelse mellan staden och de företag som erbjuder 
tjänsten att låna elsparkcyklar eller liknande 
mobiltetslösningar. 

En avsiktsförklaring för aktörer som erbjuder friflytande mikromobilitet i staden, såsom 
elsparkcyklar, har tagits fram och redovisades på trafiknämnden 2019-10-24 §388. 
Trafiknämnden förklarade uppdraget som fullgjort. 

 Avslutad Göteborgsförslag 792 för beslut - Ett ljusreglerat 
övergångsställe på Kungsladugårdsgatan (Uppdrag TN 
2019-06-13 §241) 
Beskrivning av uppdrag 
TK Dnr: 3109/19 
Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att bereda 
Göteborgsförslag 792 - Ett ljusreglerat övergångsställe på 
Kungsladugårdsgatan. 

Tjänsteutlåtande samt muntlig redogörelse i nämnden 2019-10-24 §386. 
Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att komplettera trafikkontorets tjänsteutlåtande så att 
frågan från (V) och (MP) besvaras. 
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Trafiknämndens arbetsmiljömål 
Trafikkontoret ska vara en attraktiv arbetsgivare och upplevelse av en god arbetsmiljö är en viktig förutsättning. Engagerade medarbetare som är 
motiverade och trygga i sina roller samarbetar för att uppnå verksamhetens mål och bidrar till effektiv verksamhet. 
Enligt arbetsmiljöföreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) ska det finnas arbetsmiljömål. Målen ska syfta till att främja hälsa och 
öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. 
Nu gällande övergripande arbetsmiljömål beslutades i trafiknämnden 2018-04-26. 
 

Beskrivning, Mått Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2019 Kommentar 

Inflytande 
 
Beskrivning. 
Mål: upplevd arbetsbelastning och stress ska minska. 
 
Mätmetod 
Följs upp genom delområde Inflytande i 
medarbetarenkäten. 

55 57 - 
 

Mätning om 
arbetsbelastning 
(faktor Inflytande) 
finns inte med i 

stadens 
medarbetarenkät 

2019 

59 Det är många faktorer som påverkar upplevelsen av 
arbetsbelastning, effekter kan inte lätt mätas på 
enstaka åtgärder. I stadens förenklade 
medarbetarenkät 2019 fanns inte området Inflytande 
(arbetsbelastning) med. Området återkommer i 
mätning 2020.  
I samband med höstens uppföljningar kan 
konstateras att man i verksamheterna arbetar på flera 
fronter utifrån de övergripande arbetsmiljömålen och 
behov i verksamheterna. Det blir tydligt att 
förbättringsaktiviteter för arbetsmiljö verkligen går 
hand i hand med verksamhetsutveckling, liksom 
aktiva åtgärder för ökat samarbete/samverkan i det 
dagliga arbetet mellan olika funktioner/enheter. 

Sjukfrånvaro 
 
Beskrivning. 
Mål: sjukfrånvaron ska minska.  
 
Mätmetod 
Uppföljning av sjukfrånvaro i procent. 
 

5,7 5,8 5,1 5,2 Total sjukfrånvaro för 2019 uppgår till 5,1 procent 
vilket innebär att målvärdet för förvaltning uppnåtts. 
Det finns variationer i sjukfrånvarotal över 
verksamheterna och aktiva åtgärder bedrivs efter 
behov. 
Målvärde Frisknärvaro (frisknärvaro = max 4 
sjukdagar på ett år) följs också upp under 
sjukfrånvaromålet. Frisknärvaron har ökat på 
förvaltningen de senaste tre åren.  
 
Frisknärvaro          2017 - 50%      
                              2018 - 53%      
                              2019 - 58% 
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Attraktiv arbetsgivare 
 
Beskrivning. 
Mål: upplevelsen av trafikkontoret som en attraktiv 
arbetsgivare ska öka. 
 
