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Reducering av avgift för upplåtelse av 
offentlig plats vid byggande av järnväg 
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden reducerar avgiften för upplåtelse av offentlig plats helt för 
Trafikverket gällande Stora Badhusgatan 8 under den tid som motsvarande yta 
vid Stora Badhusgatan ej tas i anspråk enligt möjlighet i järnvägsplan. 

2. Trafiknämnden reducerar avgiften för upplåtelse av offentlig plats helt för 
Trafikverket gällande den yta som var avsett för det träd som dog i Haga under 
den tid som motsvarande yta vid BouleBar ej tas i anspråk enligt möjlighet i 
järnvägsplan. 

3. Trafiknämnden reducerar avgiften för upplåtelse av offentlig plats helt för 
Trafikverket gällande Beda Hallbergs gångväg under den tid som motsvarande 
yta för området längs Haga kyrkogata ej tas i anspråk enligt möjlighet i 
järnvägsplan. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har gett trafiknämnden tillfälligt mandat att reducera avgift för 
upplåtelse av offentlig plats helt eller delvis när yta behöver tas i anspråk vid byggande av 
järnväg (KF 2020-12-10: §16). Reduktion kan komma i fråga enligt lag (1995:1649) om 
byggande av järnväg om en yta med tillfällig nyttjanderätt inte kan tas i anspråk till följd 
av omständigheter som har inträffat efter antagande av järnvägsplan och det framstår som 
skäligt att reducera avgiften. Reduktion kan ges till 100 procent om yta byts, annars 
maximalt upp till 50 procent.  

Trafikverket har inkommit med förfrågan om undantag från Göteborgs Stads avgiftsuttag 
för tillfällig upplåtelse av allmän plats vid byggande av järnväg gällande tre områden. 

Nämnden föreslås fatta beslut i enlighet med trafikkontorets förslag och reducera avgiften 
i enlighet med Trafikverket inkomna förslag. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Markupplåtelseavgift motsvarande ungefär 819 000 kr per år i 2021 års avgiftsnivå för de 
berörda ytorna kommer inte att tas ut.  

Avgiften 2021 är 1 404 kr/kvm och indexeras upp. 
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Yta Storlek Avgift 
Stora Badhusgatan 400 kvm 561 600 kr per år 
Beda Hallbergs gångväg 30 kvm 42 120 kr per år 
PoNF cirkel (döda trädet) 153 kvm 214 812 kr per år 
Totalt  818 532 kr per år 

     

Samtidigt som staden inte kan ut markupplåtelse för ovan nämnda ytor, så blir det istället 
möjligt för trafiknämnden att ta ut markupplåtelse för de ytor som Trafikverket ej tar i 
anspråk enligt överenskommelsen. Det är emellertid osannolikt att dessa ytor kommer att 
vara upplåtna i samma omfattning som de nuvarande ytor som Trafikverket disponerar. 

På Haga Kyrkogata kan den yta som ej tas i anspråk av Trafikverket möjliggöra för 
staden att erbjuda parkeringsplatser längs gatan som boendeparkering och/eller 
avgiftsparkeringar. 

Den ekonomiska påverkan berör park- och naturnämnden för döda trädet och Beda 
Hallbergs gångväg, för vilka trafikkontoret tar ut avgifter som sedan transfereras till park- 
och naturnämnden. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Offentlig plats är bland annat gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan 
redovisas som allmän plats. Det är alltså fråga om områden som är allmänt tillgängliga 
och avsedda för gemensamt behov. Därför bör allmänhetens tillträde till dessa ytor inte 
begränsas mer än nödvändigt genom att offentlig plats tas i anspråk för annat ändamål än 
den har upplåtits för enligt detaljplan.  

Genom ett byte av ytor bedöms allmänhetens tillgång till de ytor som är inom 
järnvägsplan kunna ökas marginellt. 

