Kommunstyrelsen
Yrkande politiska arbetsgruppen Fossilfritt Göteborg
(S, M, D, V, L, MP, C)
Särskilt yttrande KD
2020-01-10

Yrkande angående redovisning av uppdrag om förslag
på hur stadens nämnder och bolag kan underlätta en
snabb omställning till fossilfria fordon och
arbetsmaskiner i stadens egna verksamheter
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1.

Göteborgs Stads Leasing AB och trafiknämnden får i uppdrag att, innan utgången av
2020, ta fram förslag till styrande dokument att ersätta befintliga styrdokument på
miljöfordonsområdet samt revidera dokument för trafiksäkerhet i enlighet med
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och att fortsätta arbetet i enlighet med
kategoriplan för lätta fordon.

2. Göteborgs Stads Leasing AB får i uppdrag att ta fram reglerande styrande dokument
för beställningar av både lätta arbetsfordon och arbetsmaskiner i enlighet
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
3. Göteborg Stads Leasing AB får i uppdrag att genomföra kategoristyrning i samverkan
med stadens stora utförare för arbetsmaskiner och arbetsfordon med målet en fossilfri
maskinpark samt se över möjligheterna till bättre samnyttjande mellan stadens
verksamheter. En kategoriplan med tydliga mål ska tas fram under 2020.
4. Göteborgs Stads Parkerings AB får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder
och bolagsstyrelser, samordna arbetet med laddinfrastruktur, ansvara för strategisk
utveckling av laddinfrastruktur för stadens verksamheters fordon och fastställa en
rekommenderad avskrivningstid för stadens verksamheters laddinfrastruktur.
5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vid kommande revidering av Göteborgs Stads
Leasings AB:s ägardirektiv, Göteborgs Stads Parkering AB:s ägardirektiv och
trafiknämndens reglemente analysera om dessa kan justeras så att de starkare stödjer
målet om en fossilfri fordonsflotta.
6. Alla stadens nämnder och bolagsstyrelser som har fordon får i uppdrag att utse en
mobilitetsansvarig för sin verksamhet samt att tillse att den mobilitetsansvarige får
adekvat utbildning via Göteborgs Stads Leasing AB.
7. I övrigt bifalla stadsledningskontorets förslag om att uppdraget förklaras fullgjort. Fortsatt
återrapportering av ovanstående uppdrag sker inom det ordinarie uppföljningssystemet.
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Yrkandet
Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. För att Göteborgs Stad ska nå sitt mål om klimatneutralitet till
2030 så är omställningen av fordonsflottan av yttersta vikt. Tekniken inom eldrivna bilar har tagit
stora steg framåt de senaste åren, och allt talar för att utvecklingen kommer fortsätta i
accelererande takt.
Göteborg har ett pågående arbete med hållbar mobilitet. I tjänsteutlåtandet framgår tydligt att
takten behöver öka, men också att det är möjligt att nå målet om fossilfri fordonsflotta till 2023.
Behovet av varje enskilt fordon måste övervägas noga. För att uppnå maximal klimat/miljönytta
ska utbyte av fordon och maskiner föregås av cost/benefitanalys. Samnyttjandet behöver
utvecklas bland annat genom att göra fordonspooler tillgängliga för fler av stadens verksamheter.
Oslo kommune är utnämnd till 2019 års miljöhuvudstad bland annat för sitt arbete med
kommunal klimatbudget, laddinfrastruktur och utsläppsfria fordon och arbetsmaskiner. Här finns
erfarenheter av snabb omställning som med fördel kan användas även i Göteborg.
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Kommunstyrelsen

Yrkande
2019-12-06
Ärende 2.2.2

Yrkande – Redovisning av uppdrag om
förslag på hur stadens nämnder och bolag
kan underlätta en snabb omställning till
fossilfria fordon och arbetsmaskiner i stadens
egna verksamheter
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:

1) Staden Göteborg inför ett inköpsstopp av fordon med förbränningsmotorer. Detta
innefattar även fordon som drivs med biobränslen, inklusive HVO100.
2) Att Göteborg i sina planer och riktlinjer klart och tydligt jämställer biobränslen
med fossila bränslen då det gäller koldioxidutsläpp vid förbränning.
3) Att en oberoende konsult får i uppdrag att redovisa behovet av odlad areal vid en
övergång till biobränsle för stadens fordon, samt att man redovisar den negativa
påverkan av kulturlandskapet och den biologiska mångfalden. Bortfall av
jordbruksmark för matproduktion ska tydligt framgå i all rapportering.
4) Att en oberoende konsult får i uppdrag att redovisa effekterna av en övergång till
HVO100 (Hydrerad vegetabilisk olja) som är tänkt att ersätta diesel. Rapporten
ska beskriva verkningsgraden jämfört med den betydligt effektivare elmotorn.
5) Vid fortsatt omställningsarbete ska även inköp av bränslecellsbilar utredas
(vätgasdrivna). Dessa bilar har noll koldioxidutsläpp vid drift.

Yrkandet

SD arbetar systematiskt och analytiskt med miljö- och energifrågor. Vi förstår skillnaden
mellan begreppen förnybara energikällor och koldioxidfria energikällor.
SD anser att när man jobbar med frågan om koldioxidutsläpp måste man börja med de
största källorna först. Vidare kan man bara jobba utifrån de områden där staden äger
frågorna. Att stadens går över till biobränslen för stadens fordon löser inga problem med
koldioxidutsläpp, däremot får det en enorm effekt på kulturlandskapet.
Jämförelserna mellan fossildrivna och eldrivna fordon i rapporten (3.4.4) är starkt
missvisande. Man räknar med en avskrivningstid på 60 månader, men den tekniska
livslängden är minst det dubbla. Det är ett känt faktum att milkostnaden för elbilar är nära
nog noll vad gäller bränsle, särskilt om man laddar med egna solceller. Detta innebär att
en elbil är klart billigare i längden. Att det skulle bli en merkostnad med elfordon är helt
enkelt inte sant.
En övergång till elfordon är snarare en ekonomisk vinst.
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Kommunstyrelsen

Yrkande
Särskilt yttrande

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet
Kristdemokraterna

Datum 2019–12–11

Yrkande angående redovisning av uppdrag om förslag på hur
stadens nämnder och bolag kan underlätta en snabb
omställning till fossilfria fordon och arbetsmaskiner i stadens
egna verksamheter
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:
1. Göteborgs Stads Leasing AB och trafiknämnden får i uppdrag att, innan utgången av 2020, ta
fram förslag till styrande dokument att ersätta befintliga styrdokument på miljöfordonsområdet
samt revidera dokument för trafiksäkerhet i enlighet med sidan 11 i Stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande (1217/19).
2. Göteborgs Stads Parkering AB får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och
bolagsstyrelser, samordna arbetet med laddinfrastruktur och ansvara för strategisk utveckling av
laddinstrastruktur för stadens verksamheters fordon.
3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att vid kommande revidering av Göteborgs Stads Leasings
ägardirektiv, Göteborgs Stads Parkering AB och trafiknämndens reglemente analysera om dessa
kan justeras så att de starkare stödjer målet om en fossilfri fordonsflotta.
4. Alla stadens nämnder och bolagsstyrelser som har fordon får i uppdrag att utse en
mobilitetsansvarig för sin verksamhet.

Yrkandet
För att Göteborgs Stad ska nå sitt mål om klimatneutralitet till 2030 så är omställningen av
fordonsflottan av yttersta vikt. Tekniken inom eldrivna bilar har tagit stora steg framåt de senaste
åren, och allt talar för att utvecklingen kommer fortsätta i accelererande takt. Det är hög tid att
Göteborg också tar del av den utvecklingen. De åtgärder som föreslås i Stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande är rimliga och nödvändiga nästa steg i processen att ställa om stadens fordonsflotta
till fossilfri senast 2023.

Stadsledningskontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2019-10-16
Diarienummer 1217/19

Handläggare
Anna Cognell
Telefon: 031-3680390
E-post: anna.cognell@stadshuset.goteborg.se

Redovisning av uppdrag om förslag på hur
stadens nämnder och bolag kan underlätta en
snabb omställning till fossilfria fordon och
arbetsmaskiner i stadens egna verksamheter
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsens uppdrag 2019-05-22 § 375 till stadsledningskontoret att tillsammans
med berörda nämnder och bolag utreda och återkomma med förslag på hur stadens
nämnder och bolag kan underlätta en snabb omställning till fossilfria fordon och
arbetsmaskiner i stadens egna verksamheter, förklaras fullgjort.