Mätmetod 
Uppföljning av delområde attraktiv arbetsgivare i 
medarbetarenkäten.  
Nyckeltal personalomsättning och sjukfrånvaro 

63 58 Mätning om 
Attraktiv 

arbetsgivare finns 
inte med i 
stadens 

medarbetarenkät 
2019 

65 För målet Attraktiv arbetsgivare har indikatorerna 
personalomsättning och sjukfrånvaro en positiv 
utveckling:  
Personalomsättning    2017    11% 
                                    2018      9% 
                                    2019      9%  
Sjukfrånvaro                2017      5,7% 
                                    2018      5,8% 
                                    2019      5,1% 
Index Attraktiv arbetsgivare i stadens medarbetarenkät 
(=jag är stolt att arbeta i Gbg stad, jag rekommenderar 
min arbetsplats till andra):  
Index attraktiv arbetsgivare        2016     55 
                                                   2017     63 
                                                   2018     58 
Frågeområde Attraktiv arbetsgivare finns inte med i 
medarbetarenkät 2019. Det återkommer i enkäten 2020. 
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Aktiviteter till övergripande handlingsplan Arbetsmiljö 
Trafikkontorets arbetsmiljö ska upplevas god av alla medarbetare. Mål och åtgärder i handlingsplanen för arbetsmiljö ska främja hälsa och motverka 
ohälsa. Alla som arbetar på trafikkontoret har ett ansvar i att bidra till en god arbetsmiljö och arbetsklimat. 
Trafikkontorets handlingsplan för arbetsmiljö utgår från trafiknämndens arbetsmiljömål, resultaten av medarbetar- och chefsenkäterna samt punkter som 
lyfts från enheternas och avdelningarnas riskanalyser. 
Syftet med trafikkontorets handlingsplan är att vara ett stöd och komplement till enheternas och avdelningarnas egna handlingsplaner för arbetsmiljön 
samt möjliggöra åtgärder på ett övergripande plan. 

Aktivitet och beskrivning Kommentar 

 Pågående 
Fortsätta utveckla ledningskommunikationen 
 
Beskrivning / syfte med åtgärden 
Förbättra information mellan ledning och medarbetare. 

Utvecklingen av vår ledningskommunikation är beroende av och en del av det arbete som 
görs kring förankring av grunduppdraget, arbete med mål och strategier, den samlade 
gemensamma bilden av våra nulägesanalyser, budgetarbetet 2020 samt arbete och 
förankring av ledningsfilosofi. För att nå effekt genom att skapa gemensamma bilder och 
förståelse i förvaltnings- och chefsled på kontoret för uppdraget, prioriteringar, 
förutsättningar mm krävs ett långsiktigt arbete där samtliga måste hålla i. 
Genomlysningen av och arbetet med att minska antalet möten under 2020 kommer skapa 
bättre förutsättningar för våra chefer att få tid att utöva ett mer närvarande ledarskap med 
mer tid att kommunicera och ge stöd till medarbetare.  
Under året har ett arbete pågått med att förbättra informationen i våra interna digitala 
kanaler (intranät och skärmar) vilket kommer fortsätta under 2020. 
Fokus 2019 har också varit att förtydliga och förankra grunduppdraget samt skapa 
samsyn på ledningsnivå om nulägesanalys och prioriterade utmaningar för verksamheten 
framåt.  Arbete med att tydliggöra en gemensam ledningsfilosofi påbörjades under våren 
2019. Dessa utvecklingsarbeten har delvis pausats i och med att trafikdirektören blev 
entledigad i augusti 2019.  
Under 2020 är en utbildning i Kommunikativt ledarskap planerad. En viktig åtgärd för att 
öka medvetenheten och kompetensen i organisationen ytterligare. 

 Avslutad 
Ledningsgruppsutveckling i alla ledningsgrupper 
 
Beskrivning / syfte med åtgärden 
För att förbättra ledningsgruppernas samarbete och för att stärka förvaltningens 
gemensamma ledarskap. Ledningskommunikation ska vara ska vara en ingående del i 
utvecklingsinsatsen. 