Förhållande till styrande dokument 
Ärendet relaterar till fullmäktiges beslut om markupplåtelsetaxa samt budget. 

Bilagor 
1. Västlänken, förfrågan om undantag från Göteborgs Stads avgiftsuttag 

för tillfällig upplåtelse av allmän plats vid byggande av järnväg. 
2. Protokollsutdrag KF 2020-12-10 § 16 Trafikverkets förfrågan samt 

trafiknämndens hemställan om att göra undantag från Göteborgs Stads 
avgiftsutgiftsuttag för tillfällig upplåtelse av allmän plats vid byggande 
av järnväg 
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Ärendet  
Kommunfullmäktige har gett trafiknämnden i uppdrag hantera inkomna frågor om 
begäran att få slippa avgiftsuttag för tillfällig upplåtelse av allmän plats. (KF 2020-12-10: 
§16). Trafikverket har inkommit med förfrågan om undantag från avgiftsuttag för 
tillfälligt upplåtelse av allmän plats vid byggande av järnväg och erbjuder byte av ytor för 
detta. Nämnden föreslås fatta beslut i enlighet med trafikkontorets förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Trafikverket har inkommit med förfrågan om undantag från Göteborgs Stads avgiftsuttag 
för tillfällig upplåtelse av allmän plats vid byggande av järnväg gällande tre områden: 
Stora Badhusgatan, Beda Hallbergs gångväg och en yta inom arbetsområdet i Haga och 
PoNF cirkel (döda trädet). 

Kommunfullmäktige har gett trafiknämnden i uppdrag att besvara förfrågningar från 
Trafikverkets rörande undantag från avgiftsuttag samt gett nämnden tillfälligt mandat att 
reducera avgift för upplåtelse av offentlig plats helt eller delvis när yta behöver tas i 
anspråk vid byggande av järnväg (KF 2020-12-10: §16). Reduktion kan komma ifråga 
enligt lag (1995:1649) om byggande av järnväg om en yta inte kan tas i anspråk med 
tillfällig nyttjanderätt till följd av omständigheter som har inträffat efter antagande av 
järnvägsplan och det framstår som skäligt att reducera avgiften. Reduktion kan ges till 
100 procent om yta byts, annars maximalt upp till 50 procent.  

Trafikkontoret har i sin beredning att ta hänsyn till om omständigheter har inträffat efter 
antagande av järnvägsplan, samt om det framstår som skäligt att reducera avgiften.  

Ärendet berör enbart avgift och Trafikverket ansvarar fortfarande för att säkerställa 
polistillstånd, starttillstånd, bygglov och liknande för områdena. 

Förvaltningens bedömning 
Bakgrundsinformation 
Vad är tillfällig nyttjanderätt? 
Västlänken har genom järnvägsplan rätt att ta stadens ytor i anspråk med tillfällig 
nyttjanderätt enligt lag (1995:1649) om byggande av järnväg. Göteborgs Stad och 
Trafikverket har sedan tidigare kommit överens i samråd om vilka områden och under 
vilka tidsperioder som detta kan ske. Trafikverket har under dessa tidsperioder möjlighet 
att ta i anspråk eller lämna tillbaka ytor genom en överenskommen process med staden. 
För anspråkstagande av ytor i anspråkstagna med stöd av tillfällig nyttjanderätt, betalar 
Trafikverket ingen markupplåtelseavgift eller annan avgift.  