Sammanfattning

Ärendet avser rapportering av stadsledningskontorets uppdrag att tillsammans med
berörda nämnder och bolag utreda och återkomma med förslag på hur stadens nämnder
och bolag kan underlätta en snabb omställning till fossilfria fordon och arbetsmaskiner i
stadens egna verksamheter. Uppdraget ska återkomma för beslut i kommunstyrelsen
under 2019.
Stadsledningskontoret har berett ärendet i en arbetsgrupp med tjänstepersoner från inköpoch upphandlingsförvaltningen, trafikkontoret, Göteborgs Stads Leasing och Business
Region Göteborg. Stadsledningskontorets föreslår ett antal åtgärder som kontoret
bedömer kan genomföras för att åstadkomma en snabbare omställning till fossilfria
fordon och arbetsmaskiner i stadens egna verksamheter. Dessa förslag avser i korthet
revidering av styrande dokument så att de stödjer målet om fossilfrihet, ansvar för
strategiskt arbete med laddinfrastruktur, mobilitetsansvariga på förvaltningar och bolag
samt översyn av reglemente och ägardirektiv.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet avser uppdraget att redovisa förslag på hur stadens nämnder och bolag kan
underlätta en snabb omställning till fossilfria fordon och arbetsmaskiner i stadens egna
verksamheter. Förslagen som redovisas är av administrativ karaktär och
stadsledningskontoret bedömer att de ryms inom respektive nämnd och bolags uppdrag.
Göteborgs Stads Leasing har dock gjort en ekonomisk kalkyl för vad merkostnaden blir
för utbyte av fordon om kommunfullmäktiges beslut (2019-03-28 §18) att justering och
uppdatering av miljöprogrammet ska inkludera att hela Göteborgs Stads fordonsflotta är
fossilfri senast 2023, realiseras..
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Enligt Göteborgs Stads Leasings rapport Konsekvensbeskrivning Fossilfritt Göteborg
2023 2019-11-13 (bilaga 2) blir den årliga merkostnaden för staden vid övergång till
Fossilfritt 2023 6,3 mnkr (cirka 11 procent) per år som lägst. Inriktningen mot större
andel elfordon (800 stycken enligt mål i Kategoriplanen) ger merkostnaden 7,5 mnkr
(cirka 13 procent) per år. Merkostnaderna inkluderar investering i elstolpar/ladduttag för
fordonen i fråga, vilka skrivs av under respektive avtalstid. Över två genomsnittliga
avtalsperioder (totalt åtta år) blir merkostnaden jämförbar mellan alternativen prioritering
el och alternativet lägst kostnad för en avtalsperiod. För att mildra de ekonomiska
konsekvenserna av beslutet om fossilfri fordonsflotta 2023, bör verksamheterna välja
längre avtalstider när de byter fordon. Längre avtalstid ger normalt en lägre
månadskostnad. I detta tjänsteutlåtande anges också andra åtgärder som kan mildra ökade
kostnader på sikt.
Klimatklivet administreras av Naturvårdsverket och är ett investeringsstöd till lokala och
regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar
klimatet. De som beviljats stöd är exempelvis företag, kommuner, landsting,
bostadsrättsföreningar och andra organisationer. Ansökan om stöd till laddinfrastruktur
kan vara aktuellt genom en samlad ansökan genom samarbete mellan aktuella aktörer i
staden. Detta kan ge möjlighet att påvisa större klimatnytta per laddstolpe och därmed
öka möjligheten att beviljas bidrag.

Barnperspektivet

En fossilfri fordonsflotta och tystare fordon kan bidra positivt till renare luft och bättre
ljudmiljö vilket är positivt för både vuxna och barn.

Mångfaldsperspektivet

Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.

Jämställdhetsperspektivet

Hos stadsdelarna med bland annat sin hemtjänst som är kvinnodominerade arbetsplatser,
förekommer främst småbilar - medan bolagen, med större andel män anställda, till stor
del har större personbilsstorlekar.

Miljöperspektivet

En fortsatt övergång från bensin- och dieseldrivna fordon och arbetsmaskiner till el-,
biogas och HVO-drift kan bidra positivt till de lokala miljökvalitetsmålen frisk luft,
begränsad klimatpåverkan och god bebyggd miljö.
Riksdagen har antagit ett etappmål för klimatet gällande inrikes transporter. Utsläppen
från dessa ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Vid
Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering 2019 konstaterar verket att insatserna för ett
transporteffektivt samhälle behöver öka samtidigt som befintliga styrmedel succesivt
skärps för att fordonen ska bli effektivare. Tillsammans med en övergång till fossilfria
drivmedel måste förändringarna ske i en sådan takt att etappmålet till 2030 nås för inrikes
transporter.
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Olika metaller och REE / Rare Earth Elements eller jordartsmetaller används bland annat
i elmotorer och batterier. Brytningen av dessa kan orsaka svåra föroreningar i de länder
där de bryts. Detta rymmer även en problematik ur perspektivet mänskliga rättigheter.
Motsvarande problem finns även vid brytning av olja till fossila bränslen.

Omvärldsperspektivet

Boverket har haft i uppdrag av Infrastrukturdepartementet att föreslå hur svenska
byggregler bör kompletteras med krav på laddinfrastruktur för elfordon vilket redovisas i
Boverkets rapport 2019:15. Det finns idag ingen nationell lagstiftning om krav på
laddinfrastruktur i byggnader. Boverkets rapport är för närvarande ute på remiss.
Utredningen Långsiktiga konkurrensförutsättningar för biogas (dir. 2018:45) ska
kartlägga hur biogasens nytta som resurs kan tas till vara på bästa sätt och ge förslag på
hur biogas kan ges konkurrenskraftiga villkor genom långsiktigt stabila spelregler.
Uppdraget ska redovisas senast 31 december 2019.
Tidigare fanns en nationell miljöbilsdefinition enligt vägtrafikskattelagen men den
upphörde att gälla 1 juli 2018. Stockholms stad har tagit fram ett eget förslag att använda
som minimikrav i stadens alla upphandlingar som innefattar transporter, tills en nationell
definition beslutats. ”En miljöbilsdefinition för Stockholms stad” skickades ut på remiss
våren 2019. Beslut i kommunstyrelsen väntas ske under 2019.

Bilagor
1.

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-05-22 § 375

2.

Konsekvensbeskrivning Fossilfritt Göteborg 2023 (2019-11-13),
Göteborgs Stads Leasing AB.

3.

Kategoriplan Lätta fordon 2019-06-26 Inköp och upphandling

4.

Studie över Göteborgs Stads förhållningssätt till transportsektorns
utveckling inom automatisering, digitalisering och elektrifiering och
följdrapport
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Ärendet

Kommunstyrelsen har att ta ställning till rapportering av uppdrag enligt
kommunstyrelsens beslut 2019-05-22 §375 att stadsledningskontoret får i uppdrag att
tillsammans med berörda nämnder och bolag utreda och återkomma med förslag på hur
stadens nämnder och bolag kan underlätta en snabb omställning till fossilfria fordon och
arbetsmaskiner i stadens egna verksamheter.

Beskrivning av ärendet
Beslut om uppdrag
Ärendet avser rapportering avseende kommunstyrelsen beslut 2019-05-22 §375 enligt
yrkande från S, D, M, V, L, MP och C att stadsledningskontoret får i uppdrag att
tillsammans med berörda nämnder och bolag utreda och återkomma med nedanstående
förslag. Skulle utredningen visa på att de åtgärder som föreslås i rapporten kan
effektiviseras för att ge största möjliga klimatnytta genom justerad utformning, så ska
förslag på sådana justeringar återredovisas till kommunstyrelsen.