Flera chefer i förvaltningsledningen är nya sedan hösten 2018 och flera ledningsgrupper 
på avdelningsnivå har startat om med flera nya chefer. Ledningsgruppsutveckling är av 
betydelse för att koppla ledarskapets betydelse för verksamhetens utveckling och 
resultat. Arbetet handlar om att utveckla det samlade ledarskapet, arbetsformerna, 
ansvarstagandet för helheten och att som ledning agera som en enhetlig grupp. 
Arbetet startade i förvaltningsledningen hösten 2018 och fortsatte under våren 2019. På 
motsvarande sätt har några av förvaltningens avdelningsledningsgrupper startat och 
genomfört egna aktiviteter med ledningsgruppsutveckling utifrån behov i respektive 
ledningsgrupp. 
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 Avslutad 
Uppföljande aktiviteter av Utvecklande ledarskap (UL) för alla chefer 
 
Beskrivning / syfte med åtgärden 
För att den utbildning i UL som alla chefer gått ska hållas levande och fortsätta att stärka 
ledarskapet. 
Chefsaktivitet genomförs under året i samarbete med GR 

Trafikkontorets alla chefer har genomgått utbildning i utvecklande ledarskap (UL). 
Våren 2019 deltog ett antal av våra då nya chefer och senare under våren genomfördes 
en uppföljningsdag med UL-tema på en av chefsgruppens planeringsdagar. Heldagen 
knöt an till tillitsbaserad styrning och ledning. 
 

 Avslutad 
Utvecklande ledarskap (UL) för alla chefer (resterande och nytillsatta chefer) 
 
Beskrivning / syfte med åtgärden 
För att stärka och utveckla det individuella chefs- och ledarskapet. 
UL genomförs under mars och april månad 2019 för nytillsatta chefer. 

Utbildning i utvecklande ledarskap (UL) som kontorets plattform för hur vi ser på ett gott 
ledarskap. Utbildningens syfte är att stärka och utveckla det individuella chefs- och 
ledarskapet. Genom att chefer genomgår utbildningen tillsammans stärks 
förutsättningarna för samarbete, samverkan och helhetssyn kring ledarskap och 
chefsskap på förvaltningen. Utbildning har genomförts under våren; mars och maj, för 12 
av trafikkontorets chefer. Tidigare utbildningstillfällen har genomförts 2017 och 2018. 
Nya chefer som anställs genomgår utbildning. 
UL som ledarskapsplattform stämmer väl överens med den syn på ledarskap som också 
betonas i staden samt hänger väl samman med stadens inriktning mot tillitsbaserad 
styrning och ledning. 

 Avslutad 
Ta fram uppdragsbeskrivningar för vissa befattningar/befattningsgrupper i våra 
verksamheter. 
 
Beskrivning / syfte med åtgärden 
För att tydliggöra huvuduppgifter, ansvar, befogenheter och kompetenskrav inom 
uppdrag/befattningar som uppfattas som otydliga idag. Arbetet pågår i samarbete HR och 
chefer. Arbetet behöver intensifieras under 2019, i takt med att nya chefer och nya 
enheter/avdelningar har etablerat sina uppdrag. 

I arbetet för att förtydliga trafikkontorets uppdrag har det lyfts behov ifrån delar av 
verksamheten om att förtydliga uppdrag, roller, ansvar och befogenheter. Under 2018 och 
2019 har arbete för ett antal olika befattningsgrupper genomförts, där man tagit fram 
uppdragsbeskrivningar/rollbeskrivningar som beskriver huvudsakligt uppdrag och ansvar i 
verksamheten och vad det innebär för medarbetaren. 
 

 Avslutad 
Arbeta fram en rekommendation för trafikkontorets mejlkultur. 
 
Beskrivning / syfte med åtgärden 
För att minska onödig belastning för medarbetare samtidigt som kvalitet och effektivitet på 
mejlhantering förväntas öka. 

