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Behov av översyn av placering av 
kontrollstationer för trängselskatt i Backaplan 
 

I maj 2018 infördes det så kallade Backaundantaget. Backaundantaget innebär att det är 
möjligt att åka till och från Backa och Tuve, via E6, utan att betala trängselskatt. 
Genomfartstrafik genom Backa och Tuve beskattas vilket sker genom kontrollstationer 
väster om Backa.  

Placeringen av trängselskattesystemets betal- och kontrollstationer är reglerade i Lag 
(2004:629) om trängselskatt. I lagtexten finns en karta som beskriver inom vilka områden 
stationer ska vara placerade. 

  

Områden inom vilka kontrollstationer får placeras, bilaga till Lag (2004:629) om trängselskatt 

Vid Backaplan finns för närvarande tre kontrollstationer, vilka i huvudsak ligger på gator 
av industriområdeskaraktär. I och med den planerade stadsutvecklingen av Backaplan 
kommer nya gator och ny bebyggelse att tillkomma. Backaplan är tänkt att utvecklas till 
en tät innerstadsmiljö med blandad stadsbebyggelse och lokalgator där fotgängare och 
cyklister har högst prioritet.  
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Tänkt struktur för stadsutvecklingen i Backaplan, planprogram för Backaplan (bild beskuren) 

Stadsutvecklingen i Backaplan får konsekvenser för kontrollstationernas placering, och 
möjligheten att upprätthålla Backaundantaget. De tillkommande gatorna innebär att 
smitvägar öppnas upp, vilket möjliggör för bilister att åka genom Backaplan och vidare 
genom Backa utan att betala trängselskatt.  

Då trängselskatten är en statlig skatt behöver tillkommande smitvägar hanteras, vilket kan 
ske genom att flytta befintliga kontrollstationer och sätta upp nya, inom det område som 
lagtextkartan beskriver. Konsekvensen blir emellertid att antalet kontrollstationer kommer 
att behöva öka kraftigt, och att stationer kommer att behöva placeras i gatumiljöer som är 
tänkta att ha en småskalig karaktär, likt gårdsgator. En kontrollstation kan även behöva 
placeras vid infarten till ett parkeringsgarage. Om dagens gräns för kontrollstationernas 
placering ska följas fullt ut finns en överhängande risk att gränsen skär rakt genom det 
kommande exploateringsområdet.    

  

Exempel på typ av gata i Backaplan där kontrollstationer kan behöva placeras 
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Att hantera tillkommande smitvägar med att placera ut nya kontrollstationer på lokalgator 
och gårdsgator bedöms inte önskvärt, varken ur ett stadsmässigt eller ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Dessutom är det sannolikt att kontrollstationer behöver flyttas i takt med att 
nya gator och områden på Backaplan byggs ut. Liknande problematik kan även uppstå på 
andra platser där stadsutveckling är tänkt att ske, givet dagens placering av 
kontrollstationer.  

Förvaltningen strävar efter att försöka hitta en placering av kontrollstationer som är 
långsiktig och robust över tid, där kontrollstationer kan placeras utmed befintliga 
barriärer såsom exempelvis större vägar, järnväg eller vattendrag. En sådan lösning 
innebär dock att det finns en överhängande risk att lagtextkartan över var 
kontrollstationerna kan placeras behöver revideras. Revideringar av lagtextkartan har 
gjorts tidigare - vid införandet av trängselskatt i Marieholmstunneln utökades samtidigt 
områdena inom vilka betalstationer kan placeras. I Stockholm genomfördes revideringar 
av trängselskatteområdets norra gräns till följd av stadsutvecklingen i Hagastaden.  

En revidering av trängselskattelagens karta kräver riksdagsbeslut. Tidigare revideringar i 
Göteborg (exempelvis Backaundantaget och införandet av trängselskatt i 
Marieholmstunneln) har föregåtts av gemensam hemställan till finansdepartementet från 
Göteborgs stad och Trafikverket. Det är sannolikt att processen behöver vara den samma 
vid justering av kontrollstationer i Backaplan. Då det finns en osäkerhet kring om, och i 
sådana fall när, en revidering av lagtexten kan komma till stånd, kommer staden, genom 
berörda förvaltningar, arbeta med att säkerställa att smitvägar inte öppnas innan dess att 
en eventuell ny lagkarta finns på plats.  

Frågan bedöms kunna återrapporteras till stadsbyggnadsnämnden under våren 2023. 
Återrapporteringen kommer att innehålla förslag på hantering av kontrollstationerna i 
Backaplan, samt eventuellt förslag om revidering av lagtextkartan.  
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