1. Förslag på hur vi kan använda våra egna tjänsteresor för att trycka på för
utvecklingen mot fossilfritt resande, t.ex. genom att använda Fly Green Fund eller
andra styrmedel mot fossilfria resor.
2. Förslag på hur stadens nämnder och bolag kan underlätta en snabb omställning till
fossilfria fordon och arbetsmaskiner i stadens egna verksamheter.
3. Uppdragen ska återkomma för beslut i kommunstyrelsen under 2019.
Detta tjänsteutlåtande avser punkt 2 i uppdraget, förslag på hur stadens nämnder och
bolag kan underlätta en snabb omställning till fossilfria fordon och arbetsmaskiner i
stadens egna verksamheter.
Punkt 1 redovisas i ett separat tjänsteutlåtande (dnr: 0789/19) som kommer att behandlas
samtidigt som detta tjänsteutlåtande vid kommunstyrelsens sammanträde.
Angränsande uppdrag
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 §18 att ge miljö- och klimatnämnden i
uppdrag att revidera klimatstrategiska programmet utifrån målet om 1,5-graders
uppvärmning i samband med revidering av miljöprogrammet. Revideringen ska inkludera
att Göteborgs Stad ska ha lokala transporter som är fossilfria 2030, och att hela Göteborgs
Stads fordonsflotta är fossilfri senast 2023.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-11 § 26 om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
tillsammans med berörda nämnder och bolag genomföra följande: Stadens kommunala
bostadsbolag, Göteborg Energi AB och Göteborgs Stads Parkerings AB får i uppdrag att
underlätta en snabb omställning för fossilfria fordon och fossilfritt resande. Det innefattar
t.ex. goda möjligheter till laddning för fordon, och att använda och parkera cyklar och
lastcyklar. Inköps- och upphandlingsnämnden får i uppdrag att stötta stadens alla
nämnder och bolag att göra upphandlingar och inköp på ett sådant sätt så att vi påskyndar
omställningen till fossilfria transporter. Uppdragen ska påbörjas under 2019 inom
befintlig ram och återrapporteras i samband med ordinarie uppföljning.
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Arbetsgrupp
Stadsledningskontoret har berett ärendet i en arbetsgrupp med tjänstepersoner från inköpoch upphandlingsförvaltningen, trafikkontoret, Göteborgs Stads Leasing (GSL) och
Business Region Göteborg (BRG).

Stadens fordon och arbetsmaskiner – styrning, status och
pågående arbete
Styrande dokument för området
Styrande dokument i staden som kopplar till uppdraget på en övergripande nivå är
Göteborgs Stads miljöprogram 2013–2020 och stadens klimatstrategiska program. I
Göteborgs Stads budget för 2019 gavs kommunstyrelsen och miljö- och klimatnämnden i
uppdrag att justera och uppdatera stadens miljöprogram. Genom kommunfullmäktiges
beslut 2019-03-28 §18 gavs miljö och klimatnämnden i uppdrag att revidera Göteborgs
klimatstrategiska program utifrån målet om 1,5-graders uppvärmning i samband med
revidering av miljöprogrammet.

Göteborgs Stad är ansluten till Fossilfritt Sverige. Det är ett nationellt initiativ för
klimatåtgärder som lanserades inför COP21 i Paris 2015. Målsättningen är att Sverige ska
bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Fossilfritt Sverige lanserar utmaningar
som medlemmarna uppmanas att anta för att minska växthusgasutsläpp kopplade till de
ingående organisationernas resor, byggnader, mat, investeringar med mera. Göteborgs
Stad har bland annat antagit transportutmaningen som förutsätter att den egna
organisationen sätter mål om att bara köpa och utföra 100 procent fossilfria inrikes
transporter 2030.
Göteborgs Stads har flera styrande dokument med direkt koppling till uppdraget.
Göteborgs Stads plan för miljöfordonsarbete, bilpooler och stöd till introduktion av
elfordon (kommunfullmäktige 2017-01-26 § 17) är ett samlat måldokument för inköp av
fordon och drivmedel samt ett fortsatt stöd till utvecklingen av elfordon och

fordonspooler med fokus på stadens egna fordon. Styrdokumentet rör även
publika fordonspooler, publik laddning, parkeringstal med mera.

Definition av lätta och tunga fordon (kommunfullmäktige 2016-02-25, § 25) beslutades
för att användas används vid inköp till kommunens fordonsflotta, som krav i
upphandlingar samt vid insamling av statistik över fordonsflottor och liknade samt för att
förtydliga vilka definitioner som man tillämpar eftersom det finns flera lokala och
nationella definitioner och som dessutom har förändrats över tid.
Sedan slutet av 1990-talet har Göteborg Stad, tillsammans med Malmö stad, Stockholm
stad och dåvarande Vägverket, ställt miljökrav vid upphandling av entreprenader. Kraven
har skärpts efterhand genom nya beslut. Gemensamma miljökrav vid upphandling av
entreprenader (kommunfullmäktige 2018-02-22, § 30) är gemensamma för Trafikverket
och städerna Göteborg, Stockholm och Malmö. De har beslutats i respektive stad och hos
Trafikverket. Även andra städer i landet använder sig av samma krav. Kraven utgör
minimikrav som ställs på upphandling av entreprenadtjänster. Beställaren har alltid
möjlighet att ställa hårdare krav än de som anges. De senast uppdaterade kraven innebär
att från 2018 ska minst 20 procent av samlade energianvändningen, avseende fordon och
arbetsmaskiner, bestå av el från förnyelsebara energikällor eller biodrivmedel. De innebär
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även ökade redovisningskrav gällande systematiskt miljöarbete, miljöplan, drivmedel och
kemiska produkter samt beskrivning av minst en åtgärd som ska genomföras för att
minska klimatpåverkan. Vidare skärps kraven för fordon och arbetsmaskiner till senaste
miljöklass med bästa reningsteknik från och med 2020. Nytt avsnitt om material och
varor, redovisning av betydande materials klimatpåverkan och för några material finns
krav på klimatanpassade val, från och med 2020.
Trafiksäkerhetskrav nyanskaffning fordon och rekommendationer om utrustning,
beteendestöd och upphandling, (kommunfullmäktige 2012-09-06, § 14) Dokumentet
gäller krav vid inköp, hyra och leasing av nytillverkade fordon som ska användas av
kommunala bolag och förvaltningar.
Göteborgs Stads handlingsplan för miljön 2018-2020 innehåller åtgärder som kopplar
till detta uppdrag såsom till exempel: aktivt verka för att staden byter ut småmaskiner,
såsom häcksaxar, lövblåsare, gräsklippare och motorsågar som drivs med fossila
bränslen, mot fossilfria alternativ, ansvarig Göteborgs Stads Leasing. (åtgärd 174),
samordna fordonspooler inom Göteborgs stad - införa fordonspooler i fler av våra
verksamheter, ansvarig: Göteborgs Stads leasing, samarbetspartner: Trafiknämnden
(åtgärd 180) samt öka andelen miljöfordon i Göteborgs Stad - efterfråga i upphandlingar,
ansvarig: Göteborgs Stads leasing, samarbetspartner: Business Region Göteborg,
Göteborg Energi, kretslopp och vattennämnden, miljö- och klimatnämnden, Göteborgs
Stads Parkering, Renova, trafiknämnden, nämnden för inköp och upphandling (åtgärd
181).
Lätta fordon
Överblick
Ur Kategoriplan Lätta fordon 2019-06-26 Inköp och upphandling (bilaga 3):
Årligen köper Göteborgs Stad in cirka 495 fordon för ett anskaffningsvärde om
124 miljoner kronor. Stadens fordonsflotta, som är i drift för att kunna utföra kommunens
verksamhet och service, består idag av 2 363 lätta fordon - varav 1 621 personbilar och
742 lätta lastbilar. 54 procent av de lätta fordonen är fossilfria.