Uppdraget hör ihop med aktiviteterna effektiva möten och förväntningar om tillgänglighet. 
En arbetsgrupp från avdelningarna Kommunikation, HR och Verksamhetsstyrning har 
arbetat fram ett material/ koncept Vara rädda om vår egen och andras arbetstid, som 
presenterats för samtliga chefer och som från och med december 2019 - mars 2020 ska 
användas och diskuteras på arbetsplatsträffar i verksamheterna.  
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 Avslutad 
Arbeta fram en rekommendation för trafikkontorets möteskultur. 
 
Beskrivning / syfte med åtgärden 
För att minska onödig belastning för medarbetare samtidigt som kvalitet och effektivitet på 
möten förväntas öka. 

Uppdraget hör ihop med aktiviteterna rekommendation för trafikkontorets mejlkultur och 
förväntningar om tillgänglighet. En arbetsgrupp från Kommunikation, HR och 
Verksamhetsstyrning har levererat och från och med december 2019 - mars 2020 ska ett 
material Vara rädda om vår egen och andras arbetstid användas och diskuteras på 
arbetsplatsträffar i verksamheterna.  

 Avslutad 
Erbjuda återhämtande aktivitet i våra egna lokaler i anslutning till arbetstid. 
 
Beskrivning / syfte med åtgärden 
För att medarbetare med tydliga behov ska få möjlighet till effektiv återhämtning. 

Utifrån vår övergripande handlingsplan för arbetsmiljö har arbetsgivaren under våren och 
hösten 2019 erbjudit återhämtande aktiviteter i våra egna lokaler i anslutning till arbetstid. 
Tre kurser á sex tillfällen i Mindfulness genomfördes i mars, maj och september, i 
samarbete med företagshälsovården. 
Utvärderingen visade att deltagarna var positiva och tyckte att aktiviteten var givande, 
inspirerande, avslappnande och bra. 

 Avslutad 
Genomföra utbildningsinsatser för chefer inom arbetsmiljö. Bland annat 
frukostföreläsningar i samarbete TK SBK FK PoNF 
 
Beskrivning / syfte med åtgärden 
För att stärka chefers kunskaper i arbetsmiljö och på så sätt bättre klara sitt uppdrag inom 
arbetsmiljöområdet. 

Aktivitet i form av frukostföreläsning inom arbetsmiljöområdet för chefer och 
skyddsombud genomfördes på senhösten 2018 med tema ohälsosam arbetsbelastning. 
Aktiviteten genomfördes gemensamt på fastighetskontoret, park- och naturförvaltningen, 
stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret och vände sig till chefer och skyddsombud. 
Under senhösten 2019 genomfördes en aktivitet med motsvarande upplägg, då med 
tema Det gränslösa arbetet. 

 Avslutad 
Kommunicera vilka förväntningar som finns från arbetsgivaren om tillgänglighet. 
 
Beskrivning / syfte med åtgärden 
Förtydligande kring förväntad tillgänglighet bidrar till hållbar återhämtning. 

Det är grundläggande för oss som anställda på trafikkontoret och i Göteborgs Stad att 
vara tillgängliga för dem vi är till för och för varandra. Det är viktigt att komma ihåg att det 
ur arbetsmiljösynpunkt är lika viktigt att medarbetare och chefer får återhämtning.  
Ett förtydligande kring förväntad tillgänglighet bidrar till hållbar återhämtning och sådant 
förtydligande implementeras under året. 
Uppdraget hör ihop med aktiviteterna rekommendation för trafikkontorets mejlkultur och 
effektiva möten. En arbetsgrupp från Kommunikation, HR och Verksamhetsstyrning har 
levererat och fr o m december 2019 - mars 2020 ska ett material ”Vara rädda om vår 
egen och andras arbetstid”, användas och diskuteras på arbetsplatsträffar i 
verksamheterna. 
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 Pågående 
Ta fram en övergripande åtgärdsplan för lokalerna på kort och längre sikt. 
Kommunicera löpande under processen 
 
Beskrivning / syfte med åtgärden 
För att förbättra den fysiska arbetsmiljön och hur vi nyttjar våra lokaler 

