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Energi- och elförsörjningen

Förutsättningarna i vår omvärld avseende energi- och elförsörjning innebär att vi på stadsledningskontoret 
behöver skaffa oss en bild över hur förvaltningar och bolag förbereder sig på att hantera höstens och 
vinterns utmaningar avseende energiförsörjning och elpriser m m. Frågorna handlar om vilka utmaningar 
som identifierats inom ramen för förvaltningens/bolagets verksamhet samt vilka förberedelser som görs och 
vilka åtgärder som vidtas för att möta eventuell påverkan på verksamheten och våra målgrupper. Vilken 
beredskap finns för att åstadkomma energibesparande/effektiviserande åtgärder.

Informationen vi efterfrågar syftar till att skapa en bild över hur förvaltningar och bolag arbetar med 
förberedelser för att möta de risker som kan identifieras.
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Instruktion för inrapportering
• Respektive direktör/VD är avsändare av informationen.

• Respektive förvaltning/bolag tar fram sammanfattade svar på frågorna i pp-bilderna. 
Direktör/VD har ansvar för att den egna nämnden/styrelsen är informerade.

• Informationen kommer användas för att kunna ställa samman en bild om förberedelser 
om energi- och elförsörjning i staden. 

• Informationen ska kunna läsas och förstås av mottagaren – tänk på att skriva ut i 
fullständig text och inte i föredragningskoncept.

• Inrapportering sker till SLK senast fredagen 30 september kl 12.00. 

• Inrapportering sker till anna.jandersson@stadshuset.goteborg.se

• Om man inte har något att rapportera ska man ändå skicka in en bild som anger det –
så att vi kan säkerställa att vi vet att rapporteringslinjen fungerar.

mailto:anna.jandersson@stadshuset.goteborg.se
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Vilka utmaningar/risker har förvaltningen/bolaget 
identifierat med påverkan dels på verksamheten 
dels på relevanta målgrupper? 1(2)

Verksamhetsområde Belysning
Elpris  

• Behovet för resterande del av 2022 är säkrat

• 80 procent av behovet är säkrat för 2023

• 50 procent av behovet är säkrat för 2024

• 30 procent av behovet är säkrat för 2025

Energibrist

• Planerat möte med GENAB är bokat, detta för att vi ska vara behjälpliga vid en eventuell bristsituation

Risk

• Nedsläckning i utsatta områden kan skapa ökade andra problem

• Att mobiltelefonnätet ligger nere eftersom all kommunikation med avdelningens belysningscentraler sker via mobilnätet

• Att det i de resterande delar där behovet inte är säkrat under kommande år kommer att ske markanta kostnadsökningar (elpris) beroende 
på världsläget
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Verksamhetsområde Spår
Energibrist
• Utan el fungerar inte spårvägstrafiken, även stora delar av busstrafiken skulle påverkas eftersom elektrifieringen är 

utbredd
•

• Bortfall av el på särskild trafikledning innebär att spårvägstrafiken inte får köra
• Bortfall av signalsäkerhetsutrustning eller kommunikation i tunnlar och komplexa siktförhållande innebär risker 

kopplade till arbetsmiljö och trafiksäkerhet exempelvis vid bortafall av kameraövervakning. Detta i sin tur leder till 
försvårade möjligheter till suicid prevention.

• Bortfall av mindre delar i anläggningen kan bli arbetsmiljöproblem för förare (GS bolagsansvar). Manuell omläggning 
av till exempel växlar är genomförbart (men tidskrävande)

Risk
• Att staden kan stå utan samhällsviktig kollektivtrafik (vid total strömlöshet finns idag inga lösningar kopplat till 

spårvägsanläggningen)
• Att frågor hanteras i fel forum med fel intressenter. Staden äger frågan, inte GS eller Västtrafik 

Vilka utmaningar/risker har förvaltningen/bolaget 
identifierat med påverkan dels på verksamheten 
dels på relevanta målgrupper? 2(2)
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Vilka förberedelser görs och vilka åtgärder 
vidtas för att möta eventuella konsekvenser för 
verksamheten eller relevanta målgrupper? 1(2)