1 079 fordon är fossildrivna varav 850 personbilar där elhybrider dominerar och 229 lätta
lastbilar där diesel dominerar. Gasfordon och elhybrider var de vanligaste fordonstyperna
och drygt hälften av de som anskaffades under 2017–2018. Bland de fossilfria fordonen
utgörs 74 procent av gas, 19 procent el och 7 procent HVO100. 2 253 fordon leasas via
GSL och 110 fordon är egenägda. Av de egenägda är 89 lätta lastbilar och 21 personbilar.
Över 300 fordon kör en sträcka som understiger 480 mil/år.
Beslutet om fossilfri fordonsflotta 2023 har medfört att en stor del av de fordon som
tidigare betraktats som rätt val utifrån definitionen miljöfordon (framförallt el- och
laddhybrider) skiftat till att inte ingå i den fossilfria definitionen. Främst är det de små
hybridbilarna som till stor del leasas av stadsdelsförvaltningarna. Fordonsflottan har gått
från 83 procent miljöfordon till 54 procent fossilfria fordon.
Göteborgs Stads Leasing AB har existerande ramavtal med fyra leverantörer. Avtalen
sträcker sig på en period om (vanligtvis) fyra år, 2017-07-01 till 2021-06-30. GSL
kommer att genomföra en ny fordonsupphandling tidigare än planerat för att bättre kunna
anpassa utbudet till de nya målen om Fossilfritt 2023.
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Stadsdelsförvaltningarna är de största leasingtagarna då de står för närmare hälften av det
totala antalet personbilar, som till stor del utgörs av småbilar. Stadsdelsförvaltningarna
har även flest fossildrivna fordon. I kontrast mot stadsdelsförvaltningarna står
fackförvaltningarna för störst andel lätta lastbilar där litet skåp dominerar.
Det finns en stor spridning bland de olika personbilsstorlekarna mellan de olika
fackförvaltningarna beroende på verksamhet. Bolagen har flest fossilfria fordon och till
stor del större personbilsstorlekar. I likhet med stadsdelsförvaltningarna och
fackförvaltningarna dominerar litet skåp bland lätta lastbilarna. Korttidsfordonen som
tillhandahålls av Göteborgs Stads Leasing AB utgörs till störst del av fossildrivna
personbilar (elhybrider – tidigare klassade som miljöfordon). Korttidsfordon används som
ersättningsfordon vid service och reparationer samt för korttidsuthyrning till stadens
verksamheter
Behoven av lätta fordon förutses i stort bestå, givet att verksamhetsbehoven kvarstår. För
stadsdelarna, som har flest lätta fordon, används bilarna främst inom omsorgen.
Kategoristyrning
Göteborgs Stad har genom inköp och upphandlingsnämnden börjat införa ett kategoristyrt
arbetssätt. Flera offentliga organisationer som infört kategoristyrning har visat att
organisationen blivit effektivare. Genom kategoristyrning har verksamheten blivit bättre
på att använda såväl inköpsresurser som verksamhetsresurser, fått större möjligheter att
påverka marknaden och lyckats realisera besparingar. Kategoristyrning är också ett sätt
att styra mot en förvaltnings/bolags mål, vilket till exempel kan vara att öka livslängden
på produkter eller att minska klimatpåverkan inom en viss kategori.

Under våren 2019 har staden, under ledning av inköp och upphandlingsförvaltningen och
Göteborgs Stads Leasing (kategoriledare) utvecklat kategoristyrningen av
inköpskategorin lätta fordon (personbilar och lätta lastbilar). Inköpsområdet har verkat
som pilot för arbete med kategoristyrning. Målsättningen har varit att utveckla strategier
för att effektivisera stadens fordonsflotta, uppnå kostnadseffektivitet genom minskad
totalkostnad, minska alternativt hålla kvar dagens nivåer av antal fordon, verka för
Göteborg som ledande innovationsstad samt att nå målet om en fossilfri fordonsflotta
2023.
Ambitionen om en långsiktig omställning till en fossilfri fordonsflotta har påskyndats
från 2030 till 2023 vilket ställer ökat krav på tydlig strategi som optimerar hantering av
fordonen utifrån vad som är ekonomiskt och ekologiskt hållbart inom definitionen* av
fossilfri fordonsflotta.
* Definitionen av fossilfritt transportmedel är hämtad från Fossilfritt Sveriges
transportutmaning (se ovan). De bränsleslag som i dagsläget klassas som fossilfria är el,
vätgas, biogas, HVO100, FAME och ED95. Miljöfordonen el- och laddhybrider
definieras inte som fossilfria fordon.
Beslutet om fossilfri fordonsflotta innebär att el –och laddhybrider som klassats som
miljöfordon skiftat från ett fordon som bidrar till miljömål till ett sämre alternativ, samt
att bränsleslaget HVO100 (syntetisk diesel) som inte ingått i vad som klassats som
miljöfordon gått till att ingå i nya miljömålsättningar om fossilfri fordonsflotta.
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I arbetet har det varit viktigt att få fram de olika behov och utmaningar verksamheterna
har samt tillvarata och utbyta erfarenheter i stadens förvaltningar och bolag. Strategierna
har sammanställts i en kategoriplan för lätta fordon (bilaga 3) som beslutats av ett
kategoriråd (förvaltnings- och bolagsdirektörer) som blev klar vid halvårsskiftet i år.
Strategierna i kategoriplanen för området lätta fordon syftar till att optimera såväl
befintlig som framtida fordonsflotta.
Styrande aspekter för de strategier som identifierats är ekonomi och miljö. Strategierna
ämnar optimera befintlig fordonsflotta och framtida fordonsanskaffning genom att:
-

-

utnyttja tillgänglig kapacitet bättre
standardisera Göteborgs Stads leasings produktutbud för att minska
anskaffningskostnaderna och därmed leasingkostnaderna samt styra mot fossilfria
alternativ
öka flexibiliteten i upphandlingarna för bättre anpassning till en marknad som
präglas av stor teknologisk utveckling
öka andelen fossilfria fordon för att nå målet om fossilfri fordonsflotta 2023
förändra attityder och beteenden
aktivt medverka i innovationssatsningar

Upphandling
Fordon - Göteborgs Stads Leasing kommer att genomföra en fordonsupphandling som
ska träda i kraft preliminärt hösten 2020 som speglar beslutet fossilfri fordonsflotta 2023.
Målet är att erbjuda el- och gasdrivna fordon i så många fordonsklasser som möjligt.

Drivmedel - Staden har två huvudsakliga ramavtal gällande drivmedel. Dels drivmedel
från pump, dels drivmedel till depå. Båda dessa områden upphandlas för
närvarande. Nedan beskrivning gäller upplägget för de avtal som nu upphandlas och
planeras starta i januari 2020 (drivmedel från pump) samt i februari 2020 (eldningsolja
och drivmedel till depå). I tillägg finns idag ett separat avtal för fordonsgas med 100%
biogas, vilket på sikt planeras att ingå i drivmedelsavtalet för tankning vid station
(drivmedel från pump).
Inom området drivmedel från pump ska leverantören kunna erbjuda biodiesel (RME eller
motsvarande) som alternativ till fossil diesel. På separata delområden handlas även upp
HVO100, E85, vätgas och även snabbladdning för el. På avtalet för drivmedel till depå
finns biodiesel (RME) som ett delområde.
Arbetsmaskiner
Göteborgs Stads Leasings arbete
Göteborgs Stad Leasing AB har sedan något år tillbaka påbörjat ett arbete med att
samordna arbetsmaskiner inom staden, likt hur bolaget samordnat lätta fordon. Bolaget
har bland annat gjort en upphandling med ett antal ramavtalsleverantörer inom segmentet
arbetsmaskiner. Maskinparken inom staden är idag, vid en jämförelse, inte lika ordnad
eller samlad som fordonsparken. Utöver möjligheten att leasa maskiner genom GSL kan
verksamheterna även nyttja andra avtal som är knutna till staden eller välja att genomföra
upphandlingar på egen hand.
En kartläggning är gjord av den samlade maskinparken i vilken en ganska splittrad bild
av hur maskiner upphandlas framkommer. GSL konstaterar att bristande samordning
råder både mellan verksamheter och inom verksamheter, vilket med stor sannolikhet leder
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till att stadens maskinpark är överdimensionerad. En viktig aspekt är även de kostnader
för en maskinpark som uppstår för åtgärder under användningstiden, såsom för service
och reparationer. Även här saknas i många fall en struktur och samordning, vilket
sannolikt leder till förhöjda kostnader för underhåll och värdeminskning.
Göteborgs Stad Leasing ser ett behov av och föreslår att ett kategoristyrningsarbete utförs
inom maskinsegmentet för att skapa acceptans för en samordning av stadens maskinpark.
Bolaget kan därmed skapa bättre möjligheter att snabbare ställa om till en fossilfri drift
enligt åtgärd 174 ” Inför fossilfri kommunal maskinpark” som GSL har ansvar för, i
Göteborgs Stads handlingsplan för miljön 2018-2020. Genom kategoriarbetet skulle
bland annat en inventering av stadens befintliga maskinpark kunna genomföras, samt
möjlighet att skapa ett genomarbetat underlag för en ny gemensam maskinupphandling
för hela staden. Kategoriarbetet skulle även leda fram till en förbättrad överblick, lyfta
fram vikten av samordning, samt skapa förutsättningar för att dela och samnyttja delar av
maskinparken på ett effektivare sätt. Dessa moment bör leda till en snabbare omställning
till en rätt dimensionerad maskinpark, som snabbare kan ställas om till att bli fossilfri,
och även innebära kostnadsbesparingar för staden.
Projektet Utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser
Utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser Projektet ”Utsläppsfria bygg- och
anläggningsplatser” drivs av BRG och trafikkontoret tillsammans med övriga byggande
förvaltningar och bolag i staden. Utmaningen är att påskynda bygg- och
anläggningsbranschens omställning till el och vätgasdrivna arbetsmaskiner.