I det korta perspektivet genomfördes vissa omflyttningar i lokalerna runt årsskiftet 
2018/2019 för att bättre samla nya avdelningar och enheter samt att flytta in i landskap 
som då blivit inflyttningsklart. 
I början av 2019 startades projekt Kontor för samarbetsskap i syfte att i ett 
lokalutvecklingsprojekt möljiggöra samlokalisering och ett kontor med de funktioner som 
verksamheterna efterfrågar. Se separat aktivitet. 
Arbetssätt för våra lokaler för det normala, löpande arbetet med lokalplanering, har 
uppdaterats och används som utgångspunkt för löpande arbete. Senast har 
beredningsgrupp utifrån trängande platsbehov hos flera verksamheter, tagit fram förslag 
på fördelning av kontorsplatser som frigörs med anledning av avdelning Stadens 
anläggningars temporära flytt till Högvakten. 
Löpande kommunikation kring pågående åtgärder sker regelbundet i Lokalnytt. 
Kommunikation kring lokalfrågor sker i samarbete med lokalsamordnare och 
kommunikatörer. På intranätet, på våra monitorer, och vid behov information till 
avdelningsmöten/APT. Lokalsamordnare medverkar på FSG och ger aktuell 
lokalinformation innan aktuellt Lokalnytt läggs ut. 
Regelbundna möten med hyresvärden sker i styrgrupp Traktören, där lokalsamordnare 
deltar liksom vår projektledare för lokalprojektet nya lokaler, samt även 
stadsbyggnadskontorets lokalansvarige. Ny fastighetsförvaltare är utsedd och mötena 
med LF har stramats upp och fått högre "dignitet" hos hyresvärden. 

 Pågående 
Lokalprojekt för att utöka och utveckla kontorsytor i Traktören, Köpmansgatan. 
Genomföra lokalprojektet med involvering och samverkan. 
 
Beskrivning / syfte med åtgärden 
Samlokalisera hela förvaltningen i samma fastighet och utveckla våra lokaler för en bra 
arbetsmiljö. 

Lokalprojekt Kontor för samarbetskap bedrivs sedan början av året med konsultstöd i 
form av projektledarresurs. Beläggningsstudier har genomförts på Köpmansgatan och på 
Högsbogatan. Dialogworkshopar genomfördes med alla chefer i somras och under 
senhösten/vintern har motsvarande workshopar genomförts med medarbetare, för att 
samla in synpunkter och reflektioner kring våra framtida lokaler; vad är viktigt, möjligheter 
och farhågor. Lokalstyrgrupp har återkommande möten och en projektgrupp med 
enhetschefer från verksamheterna, kommunikatör, lokalsamordnare samt skyddsombud 
har bildats och startat sitt arbete.  
Parallellt pågår lokalförvaltningens arbete med dels utredningar och åtgärder av brister, 
liksom förebyggande arbetsmiljöåtgärder på plan 6. Flera möten har hållits med 
lokalförvaltningen för att tydliggöra kontorets krav och förväntningar på 
fastighetsförvaltaren. 
Trafikkontoret kräver nu tydligt besked från lokalförvaltningen om "kvitto" på att tillräckliga 
åtgärder kommer genomföras för att säkra en tillfredsställande fysisk arbetsmiljö ur 
fastighetstekniskt perspektiv. Detta är vår förutsättning för att gå vidare med planerna om 
att ta över plan 6 och samlokalisera oss i Traktören. Lokalutvecklingsprojektet för 
samlokalisering, kontorsytor för bra funktion och god arbetsmiljö fortsätter och gäller 
oberoende var kontoret är lokaliserat. 
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 Avslutad 
Genomföra standardiserad enkätundersökning om inomhusklimat i fastigheten 
Köpmansgatan 20. 
 
Beskrivning / syfte med åtgärden 
Genomföra den så kallade ”Örebroenkäten”, utvecklad på Örebro universitets-sjukhus och 
flitigt använd för bland annat kontor. Ger underlag för kontorets fortsatta arbete liksom det 
fortsatta arbetet med hyresvärden. 

