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1. Mötet öppnades 

Catharina hälsade alla välkomna och mötet öppnades. 

2. Godkännande av protokoll 

Protokollet från styrelsemötet den 9 december godkändes. 

3. Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställdes. 

4. Information från parterna 

Catharina informerade om att Statskontorets slutrapport kommer överlämnas till 

departementet den 28 juni. I samband med överlämnandet ses möjligheten över om att 

få en presentation av deras slutsatser.  

Helena informerade att tilläggsavtalet, som sedan tidigare är godkänt av Göteborgs 

kommunfullmäktige, nu även är godkänt i regionfullmäktige.  

Catharina informerade om att det undertecknade tilläggsavtalet kommer att överlämnas 

till regeringen för godkännande.  

Roger informerade om att regionen kontinuerligt följer resandeutvecklingen och 

konstaterar att resandet har ökat under början av året efter att restriktionerna i 

samband med pandemin hävts. 

5. Godkännande av Årsrapport 2021 

Lotten informerade om processen för årsrapporteringen och att tidplanen för 

inlämnande av parternas underlag till sekretariatet justeras nästa år. Uppdaterad rutin 

skickas ut under våren. 

Styrelsen godkände Årsrapport 2021 för Ramavtal 7 Göteborg. 
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6. Information om cykel och kollektivtrafikobjekten, genomförande och 

ekonomi  

Christer informerade om framdriften av de fem cykelobjekt som ligger närmast i tiden. 

Projektering och produktion pågår för Backaplan – Bräcke och att två av sju deletapper 

är färdigställda. Projektering pågår för Annedalsmotet – Götaplatsen och för Stigberget 

– Saltholmen. Objekt Norra Älvstranden är senarelagd på grund av markåtkomst och 

för objektet Sahlgrenska – Mölndal kräver samordnad utbyggnad av citybuss på 

sträckan. 

Christer informerade vidare om framdriften av kollektivtrafikobjekten. Spårväg 

Brunnsbo – Linné är uppdelad i tre etapper. För etappen Lindholmen – Linné, som 

innefattar tunneln under Göta älv, är genomförandestudien upphandlad. Kartläggning 

av prövningsprocesser är genomförd och tidskritiska processer är identifierade. För 

etappen Lindholmen – Frihamnen pågår projektering enligt plan. Även för etappen 

Hjalmar Branting – Brunnsbo pågår projektering, men sträckan kommer att påverkas 

av Trafikverkets avbrutna upphandling av Lundbyleden/Kvillemotet. 

Christer berättade vidare att för objektet Backastråket pågår upphandling av 

projektering. Samordning med detaljplanerna vid Gåsagången är väsentlig för 

genomförandet. För objektet Norra Älvstranden fortsätter viss omarbetning av 

genomförandestudien med avseende på förberedelser för spårväg och utbyggnaden av 

objektet och cykelobjekt Norra Älvstranden kan ske 2024 när kommunen får åtkomst 

till marken. 

7. Information om ny betalplan för Norra Älvstranden 

Enligt den beslutade betalplanen skulle objektet byggas ut i två etapper, där trafikstart 

av den sista etappen planerades till 2031.  

I och med att kommunen nu får tillgång till marken 2024 kan hela objektet genomföras 

samlat. Det innebär att trafikstarten tidigareläggs till 2027.   

Styrelsen godkände ny betalplan för Norra Älvstranden. Betalplanen bifogas protokollet. 

8. Information om bostadsbyggandet  

Fredrik informerade om att 8949 bostäder färdigställts till årsskiftet 2021/2022. Från 

den 1 december 2017 fram till nu har kommunen färdigställt nästan 20 procent av det 

samlade bostadsåtagandet. 

9. Övriga frågor  

Catharina informerade på förekommen anledning om att tilläggsavtal är tecknat för 

Stockholmsförhandlingen.  

10. Nästa möte 

Nästa möte äger rum den 10 juni, även denna gång digitalt. 

11. Avslutning 

Catharina tackade samtliga och mötet avslutades. 
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