Projektet syftar till att genom marknadsdialog och samverkan med branschen ta fram
rekommendationer för upphandlingskrav inom Göteborgs Stad som på sikt ska driva på
utvecklingen mot en utsläppsfri bygg- och anläggningsbransch.
I projektet har en nulägesanalys påbörjats. Analysen genomförs hos de deltagande
projektparterna för att kartlägga hur krav och arbetssätt ser ut idag samt vilka maskiner
som används inom staden. Analysen kommer också att innehålla en
intressentkartläggning över hur marknaden ser ut och vilka aktörer som ska vara med i
marknadsdialogen. En marknadsdialog planeras till början av nästa år.
Projektet tar bland annat avstamp i åtgärden ”Verka för ökad användning av
arbetsmaskiner med elhybriddrift” i Göteborgs stads Handlingsplan för miljön 2018-2020
och bygg och anläggningssektorns färdplan för fossilfrihet. Projektdeltagare är samtliga
byggande förvaltningar och bolag i staden samt Göteborgs Energi, inköp &
upphandlingsförvaltningen och Business Region Göteborg genom Gothenburg Climate
Partnership. Projektet finansieras av Energimyndigheten med 1,5 miljon kronor.
Studie över Göteborgs Stads förhållningssätt till transportsektorns utveckling
inom automatisering, digitalisering och elektrifiering och följdrapport
Kommunfullmäktiges gav i budget 2018 Business Region Göteborg i uppdrag att utreda
hur Göteborg, på områden som exempelvis infrastruktur och stadsutveckling, bör följa
och särskilt i ett hållbarhetsperspektiv dra nytta av den snabba utveckling inom
automatisering, elektrifiering och digitalisering som äger rum i transportsektorn.

Business Region Göteborg tog under 2018 fram en rapport som svar på uppdraget
(bilaga 4). Baserat på omvärldsbevakning och intervjuer med aktörer från näringsliv,
akademi, myndigheter och förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad lämnar
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rapporten bland annat följande rekommendationer för att Göteborg Stad på ett effektivt
och framgångsrikt sätt ska kunna följa, dra nytta och vara en del av den utvecklingen som
sker inom fordons- och transportsektorn.
-

-

-

Utformning en tydlig vision, målsättning och handlingsplan som stödjer
omställningen för elektrifiering inom fordons- och transportsektorn.
Säkerställande att styrdokument avseende trafik, miljö och klimat,
stadsutveckling och näringsliv stödjer varandra och stödjer teknikutvecklingen
inom fordons- och transportsektorn och inte leder till målkonflikt.
Utveckling av tvärfunktionell samverkan mellan förvaltningar och bolag för
synergieffekter och förbättrat samarbete.
Fortsatt utveckling av testbädd Göteborg med bäring mot elektrifiering och att
lyfta digitalisering till en strategisk fråga och tar fram en digitaliseringsstrategi
som stödjer transformationen inom fordons- och transportsektorn.
Att inom ramen för befintliga initiativ och program, Strategisk näringslivsdialog,
Näringslivsstrategiska programmet, Innovationsprogrammet, förstärker dialogen
med näringslivet och akademin avseende stadsutveckling kopplat till
teknikutveckling inom fordons- och transportsektorn

På denna rapport följde ytterligare en utredning som studerat hur andra regioner tar sig an
omställningsutmaningen och hur Göteborg behöver agera för att vara attraktiv och
relevant stad/region i förhållande till omvärlden. Även i denna studie intervjuades
representanter inom staden. Studien omnämner bland annat organisationen International
Council for Clean Transportation, ICCT, som funnit att över 40 procent av alla elfordon i
världen finns i 25 städer. De fyra avgörande faktorerna för städer att få igång en
elfordonsutveckling enligt ICCT är att
-

städerna har tagit ett beslut och kommunicerat en satsning på elfordon
städerna har arbetat med egna flottor och trafik de kan kontrollera genom
upphandling.
städerna har en lokal laddinfrastruktur som är väl utbyggd och de samverkar med
det lokala/regionala näringslivet.

Avseende Göteborgs Stad kom utredningen fram till rekommendationer om bland annat
att det
-

-

krävs en tydlig markering från Göteborgs Stad om en satsning på elfordon som en
del av arbetet mot en fossiloberoende fordonsflotta samt att
det krävs en tydlig samordning av arbetet.

Konsekvensbeskrivning Fossilfritt Göteborg 2023
Göteborgs Stads Leasing har tagit fram rapporten Konsekvensbeskrivning Fossilfritt
Göteborg 2023 2019-11-13 (bilaga 1). I den redovisas kritiska framgångsfaktorer för
måluppfyllnad, proaktiva aktiviteter för måluppfyllnad och rekommendationer. Dessa
ligger till stor del till grund för de åtgärder som stadsledningskontoret föreslår nedan.

Stadsledningskontorets bedömning

Stadsledningskontorets bedömning är att nedan förslag till åtgärder kan genomföras för
att, enligt uppdraget, åstadkomma en snabbare omställning till fossilfria fordon och
arbetsmaskiner i stadens egna verksamheter.
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Förslag till åtgärder
Styrande dokument
Nuvarande styrande dokument på miljöfordonsområdet stödjer inte kommunfullmäktiges
beslut om att hela Göteborgs Stads fordonsflotta ska vara fossilfri senast 2023. Ett
styrande dokument behöver därför skyndsamt tas fram som främst ersätter Göteborgs
Stad plan för miljöfordon, fordonspooler och stöd till introduktion av elfordon och
Definition av lätta och tunga fordon.

Göteborgs Stads Leasing avser att påbörja ett arbete med kategoristyrning för
arbetsmaskiner i syfte att optimera och komma till rätta med den sannolika
överdimensioneringen av maskinparken. Kategoristyrningsarbetet kan även skapa bättre
möjligheter att snabbare ställa om till en mera miljövänlig, elektrifierad och på sikt helt
fossilfri drift. Stadsledningskontorets bedömning är att det behöver bli tydligt att
Göteborgs Stads Leasing samordnar stadens arbete med arbetsmaskiner och att det bland
stadens verksamheter behöver bli tydligare att arbetsmaskiner ska beställas genom
bolaget.
Stadsledningskontoret bedömer att det är viktigt att beställningar, av både lätta fordon
och arbetsmaskiner, sker genom Göteborgs Stads Leasing, vilket inte är fallet fullt ut
idag. Ett behov av ett reglerande styrande dokument kan vara aktuellt för att styra upp
detta.
Enligt det styrande dokumentet Trafiksäkerhetskrav nyanskaffning fordon och
rekommendationer om utrustning, beteendestöd och upphandling (kommunfullmäktige
2012-09-06, § 14) gäller bland annat att fordon som köps, leasas eller hyrs för minst 1 års
användning ska vara utrustade med Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet (ISA).
Kostnaden för ISA ligger mellan 400 – 500 kr/fordon/månad beroende på avtalstid och
däri ingår digital körjournal. Enligt tidigare beslut 2012 ska det vara kostnadsneutralt men
vinsten med mindre bränsleåtgång blir inte längre relevant. Med elbilsanvändning är
systemet inte längre kostnadsneutralt och har delvis spelat ut sin roll. Kravet på ISA bör
omprövas så att enbart elektroniska körjournaler blir tillräckligt då kostnaden kan
reduceras avsevärt. Denna kostnadsreducering kan på sikt delfinansiera omställningen till
fossilfri fordonsflotta. Revideringen kan även avse andra krav såsom till exempel
tjänstevikt.
Då styrdokumenten inte enbart reglerar stadens fordonsflotta bedömer
stadsledningskontoret att revidering av styrdokument ska riktas till både Göteborgs Stads
Leasing och trafiknämnden.
•

Stadsledningskontoret föreslår att Göteborgs Stads Leasing AB och
trafiknämnden får i uppdrag att, innan utgången av 2020, ta fram förslag till
styrande dokument att ersätta befintliga styrdokument på miljöfordonsområdet
samt revidera dokument för trafiksäkerhet enligt ovan.