Den så kallade Örebroenkäten genomfördes i oktober månad för alla medarbetare med 
arbetsplats i Traktören (både trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret), beställd av och 
genomförd i samarbete med företagshälsovården, pe3. Enkäten är etablerad för denna 
typ av undersökning och är utvecklad på Örebro Universitetssjukhus. 
Svarsfrekvensen var 95 procent på trafikkontoret. Enkäten visar att närmare 70 procent 
av de som svarat på enkäten uppger att de upplever symtom av innemiljön, främst 
luftklimatet, men även buller och frågor kring belysning samt städning i vissa delar. 
Enkätresultaten har delats med lokalförvaltningen och är en viktig input i de krav 
trafikkontoret ställer på hyresvärden att ge oss tydligt besked i frågan om att vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att säkra en tillfredsställande inomhusmiljö framåt. 
Vissa delar i enkätresultatet handlar om åtgärder vi själva som arbetsgivare ansvarar för, 
och tar vidare, såsom belysningsfrågor och städning.  
 

 Avslutad 
Temporär inhyrning i annan lokal för utökade lokalytor. 
 
Beskrivning / syfte med åtgärden 
Minska trängsel och förbättra arbetsmiljö för våra mest trångbodda avdelningar under 
tiden renovering och färdigställande av lokaler plan 6 pågår. 

Temporär inhyrning sker av kontorsytor i kvarteret Högvakten. Avdelning Stadens 
anläggningar som haft stor trängsel och dålig arbetsmiljö i tilldelade ytor flyttar hela 
avdelningen i januari månad 2020. Ytorna hyrs av Higab i ett år. Ytor som blir tillgängliga 
när avdelningen flyttar ut fördelas till  flera avdelningar som har akuta behov av fler 
platser. Beredningsgrupp för lokalplanering har gemensamt landat förslag till fördelning 
av platserna. 

 Avslutad 
Utveckla mötesstrukturen för ledningsarbetet på kontoret. 
 
Beskrivning / syfte med åtgärden 
Syftet är att möjliggöra för TK:s chefer att vara mer tillgängliga och närvarande för sina 
medarbetare och i sin verksamhet. Ska ge bättre förutsättningar för cheferna att utöva sitt 
ledarskap. 

Mötesstrukturen för ledningsarbetet på trafikkontoret har utvecklats under hösten 2019 
och en ny struktur med delvis nytt upplägg kommer att användas från och med januari 
2020. Den nya mötesstrukturen innebär färre fasta möten, samt översyn av upplägg och 
innehåll för flera av mötesforumen. Syftet är att öka kvaliteten på mötena samt att ge 
bättre förutsättningar för chefer att utöva sitt ledarskap genom att vara mer tillgängliga 
och närvarande för sina medarbetare och i sin verksamhet. 

 



Slutbesiktigade projekt 
under 2019, ett urval
Hållbar mobilitet
Gång- och cykel
Dr Allards gata
Gibraltargatan– 
Tapetseraregatan
Örgryte/Torp
Härlandavägen–Torpagatan
Björlandavägen
Torpagatan
Slottskogsgatan
Tuvevägen
Lillhagsparken
Västra Eriksberg
Kvibergsvägen 
Hantverksvägen 
Södra Särövägen 
Södra Vägen 
Rosengatan

Kollektivtrafik
Åkareplatsens resecentrum 
Chalmers hållplats 
Ringö depå
Tillgänglighetsanpassning 
busshållplatser:
Kransen
Lefflersgatan
Strömmensbergsstigen
Tomtebacken 
Lindholmsallén 
Östra Eriksbergsgatan 
Regnbågsgatan 
Brungatan 
Halleskärsgatan 
Gamlestadsvägen
Spårväg:
Vagnhallen Majorna
Avenyn
Södra Vägen

