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Möjlighet till undantag från riktlinje för 
uteserveringar för specifika områden som 
omfattas av kommande omgestaltning 
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden medger trafikkontoret att kunna göra avsteg från beslutad riktlinje 
för uteserveringar inom det område kring Avenyn / Götaplatsen och Harry 
Hjörnes plats som ska omgestaltas gällande de avsnitt i riktlinjen som inte 
handlar om tillgänglighet. Avsteg får göras tills områdena fått sin nya gestaltning. 
Därefter ska riktlinjen följas i sin helhet. 

 

Sammanfattning 
Göteborgs stads riktlinje för uteserveringar antogs av trafiknämnden och 
byggnadsnämnden under våren 2021. I riktlinjen ställer trafiknämnden som villkor att 
riktlinjen ska följas i de yttranden trafikkontoret gör till polismyndigheten vid 
förfrågningar om ianspråktagande av offentlig plats för ändamålet uteservering. En 
konsekvens av den nya riktlinjen är att vissa uteserveringar behöver ändra utformning för 
att leva upp till riktlinjen. I den pågående omgestaltningen av Avenyområdet och 
Götaplatsen kommer uteserveringarna behöva ändra utformning på grund av den nya 
utformningen av området, troligen till sommarsäsongen 2025 eller 2026. Samma situation 
med behov av ny utformning av uteserveringarna uppstår för området kring Harry 
Hjörnes plats, där ny gestaltning beräknas vara klar inför sommarsäsongen 2025. Att då 
dessutom behöva genomföra stora förändringar till sommarsäsongen 2023 ger dubbla 
kostsamma förändringar på några få år inom dessa områden. Trafikkontoret anser därför 
att det är rimligt att medge undantag från riktlinjen i de berörda fallen. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Beslutet beräknas inte innebära några extra kostnader eller intäkter för förvaltningen. 

Beslutet beräknas bespara restaurang- och caféverksamheter i de utpekade områdena den 
kostnad det skulle innebära att skapa en ny utformning av uteserveringen inför 
sommarsäsongen 2023. Däremot kommer verksamheterna behöva bekosta eventuella 
åtgärder för att leva upp till tillgänglighetskraven som riktlinjen för uteserveringar ställer.  
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Att byta utformning på uteserveringar kräver nytt material för byggnation. Genom att inte 
behöva ändra utformningen inför sommarsäsongen 2023 utan i stället endast behöva göra 
det när området serveringen ligger i färdigställts i sin nya gestaltning, minskar 
materialåtgången med upp till 50 procent.   

Bedömning ur social dimension 
Eftersom inga undantag görs från tillgänglighetsaspekterna i riktlinjen för uteserveringar 
bedömer trafikkontoret att detta beslut inte ska innebära någon negativ påverkan annat än 
på ett estetiskt plan i stadsmiljön. 

Förhållande till styrande dokument 
Beslutet gäller ett undantag från beslutad riktlinje Göteborgs Stads riktlinje för 
uteserveringar.  

Bilagor 
1. Göteborgs Stads riktlinje för uteserveringar 
2. Karta över berört område Avenyn och Götaplatsen 
3. Karta över berört område Harry Hjörnes Plats 
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Ärendet  
De kommande omgestaltningarna av området kring Avenyn / Götaplatsen och Harry 
Hjörnes Plats ställer krav på ny utformning av uteserveringarna i dessa områden till 
sommarsäsongen 2025/26. Genom att besluta om möjlighet till undantag gällande de 
aspekter i beslutad riktlinje för uteserveringar som inte berör tillgänglighet, kan dubbla 
förändringar av uteserveringarnas utformning på några få år undvikas.  

Beskrivning av ärendet 
Göteborgs stads riktlinje för uteserveringar antogs av trafiknämnden och byggnadsnämnden 
under våren 2021. Trafikkontoret villkorar att riktlinjen ska följas i de yttranden kontoret gör 
till polismyndigheten vid förfrågningar om ianspråktagande av offentlig plats för ändamålet 
uteservering. En konsekvens av den nya riktlinjen är att vissa uteserveringar behöver ändra 
utformning för att leva upp till riktlinjen. I den pågående omgestaltningen av Avenyområdet 
och Götaplatsen kommer uteserveringarna behöva ändra utformning på grund av den nya 
utformningen av området, troligen till sommarsäsongen 2025 eller 2026. Samma situation 
med behov av ny utformning av uteserveringarna uppstår för området kring Harry Hjörnes 
plats, där ny gestaltning beräknas vara klar sommarsäsongen 2025. Att då dessutom behöva 
genomföra stora förändringar till sommarsäsongen 2023 ger dubbla kostsamma förändringar 
på några få år inom dessa områden.  

Hantering i linje med stadsbyggnadskontoret 
Stadsbyggnadskontoret kommer med anledning av den kommande omgestaltningen att 
göra undantag från den nya riktlinjen gällande de aspekter som inte berör tillgänglighet. 
För att trafikkontoret ska kunna hantera ärenden om markupplåtelse i linje med 
stadsbyggnadskontorets inriktning för bygglov föreslår trafikkontoret därför att 
motsvarande möjlighet till undantag för de delar av den beslutade riktlinjen som inte 
berör aspekter kopplat till tillgänglighet ges för de utpekade områdena som ska 
omgestaltas.  

Förvaltningens bedömning 
Trafikkontorets bedömning är att bygglov och markupplåtelse, som båda bedöms med den 
beslutade riktlinjen för uteserveringar som underlag, bör vara samstämmigt i så stor 
utsträckning som möjligt i ett enskilt ärende om uteservering. Ett bygglov blir oanvändbart 
utan tillstånd att använda den offentliga platsen uteserveringen ska stå på (markupplåtelse), 
och vice versa. Därför är det viktigt att trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret hanterar 
undantag för de områden som berörs av kommande omgestaltning på ett likvärdigt sätt. 
Med den bakgrunden föreslås denna möjlighet till undantag. Trafikkontoret bedömer att 
möjligheten till undantag på de utpekade platserna bör gälla till dess att den nya 
gestaltningen är färdig. Därefter upphör möjligheten till undantag omedelbart.  

 

 

Kerstin Elias 
 
Avdelningschef  

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
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