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Villkor – Byggbelamring   
Gäller med giltigt polistillstånd. 

 

Allmänt 
Trafiknämndens villkor har tagits fram med stöd av ordningslagen (1993:1617) 3 kap 15 §. 

 

Tillståndshavaren har att iaktta lokal ordningsstadga för Göteborgs kommun (1995:115). 

 

Byggställning 
I samband med upp- och nedmontering av byggnadsställning ska särskild hänsyn tas till 

oskyddade trafikanter. Fri passage ska upprätthållas under hela arbetets gång.  

Ställningsmaterial ska under upp- och nedmontering förvaras på en yta som är inhägnad och upp 

till 25 m² om inte annat angivits i ansökan. 
 

Ställningen med gångtunnel ska byggas om inte minsta mått för gående på 1,5 meter kan 

upprätthållas. Gångtunnel ska vara belyst under dygnets mörka period. 

 

Minst 3,5 meter av körbanan ska vara fri om ställningen byggs ut i trafikerad yta. 

Ställningen ska vara pallad med längsgående underlägg.  

Stötdämpande material samt reflexanordning ska finnas i början och slutet av ställningen.  

Fri höjd på gångutrymmet ska vara 2,5 meter. 
 

Ställningen ska märkas med uppförandedatum, entreprenör och ställningsbyggares 

kontaktuppgifter. 

 

Inhägnat arbetsområde, container, byggbod 
Bodar och container ska vara försedda med väl synliga reflexanordningar, fast monterade eller 

sidomarkeringsskärmar (X3) uppställda på mark i omedelbar anslutning till dessa. 

Minst 3,5 meter ska alltid finnas kvar av körbanan vid placering på trafikerad yta. 
 

Upplagt byggmaterial ska vara inhägnat med staket och försett med reflexanordningar vid sidor 

och hörn vilka ansluter till ytor som trafikeras. 

 

Tillståndshavaren ska, när upplåtelsen är belägen på eller i närheten av träd, gräs- och 

planteringsyta eller annan vegetationsyta, iaktta den aktsamhet som framgår av trafikkontorets 

bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg, Teknisk Handbok. 

Uppställning av fat, tankar eller entreprenadmaskiner innehållande oljor, diesel, asfaltlösningar 

m.m. är inte tillåtet på grönytor. 

 

Tillståndshavaren är skyldig att kontakta Park- och Naturförvaltningen för besiktning av 

grönytor före och efter etableringen. 
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Materialupplag 

Sand, krossmaterial eller matjord får inte förvaras direkt på kör- eller gångbana utan förvaras i 

lämpliga behållare. Cementvatten, kalkbruk, sand m.m. får inte spolas ner i gatubrunnar. Efter 

avslutat arbete ska närliggande brunnar slamsugas efter anmodan och intyg uppvisas. 

 
Lift, mobilkran, kranbil 
Lift, mobilkran och kranbil ska inhägnas med staket och fri gångbredd på 1,5 meter och 3,5 

meter fri körbana ska upprätthållas. 

Det åligger tillståndstagaren att se till att oskyddade trafikanter kan passera arbetet på ett säkert 

sätt. 

 

Trafikanordningsplan (TA-plan) 
Granskad eller generell TA-plan som medföljer tillståndet ska följas. 

Det åligger tillståndshavaren att informera och instruera underentreprenörer och leverantörer om 

vad som gäller enligt granskad TA-plan. 

 

Spårvägens kontaktledningar 
I de fall Spårvägen har bärlinor infästa i den fastighet som ställning ska monteras vid, ska 

Spårvägen, Banteknik kontaktas, innan och efter montering/demontering. Kontakt 031-732 12 12 

 

Vägmärken, parkeringsautomater 
Befintliga vägmärken eller p-automater får inte skymmas. I de fall vägmärken hamnar 

innanför/bakom byggnadsställning eller manskapsbod ska tillståndshavaren ombesörja flyttning 

av dessa. Tillgängligheten till p-automat får inte försvåras eller automaten skymmas. 