Verksamhetsområde Belysning
• Anläggning är analyserad och förberedd inför en eventuell nedsläckning eller nerdimring av 

armaturer
• Kontroller är genomförda för att säkerställa att neddimring av ljuset fungerar i praktiken. En 

neddimring till 50 procent ljusflöde kommer exempelvis troligtvis inte möta några större 
klagomål från allmänheten

• Planering för prövning av total nedsläckning under ordnade former vecka 40
• Ett antal anläggningar är lokaliserade, som ej ska släckas
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Verksamhetsområde Spår
• Byggnation av trafikledningsplatser i Traktören vid kris/beredskap/evenemang (behov av lokal vid Rantorget – lyft till 

SLK och Lokalförvaltningen)
•

• Stor vikt läggs på att arbeta fram ett prioriterat spårvägsnät som hanterar att delar av anläggningen skulle kunna 
stängas ner vid energibrist. Kompetenshöjande åtgärder inom bolag och förvaltningar pågår.

• Pågående arbete kopplat till kris/riskhantering i situationer där viktiga system inte går att använda
• Växelomläggare (person stationerad för manuell omläggning)
• Analyser av olika scenarier påbörjas tillsammans med GS samt Västtrafik
• Framtida möjlighet skulle vara att öka spänningen på kontaktledningsnätet. Det skulle betyda en sänkning av 

elbehov och därmed kostnad. 
• Pågående förstärkning av strömförsörjning med hjälp av fler likriktare, vilket ökar anläggningens tillförlitlighet och 

tillgänglighet. 
• Trafikledningen är bemannad 24 timmar om dygnet och larmar enligt särskild ordning vid akuta avvikelser

Vilka förberedelser görs och vilka åtgärder 
vidtas för att möta eventuella konsekvenser för 
verksamheten eller relevanta målgrupper? 2(2)
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Vilken beredskap finns för att åstadkomma 
energibesparande/effektiviserande åtgärder? 1(2)

Verksamhetsområde Belysning

• Tre funktionsansvariga har idag möjlighet att utföra energibesparande åtgärder på 
belysningsanläggningen. Omkring 95 procent av trafikkontorets förbrukning används till 
belysning.

• I trafikkontorets avtal med funktionsentreprenörerna finns möjlighet för tillgänglighet 24/7.
• Total nedsläckning, en fas eller dimra ner ljuset är idag möjligt att genomföra på cirka        

55 000 armaturer av totalt cirka 97 000 stycken
• Pågående dialog sedan juni med GENAB och möte är inplanerat i oktober för att eventuella 

förändringar av ljusnivån ska ha effekt på det totala energiuttaget i Göteborg.
• Kontinuerligt arbete med energieffektivisering av belysningsanläggningen.
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Verksamhetsområde Spår
• Mätsystem för att kontrollera hur mycket ström varje spårvagn drar
• Eco-driving för spårvagnsförare (förslag)
• Krav på hur mycket ström varje spårvagnstyp får lov att använda
• Tester med fullastade vagnar (sandsäckar) för att mäta och justera (under utredning för 

genomförande) strömförsörjningen
• Prioriterat spårvägsnät
• Riskanalys på trafikledningsanläggningarna
• Analys av samhällsbehov av spårvägen och åtgärd
• Hantera och analysera vilka risker som kan accepteras kopplat till trygghetsfaktorn

Vilken beredskap finns för att åstadkomma 
energibesparande/effektiviserande åtgärder? 2(2)
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Hur hålls nämnd/styrelse informerad om läget 
och eventuellt pågående arbete?

• Årlig rapport Trafiksäkerhet spårvägs- och järnvägsinnehav till nämnd
• Indikatorer kopplade till energiförbrukning/kostnad samt antal belysningspunkter följs upp 

löpande i uppföljningsrapporter till nämnd 
• Denna rapport läggs som information till trafiknämnden
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Kontakt

anna.jandersson@stadshuset.goteborg.se

mailto:anna.jandersson@stadshuset.goteborg.se
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