Laddinfrastruktur
När stadens verksamheter i allt högre grad ska börja framföra elfordon krävs investering
och installation av ladduttag. Nuvarande infrastruktur för laddning är baserad på
nuvarande fordonsflotta. Därför fordrar tillkommande elfordon motsvarande utbyggnad.
Laddinfrastruktur är en strategisk fråga och en förutsättning för att omställning till
elfordon kan ske både avseende stadens fordon och fordon i göteborgssamhället.
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Verksamheterna behöver vägledning och stöd i arbetet med att installera ladduttag. För att
underlätta i omställningsarbetet och för att få ladduttag installerade bör ett tydligt uppdrag
om samordnings- och strategiskt ansvar för laddinfrastruktur ges. Uppdraget bör utföras i
nära samverkan med det mer övergripande uppdraget till BRG enligt Göteborgs Stads
budget 2020: att samordna stadens samlade insatser för omställning till ett elektrifierat
transportsystem i samverkan med berörda nämnder och styrelser samt i nära samverkan
med näringsliv och regionala aktörer. Det bör även samordnas med kommunfullmäktiges
uppdrag 2019-06-11 § 26, Stadens kommunala bostadsbolag, Göteborg Energi AB och
Göteborgs Stads Parkerings AB får i uppdrag att underlätta en snabb omställning för
fossilfria fordon och fossilfritt resande. Det innefattar t.ex. goda möjligheter till laddning
för fordon, och att använda och parkera cyklar och lastcyklar.
Stadsledningskontoret bedömer att Göteborgs Stads Parkerings AB ska ges uppdraget att
samordna och arbeta strategiskt med laddinfrastruktur för stadens fordon.
•

Stadsledningskontoret föreslår att Göteborgs Stads Parkerings AB får i uppdrag
att, tillsammans med berörda nämnder och bolagsstyrelser, samordna arbetet med
laddinfrastruktur och ansvara för strategisk utveckling av laddinfrastruktur för
stadens verksamheters fordon.

Reglementen och ägardirektiv
I kommande översyn av Göteborgs Stads Leasings ägardirektiv och trafiknämndens
reglemente bör innehålla en analys om dessa kan justeras så att de starkare stödjer målet
om en fossilfri fordonsflotta.

•

Stadsledningskontoret föreslår att kontoret får i uppdrag att vid kommande
revidering av Göteborgs Stads Leasings ägardirektiv, Göteborgs Stads Parkering
AB och trafiknämndens reglemente analysera om dessa kan justeras så att de
starkare stödjer målet om en fossilfri fordonsflotta.

Mobilitetsansvar
För att uppnå att stadens fordon används på ett optimalt sätt, minska skadekostnader,
skapa kostnadsbesparingar samt samordning och tillgänglighet avseende respektive
verksamhets fordon bör alla stadens verksamheter ha en mobilitetsansvarig. Det finns
besparingspotential i bättre kontroll på avtal och verkliga körsträckor med mera. Detta
kan bidra till att finansiera de dyrare elbilarna genom att till exempel varje verksamhet
har färre antal bilar totalt. Mobilitetssamordnare kan ha ett strategiskt helhetsansvar för
verksamhetens fordonspark.

•

Stadsledningskontorets bedömning är att alla stadens nämnder och
bolagsstyrelser som har fordon bör en utse mobilitetsansvarig för sin verksamhet.

Magnús Sigfússon

Eva Hessman

Direktör Stadsutveckling

Stadsdirektör
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Kommunstyrelsen

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2019-05-22

Yrkande från S, D, M, V, L, MP och C särskilt
yttrande KD om åtgärder för att nå ett
fossilfritt Göteborg – tjänsteresor, fossilfria
drivmedel och transporter
§ 375, 0789/19
Beslut
Enligt yrkande från S, D, M, V, L, MP och C den 22 maj 2019:
Stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och bolag
utreda och återkomma med nedanstående förslag. Skulle utredningen visa på att de
åtgärder som föreslås i rapporten kan effektiviseras för att ge största möjliga klimatnytta
genom justerad utformning, så ska förslag på sådana justeringar återredovisas till
kommunstyrelsen.
1. Förslag på hur vi kan använda våra egna tjänsteresor för att trycka på för
utvecklingen mot fossilfritt resande, t.ex. genom att använda flygreenfund, eller andra
styrmedel mot fossilfria resor.
2. Förslag på hur stadens nämnder och bolag kan underlätta en snabb omställning till
fossilfria fordon och arbetsmaskiner i stadens egna verksamheter.
3. Uppdragen ska återkomma för beslut i kommunstyrelsen under 2019.
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från S, D, M, V, L, MP och C den 22 maj 2019 och
föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och bolag
genomföra följande åtgärder:
1. Skärpa stadens egen resepolicy avseende flygresor och öka andelen resfria möten i
nationella och internationella samarbeten.
2. Stadens kommunala bostadsbolag, Göteborg Energi och Parkeringsbolaget får i
uppdrag att underlätta en snabb omställning för fossilfria fordon och fossilfritt
resande. Det innefattar t.ex. goda möjligheter till laddning för fordon, och att använda
och parkera cyklar och lastcyklar.
3. Inköps- och upphandlingsnämnden får i uppdrag att stötta stadens alla nämnder och
bolag att göra upphandlingar och inköp på ett sådant sätt så att vi påskyndar
omställningen till fossilfria transporter.
4. Uppdragen ska påbörjas under 2019 inom befintlig ram och återrapporteras i
samband med ordinarie uppföljning.
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1