 

Parkering  
Parkering inom upplåtet område är inte tillåtet. 

Ingår fordon i din ansökan som bryter mot gällande trafikregler, måste du göra en separat 

ansökan om dispens. Dispens söker du hos trafikkontoret, Parkering Göteborg, blankett finns på 

vår webbplats: www.goteborg.se eller mail till parkering@trafikkontoret.goteborg.se. 

Polistillstånd ska bifogas i ansökan. 

 

Skyltar och bygginformation 
Information om projektet, byggherre samt entreprenör får exponeras på ställning eller 

avgränsning upp till 5 m²/st. Över 15 m² kräver bygglov.  

 

Exponeringsyta för bakomliggande verksamheter som skyms av etableringen får ersättas med 

likvärdig yta. 

 

Tillgänglighet till anläggningar 
I det fall det finns underliggande ledningar inom dispositionsområde, kan dessa behöva åtgärdas 

snabbt för att undvika skada samt för upprätthållande av erforderlig leverans av tjänster.  
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Brandpost/vattenpost, elskåp, avstängningsventiler för vatten, gas eller fjärrvärme får inte 

blockeras och vara tillgängliga via lucka/öppning i ovanpåliggande golv. Är detta inte möjligt, 

åligger det tillståndshavaren att ombesörja flyttning av bodar, containrar m.m. 

 

Städning 
Tillståndshavaren ska hålla upplåtet område städat och egna anläggningar i vårdat skick.  

 

Borttagning  
Tillståndshavaren är under tillståndstiden skyldig att på egen bekostnad borttaga vagn, material, 

ställningar och andra anläggningar inom tillståndsområdet då kommunens arbete så påfordrar. 

 

Vid akuta situationer, då en anläggning måste rivas för att möjliggöra akuta driftåtgärder på 

ledningsnätet, får tillståndshavaren stå för alla eventuella kostnader för återställandet av den 

tillfälliga anordningen. 

 

När tillstånd upphör att gälla ska alla anordningar ovan och under mark tas bort och marken 

återställas i ursprungligt skick inom 5 dagar. Under särskilda omständigheter förtydligas detta i 

separat avtal med kommunen. 

 

Bygglov 
Kräver etableringen bygglov ska detta finnas innan platsen tas i anspråk. Det åligger 

tillståndshavare att informera sig om de regler som gäller för bygglov. 

 

Julhandel och evenemangsområdet 
Tillståndshavaren ska beakta de regler som gäller under julhandeln 10 december – 10 januari. 

Inom evenemangszonen får inga arbeten som påverkar evenemang, sport eller kulturverksamhet 

utföras mellan 1 juni och 31 augusti.  

Gräns för dessa områden finns i Teknisk handbok på www.goteborg.se. 

 

Övriga villkor  
Tillståndshavaren ansvarar för skador orsakade genom dispositionen och ombesörjer/bekostar 

avhjälpandet av sådana skador. 

 

Tillståndet är personligt och kan inte överlåtas eller utarrenderas till annan.  

 

Jordabalkens bestämmelser om besittningsskydd gäller inte för upplåtelse enligt ordningslagen.  

Rätt till ersättning eller annan plats vid uteblivet tillstånd föreligger inte. 

 

Sker någon förändring av den sökta tiden eller andra förhållanden som avviker från tillståndet 

uppkommer, ska detta i god tid meddelas polismyndigheten och handläggaren på trafikkontoret. 
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Övriga myndigheter och förvaltningars tillstånd 
Den som får tillstånd ska följa föreskrifter och villkor som kan meddelas av annan myndighet, 

till exempel gällande brandsäkerhet, hälsa, miljö eller anslutningsavgifter för teknisk service som 

el, vatten och avlopp. 

 

Tillstånd kan sägas upp och återkallas om särskilda skäl enligt 3 kap 18 § ordningslagen 

föreligger. Beslutade tillstånd går inte att förlänga. Behövs ytterligare tid måste ny ansökan 

inlämnas till Polismyndigheten för prövning i god tid. 
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