Pendelparkering
Hällsviksvägen
Lillebyvägen
Skogome
Beryllgatan
Hästebäck

Gator och  
ledningsarbeten
Mariagatan
Ulfsparregatan
Stora Tolsereds väg
Majstångsgatan
Virginsgatan
Fabriksgatan
Smörkärnegatan
Plejardgatan
Decenniumplan
Guldmyntsgatan
Kryddhyllan
Västra Eriksberg
Merkuriusgatan
Kosmosgatan
Kvibergs ängar 
Delsjövägen 
Tuvevägen/Minelundsvägen

Goda stadsmiljöer
Bullerskydd
Grevegårdsvägen 
Nymilsgatans förskola 
Rambergsvallens hållplats 
Torpamotet 
Torgny Segerstedtsgatan 
Glasmästaregatans förskola 
Utbyvägen 
Bågskyttestigen, minskning 
av befintligt

Byggnadsverk
Frölundatunneln 
Chalmerstunneln 
Vrångö Mittvik
Vasabron

Belysning
Brunnsparken 
Linnégatan 
Olof Palmes plats

Torg
Pehr Ericssons torg 
Olskrokstorget 
Selma Lagerlöfs torg 
Västra Eriksberg 
Rymdtorget

Bilaga 6.



Munspelsgatan

Järnbrott
Frölunda Sisjöns handelsområde

Sisjöns bostadsområde

Nya Hovås

Uggledal

Donsö

Brännö Rödsten

Opaltorget
Kobbegården

Lergöksgatan

Björkhöjdsskolan

Grevegårdsvägen

Mandolingatan

Rundradiogatan
Gitarrgatan

Olof Asklunds gata
Flatåspark/Flatås alléer

Fixfabriken

Sven Brolids Väg

Smörgatan

Fredriksdalsgatan
Ebbe Lieberathsgatan

Lana

Stortoppsgatan

Nordöstra Gårdsten

Gårdsten Centrum

Hjällbo

Kärramotet

Rymdtorget

Amhult

Älvegårdsområdet

Gunnestorpsvägen Adventsvägen

Zenitgatan

Fjällbogatan

Nymåneg.
Selma Lagerlöfs torg

Litteraturgatan

Lillhagsvägen

Wieselgrensgatan

Länsmansgården

Toleredsg.

Tuvevägen

Brunnsbo station

Temperaturgatan

Vårväderstorget

Norra Fjädermolnsgatan Sunneviksgatan

Fyrklöversg.

Biskopsgården

Långströmsparken
Sunnerviksgatan

Volvo Lundby

Toredalsg.

Halvorsäng

Kvillebäcken

Falkenbergsgatan
Per Dubbsg.

Ehrenströmsgatan

Ärlegatan

Karl Johansgatan
Älvsborgsgatan

EriksbergStigbergstorget

Valkvarnsgatan

Rosengatan

Kungsladugårdsgatan

Götaverksgatan

Sannegården
Karlavagnsgatan

Fjällgatan
Godhemsberget

Haga
Vasa Viktoriag.

Skeppsbron

Klädpressareg.

Kvillemotet
Ringön Depå

Rambergsv. Rambergsvallen
Hjalmar Brantingsg.

Wallacksgatan

Gamlestads Torg

Artillerigatan

Olskroken

Hamnkanalen
Korsvägen

StortorpsgatanEngelbrektsg.

Robertshöjdsgatan
Kärralundsgatan

Smörslottsgatan
Torpagatan

Munkebäcks Allé

FräntorpsgatanTorpamotet
Billerudsgatan

Östra Kålltorp
Hisingsbron

Pumpg.
Götaleden

Munkebäck

Åvägen/Ågrändsbron
Ullevibron, kanalmur

Delsjövägen
Svingeln Venusg.

Drottningtorget

Stampg.

Avenyn Aschebergsgatan

Frihamnen

Centralenområdet

Ullevig.

Distansgatan
Högsbohöjd Axel Dahlströms torg

Masthuggskajen

Ett urval av trafikkontorets  
pågående investeringsprojekt
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Kontakt
Göteborg Stad Trafiknämnden 
Köpmansgatan 20 Box 2403  
403 16 Göteborg

Telefon: 
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

E-post: 
goteborg@goteborg.se
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