Sammanfattning
Under våren 2019 antog Kommunfullmäktige beslutet om att Stadens
fordonsflotta ska vara fossilfri 2023.
Beslutet ställer krav på Stadens verksamheter avseende ekonomisk
hållbarhet, miljönytta samt rent praktiska frågor såsom fordonstillgång, behov
och funktion.
Enligt Fossilfritt Sveriges definition, i enlighet med förslaget till EU:s
förnybarhetsdirektiv är drivmedel som ger en utsläppsminskning på 70 %,
jämfört med fossila alternativ, att betrakta som fossilfritt. Det innebär att el –
och laddhybrider samt E85 fordon, tidigare klassats som miljöfordon, inte är
godkända enligt den nya definitionen med resultat att Stadens fordonsflotta
gått från 83 % miljöfordon till 54 % fossilfria fordon.
Fram till 2023 ska 1 070 av Stadens fordon som inte uppfyller beslutet
Fossilfritt 2023 bytas ut. Med nuvarande utbytestakt och avtalstider
prognostiser Göteborgs Stads Leasing AB (GSLAB) att merparten av de
fossildrivna fordonen att kunna bytas ut innan utgången av 2023, förutsatt att
Stadens verksamheter följer gällande avtalstider och byter ut sina fordon
enligt plan. En mycket stor andel av dessa fordon återfinns inom
Stadsdelsförvaltningarna.
Den ekonomiska kalkylen visar att den årliga merkostnaden för Staden vid
övergång till Fossilfritt 2023 blir 6,3 Mkr (cirka 11 %) per år som lägst.
Inriktningen mot större andel elfordon (800 stycken enligt mål i Kategoriplanen) ger merkostnaden 7,5 Mkr (cirka 13 %) per år. Merkostnaderna
inkluderar investering i elstolpar/ladduttag för fordonen i fråga, vilka skrivs av
under respektive avtalstid.
Över två genomsnittliga avtalsperioder (totalt åtta år) blir merkostnaden
jämförbar mellan alternativen prioritering el och alternativet lägst kostnad för
en avtalsperiod.
Målkonflikter och risker för utebliven måluppfyllnad är bland annat att ökad
kostnad eventuellt inte ryms i Stadens budget, omstrukturering av Stadsdelsförvaltningarna, bristande samordning, försenade fordonsleveranser, laddinfrastruktur och tillgång på HVO100.
För att nå målet Fossilfritt 2023 ställs krav på en rad insatser. De kritiska
framgångsfaktorerna är; tydliga direktiv från kommunledning, nytt styrande
dokument kring fordon, rätt budgetförutsättningar för Stadens verksamheter,
tillsättande av mobilitetssamordnare, stöd och vägledning kring laddinfrastruktur samt tillgång till HVO100.
Det krävs att tydliga direktiv kring beslutet Fossilfritt 2023 kommuniceras ut
från Kommunledning till Stadens verksamheter. Direktivet ska tydligt
informera om målet, godkända bränslen, kravställning på uppföljning av
drivmedel samt varje verksamhets ansvar att ställa om sin fordonsflotta.
GSLAB bör tilldelas ett uttalat mandat att agera som pådrivande part i
omställningen till Fossilfritt 2023. Som stöd till beslutet bör ett styrande
dokument upprättas.
Fossilfritt 2023 kommer innebära ökade kostnader för Stadens verksamheter
och Kommunfullmäktige måste säkerställa att verksamheterna får tillräcklig
budget för omställningen, utan att de kommunala kärnuppdragen påverkas.
Även här är kommunikation en framgångsfaktor.
Stadens verksamheter saknar till stor del en samlad bild av sin befintliga
fordonsflotta och dess kostnader. En omställning till Fossilfritt 2023 kräver att
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alla Stadens verksamheter utser en mobilitetsansvarig med ett strategiskt
helhetsansvar för fordonsparken och övrig mobilitet.
Laddinfrastruktur är en strategisk fråga och en förutsättning för att omställning
till elfordon kan ske. Stadens verksamheter behöver vägledning och stöd i
arbetet med att installera ladduttag.
Ett ökat användande av elfordon i Stadens verksamheter kan bidra positivt
till att öka andelen privatägda elfordon i Göteborgs Stad. När man brukar ett
elfordon i tjänsten lär man känna den nya tekniken och river de mentala
hinder man eventuellt har, exempelvis ”räckviddsångest”. Detta kan öka
sannolikheten till att man väljer en elbil istället för en fossildriven bil nästa
gång man skall köpa en privat bil.
En stor kommunal elbilsflotta kan ha en positiv hävstångseffekt. När man ser
att Göteborgs Stad satsar på elfordon kan detta inspirera andra aktörer;
både företag, organisationer och privatpersoner att följa efter. Och med en
större elbilsflotta så får vi ned emissionsnivåerna i staden.
Fordon som drivs med HVO100 är en förutsättning för att målet skall kunna
uppnås, då el- och gasfordon saknas i flera fordonsklasser inom lätta
lastbilar.Tillgången till tankningsmöjligheter av HVO100 är starkt begränsad i
Göteborg. En kritisk framgångsfaktor för omställningen är därför att Staden
säkerställer tankningsmöjligheter av HVO100.
En Kategoriplan är framtagen med identifierade strategier och aktiviteter för
att effektivisera Stadens fordonsflotta och ställa om till fossilfritt.
Genomförandearbetet pågår 2019 - 2023. Sammantaget prognostiseras framgångsrikt implementerade strategier medföra att Staden kan minska sina
årliga fordonskostnader med upp till 8 miljoner kronor från 2024. Detta kan på
sikt balansera de ökande kostnader som omställningen till fossilfri
fordonsflotta medför. Mer information finns att läsa i Kategoriplanen Lätta
Fordon. (Bilaga 1)
Arbetet med omställningen till en fossilfri maskinpark är idag svårare att
överblicka. Bristen på samordning inom denna kategori i staden gör att
GSLAB föreslås få uppdraget att genomföra kategoristyrning i samverkan
med stadens stora utförare på detta segment med målet en fossilfri
maskinpark och se över möjligheterna till bättre samuttnyttjande mellan
stadens verksamheter. En kategoriplan med tydliga mål ska tas fram under
2020.
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2

Inledning och syfte
Under våren 2019 antog Kommunfullmäktige beslutet om att Stadens
fordonsflotta ska vara fossilfri 2023 (i rapporten benämns beslutet som
Fossilfritt 2023).
Beslutet kommer ställa krav på politiker, Stadens verksamheter, liksom på
Göteborgs Stads Leasing AB (GSLAB) avseende ekonomisk hållbarhet,
miljönytta samt rent praktiska frågor såsom fordonstillgång, behov och
funktion.
Med Göteborgs Stads mål om en fossilfri kommunal fordonsflotta 2023 har
GSLAB en aktiv roll i att stödja Stadens verksamheter i att ställa om till
fossilfritt.

2.1

Syfte
Syftet med rapporten är att beskriva de konsekvenser som beslutet om en
fossilfri fordonsflotta 2023 kan innebära för Göteborgs Stad.
Omställningen till Fossilfritt 2023 kommer medföra ekonomiska konsekvenser
för Stadens verksamheter och i förlängningen Stadens skattebetalare.
Därför är det viktigt att en konsekvensbeskrivning genomförs för att kunna
påvisa konsekvenser och belysa risker som påverkar Stadens verksamheter.

3

Rapport
Utredningen är avgränsad till lätta fordon, personbilar och lätta lastbilar upp
till 3,5 ton (benämns fortsättningsvis som PB och LB) med fokus på de fordon
som ej uppfyller kravet för Fossilfritt 2023. Godkända drivmedel är el (ej
laddhybrid/elhybrid), fordonsgas, vätgas och HVO100.
Vissa fordon kan komma att bli undantagna beslutet om Fossilfritt 2023 då
förutsättningarna för dessa fordon inte är klarlagda. Det gäller fordon som
lyder under särskilda lagkrav.

3.1

Bakgrund
Kommunfullmäktige fastställde under 2016/2017 Stadens definition av
miljöfordon. Den bygger i huvudsak på den nationella miljöbilsdefinitionen
med vissa tillägg och används vid upphandling av stadens fordon och vid
vissa miljökrav på leverantörer.
Personbil som tagits i trafik innan år 2013 betraktas som miljöbil om den är
registrerad som miljöbil enligt 2007 års regler i Vägtrafikskattelagen
(SFS2006:227 eller senare).
Lätt lastbil som tagits i trafik år 2013 eller senare betraktas som miljöfordon
om den omfattas av 2013 års krav på miljöbil enligt Vägtrafikskattelagen
(SFS2006:227 eller senare). Dessutom betraktas lätta lastbilar som
miljöfordon om de kan drivas med fordonsgas (metan), E85 (etanol) även om
de inte uppfyller kraven i Vägtrafikskattelagen. Lätt lastbil som tagits i trafik
innan år 2013 betraktas som miljöfordon om den uppfyller Göteborg Stads
riktlinjer. Som miljöfordon räknas fordon som drivs med fordonsgas, E85, el,
laddhybrid och elhybrid.
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2018 upphörde den nationella miljöbilsdefinitionen. Efter dess upphörande
gäller den för Göteborgs Stads fastställda riktlinjen tills dess att Staden
fastlagt nya riktlinjer.
Under våren 2019 antog Kommunfullmäktige målet att Stadens fordonsflotta
ska vara Fossilfri 2023.

3.2

Målbild för Göteborgs Stads Fordonspark 2023
Under våren 2019 har GSLAB (kategoriledare) och Inköps- och
Upphandlingsförvaltningen i samarbete med representanter från Stadens
verksamheter arbetat med Kategoristyrning av inköpskategorin Lätta fordon
(personbilar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton). Målsättningen har varit att
utveckla strategier för att effektivisera Stadens fordonsflotta, minska
fordonskostnaderna, minska alternativt bibehålla dagens nivåer av antal
fordon, verka för Göteborg som ledande innovationsstad och ställa om till en
fossilfri fordonsflotta.

Figur 1. Effektmål för kategorin Lätta fordon

Under vintern 2019 antog Staden Fossilfritt Sveriges utmaning;
Transportutmaningen som innebär att Stadens fordonsflotta ska vara fossilfri
2030. Senare under våren antog Kommunfullmäktige beslutet om en Fossilfri
fordonsflotta 2023, vilket medförde en revidering av effektmålet i kategoriplanen till att linjera med Kommunfullmäktiges beslut. I kategoriplanen har
detta kompletterats med ett mål om 800 elfordon 2023.
Ambitionen om en långsiktig omställning till en fossilfri fordonsflotta har
påskyndats från 2030 till 2023 vilket ställer ökade krav på tydliga direktiv och
en strategi som optimerar hantering av fordonen utifrån vad som är
ekonomiskt och ekologiskt hållbart inom definitionen av fossilfri fordonsflotta.
Arbetet med implementeringen av de framtagna strategierna pågår fram till
och med 2023. En detaljerad beskrivning av dessa strategier kommer inte att
avhandlas i denna rapport, då de återges i Kategoriplanen för Lätta fordon.
Det ska beslysas att Fossilfri fordonflotta är en viktig del av Kategoriplanen
och fullt fokus är satt på detta effektmål.