Vad händer utanför tillfällig nyttjanderätt och vad är markupplåtelsetaxa? 
Arbete utanför områden i anspråkstagna med stöd av tillfällig nyttjanderätt, hanteras 
enligt gällande lagar och regelverk för Göteborgs Stad. Detta gäller alla projekt som ej 
drivs i trafikkontorets egen regi, således också Västlänken. För användande av allmän 
platsmark ska Västlänken söka polistillstånd för annan användning av ytan än föreskrivet 
ändamål. När ett polistillstånd finns ska trafikkontoret ta ut markupplåtelseavgift i 
enlighet med kommunfullmäktiges beslut om taxor för de ytor som inte är inom tillfälliga 
nyttjanderätter. 
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Taxan ska ta hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel av denna, 
kommunens kostnader med anledning av upplåtelsen och övriga omständigheter. 
Nyttjarens fördel är oftast yta; ju billigare ytan är att ta i anspråk, desto mer kan användas 
av entreprenörerna. Trafikkontoret ser att ett av taxans syften i enlighet med detta är att 
begränsa nyttjandet av offentlig platsmark till annat än vad fullmäktige beslutat i 
detaljplan för området. Då markupplåtelsetaxa i de aktuella fallen ofta berör upplag, 
byggbodar, större skyltar och liknande som inte är själva byggnationen, så finns det ett 
allmänt intresse av att det ska vara så litet som möjligt.  

För byggnationer som uppförs av projektet utanför tillfälliga nyttjanderättsområden så 
regleras de oftast i markavtal. I dessa fall är det sällsynt att någon markupplåtelsetaxa tas 
ut. 

Tidsbegränsning 
Ett beslut om reducering av avgift fortlöper under motsvarande tid som den tillfällig 
nyttjanderätt skulle ha gällt för bytt område. Skulle exempelvis tiden för tillfällig 
nyttjanderätt i Stora Badhusgatan löpa ut och projektet har ett fortsatt nyttjandebehov, så 
återgår hantering till ordinarie rutiner och trafikkontoret tar ut markupplåtelsetaxa. 

Aktuella platser 
Stora Badhusgatan 8 
I samband med etablerandet av ett arbetsområde uppstod ett behov av en större yta än den 
som ursprungligen Trafikverket hade beräknat för att säkerställa allmänhetens säkerhet i 
relation till den vinkel som lastbilarna från arbetstunnel B2 kräver. Bedömningen av 
vinkelns påverkan har ändrats efter antagande av järnvägsplan och det framstår därför 
som skäligt att reducera avgiften för det område som bidrar till trafiksäkerhet i området 
och framdrift av projektet. Ytan som Trafikverket inte tar i anspråk med tillfällig 
nyttjanderätt är av motsvarande storlek och i nära anslutning. 

Beda Hallbergs gångväg 
Ytan inhyser en tillfällig pumpstation för att försörja stadens ledningar under en tillfällig 
omledning i närområdet. Detta bedöms som en planeringsdetalj som framkommit under 
genomförandet av projektet. Ytan som Trafikverket inte tar anspråk med tillfällig 
nyttjanderätt är av rimlig storlek.  

Det är värt att notera att Trafikverket har framfört att de eventuellt behöver ta Haga 
kyrkogata i anspråk igen längre fram i projektet. Tas någon av ytorna i ärendet i anspråk 
igen, så sker detta enligt ordinarie rutin och trafikkontoret tar ut markupplåtelsetaxa. 

PoNF cirkel, ”det döda trädet” 
I planeringen av Västlänken ingick inte en ”ö” runt ett prioriterat träd inuti Trafikverkets 
tillfälliga nyttjanderätter i järnvägsplan. Hålet i järnvägsplanens nyttjanderätt syftade till 
att skydda ett träd. Detta träd hade dock dött innan Trafikverket tog nyttjanderätten i 
anspråk och för att få ett mer ändamålsenligt arbetsområde önskar man nyttja även 
”hålet”. Detta bedöms vara en förändrad omständighet av syftet med ytan. Ytan som 
Trafikverkets inte tar anspråk med tillfällig nyttjanderätt är av ungefär motsvarande 
storlek. 
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Samråd med Park och naturförvaltningen 
Park- och naturförvaltningen har genom sin representant i sakområde trafik yttrat sig och 
sagt att de ser de föreslagna avgiftsreduceringarna som rimliga och i detta läge ställer sig 
bakom trafikkontoret förslag.  
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