3.2.1 Nytt synsätt på Stadens fordonsflottta
Hur definieras ett fossilfritt bränsle? Under vintern 2019 antog Staden
Fossilfritt Sveriges utmaning; Transportutmaningen.
Enligt Fossilfritt Sveriges definition, i enlighet med förslaget till EU:s förnybarhetsdirektiv, är drivmedel som ger en utsläppsminskning på 70 %, jämfört
med fossila alternativ att betrakta som fossilfritt. De drivmedel som i dagsläget
lever upp till det kravet är el, vätgas, biogas, HVO100, FAME och ED95. De
två sistnämnda används för tunga fordon.
Det innebär att el – och laddhybrider samt E85-fordon, som tidigare klassats
som miljöfordon, inte är godkända enligt den nya definitionen. Dieseldrivna
fordon som tankas med HVO100 (syntetisk diesel) som tidigare inte ingått i
definitionen miljöfordon, ingår i den nya definitionen om fossilfri fordonsflotta.
GSLAB och Stadens verksamheter har de senaste åren arbetat utefter de krav
och riktlinjer som fastställts i Kommunfullmäktige i ”Göteborgs Stads plan för
miljöfordonsarbete, bilpooler och stöd till introduktion av elfordon” (gäller
2016–2020).
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De krav som ställs i det styrande dokumentet är bland annat följande:
•
•
•

100 % av personbilarna och 85 % av de lätta lastbilarna i Stadens
flotta ska vara miljöfordon senast år 2020.
Kommunflottan ska ha 400 eldrivna fordon (motsvarar 15–20 % av
flottan) senast vid utgången av år 2020.
Minst hälften av Stadens personbilar och lätta lastbilar ska vara
gasdrivna.

Riktlinjen är, även innan det nya målet om Fossilfritt 2023, inaktuell och i
behov av uppdatering. Detta på grund av att riktlinjen delvis är baserad på den
miljöfordonsdefinition som utgick sommaren 2018 till följd av det nya
fordonsskattesystemet Bonus Malus.
Baserat på riktlinjen ”Göteborgs Stads plan för miljöfordonsarbete,
bilpooler och stöd till introduktion av elfordon” ligger Staden i dag på 83 %
miljöfordon, PB och LB sammanvägt.
Beslutet om Fossilfritt 2023 förändrar hur vi ser på Stadens fordonsflotta.
Utifrån beslutet har fordonsflottan gått från 83 % miljöfordon till 54 % fossilfria
fordon. För stadsdelsförvaltningarna innebär förändringen att deras
fordonsflotta går från 97 % miljöfordon till 35 % fossilfria fordon till följd av
beslutet. Stadsdelsförvaltningarna leasar det billigaste alternativet, främst
små elhybrider, som tidigare klassats som miljöfordon.
Fordon drivna av HVO100, där merparten är lätta lastbilar, leasas främst av
fackförvaltningarna.

3.2.2 Fordonsindustrin
Fordonsindustrin står inför stora förändringar och genomgår en transformation
som till stor del är driven av teknologisk utveckling. En av megatrenderna inom
industrin är elektrifiering.
Kravet på hållbara transporter och resande med låg miljö- och klimatpåverkan ökar. Fossila bränslen håller på att fasas ut och ersättas med
förnybara drivmedel som el. Elektrifieringen innebär ett skifte till helt eller
delvis eldrivna fordon. Miljökraven skärps, särskilt i de större städerna.
Politiker försöker styra mot en fossilfri fordonsflotta både genom regleringar,
skatter och ekonomiska styrmedel (exempelvis Bonus Malus).
2018 infördes en ny testcykel, WLTP-systemet (Worldwide Harmonized Light
Vehicle Test Procedur) för mer korrekt beräkning av bränsleförbrukning och
CO2-utsläpp än tidigare. Detta medförde högre fordonsskatter för fordon
registrerade
efter
1
juli
2018.
Från 1 januari 2020 tillämpas WLTP-testcykel fullt ut vilket medför att de flesta
fordon får en fordonsskatt som är 20-30 % högre än tidigare.
Detta innebär att personbilar och lätta lastbilar som drabbas av Malus får en
ännu högre fordonsskatt de första tre åren. Efter de första tre åren
normaliseras
fordonsskatten.
Som exempel kan nämnas fordon, främst lätta lastbilar, som drivs av diesel
(som ska tankas med HVO100 för att klara beslutet Fossilfritt 2023) har en
fordonskatt på 7 000 – 13 000 kr per år de första tre åren. Innan 1 juli 2018
skulle likvärdigt fordon ha en fordonsskatt på 4 000 – 6 000 kr per år vilket
också blir kostaden för dessa fordon efter de första tre åren.
Fler än 20 storstäder runt om i världen planerar att förbjuda fossildrivna fordon
i städerna senast 2030. 1

1

Deloittes rapport ”New market, New entrants. New challenges. Battery Electric Vehicles”.
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Vätgasfordon
Ännu saknas en tydlig samstämmighet bland fordonstillverkarna kring vilka
teknologier som kommer att dominera i framtiden. En del tillverkare tror att
elfordon kommer drivas av batterier, medan andra tror starkt på att de kommer
drivas av bränsleceller som producerar el från vätgas. I dag är vätgasfordon
relativt dyra, men de har en enorm potential och stora fördelar jämfört med
batterifordon, bland annat genom att man kan tanka fordonet mycket fortare
än det går att ladda ett elfordon. Vätgasdrivna fordon är relativt nya på
marknaden och kommer troligen inte kunna bidraga till målet Fossilfritt 2023 i
någon betydande omfattning. En annan utmaning är att infrastrukturen för
vätgastankstationer är väldigt kostsam.
Elfordon
Fordonstillverkarna satsar stort på utveckling av elfordon. Många nya
modeller finns redan på marknaden och ytterligare modeller introduceras de
kommande åren. En stor del av de elfordon som lanseras ligger dock i ett för
högt prissegment för Stadens verksamheter.
Elfordon är relativt dyra jämfört med jämförbara fordon som klarar beslutet
Fossilfritt 2023, men priserna väntas sjunka de kommande åren då fordonsindustrin lyckats få ned kostnaderna för batterier. Elfordon premieras även
med subventioner (Bonus) har en låg fordonskatt och låga drifts- och
servicekostnader.
Vid en analys av ett fordons kostnader är det viktigt att inte enbart se till
fordonets investeringskostnad. Man behöver se till fordonets TCO (Total Cost
Of Ownership) vilket innefattar samtliga kostnader som är förenade med
fordonsägandet såsom pris minus restvärde, bränslekostnader, fordonsskatt,
försäkringar, service med mera. Därtill kan läggas ytterligare kostnader för tid
att tanka fordonet, administrera bränslekvitton med mera.
Som nämnt är elfordon i dagsläget relativt dyra i inköp i jämförelse med
fossildrivna fordon, men skillnaden är på väg att försvinna. Det prognosticeras
att någon gång under perioden 2022 - 2025 kommer marknaden ha nått en
punkt där kostnaden för ett elfordon motsvarar ett fossildrivet fordon. Utan att
precisera en exakt tidpunkt, så kommer kostnaden att köpa och äga ett
elfordon inom några år att vara i paritet med ett fossildrivet fordon.
En utredning om ny vägtrafikskatt har initierats. Man tittar bland annat på
kilometerskatt med anledning av att skatteintäkterna i framtiden riskerar att
minska i och med elfordonens utbredning.
Vid investering och nyttjande av elfordon är det viktigt att avtal för Grön el
tecknas.
Biogasfordon
Även gasdrivna fordon ingår i Fossilfritt Sveriges definition av fossilfria fordon
när de drivs av biogas till skillnad från den fossila naturgasen. Sedan
introduktionen av fordonsgas på 90-talet har andelen biogas ökat kontinuerligt
och i nuläget utgör biogas över 90 % av den fordonsgas som säljs i Sverige
(91 % år 2018 och 94 % under Q1-Q2 2019).
Biogas är ett bränsle med en stor outnyttjad potential avseende tillgång till
substrat (slam, matavfall, jordbruksavfall med mera) och det förväntas utgöra
en viktig pusselbit i övergången till ett fossilfritt transportsystem både på kort
och medellång sikt. Utbudet på gasfordon är relativt litet jämfört med andra
alternativ men drivmedlet är väl etablerat. Det finns en god tillgång och
infrastruktur i framförallt sydvästra Sverige (14 tankställen i Göteborg).
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Infrastrukturen byggs också ut kontinuerligt. Ett
fåtal lanseringar av nya modeller är på gång, men
för närvarande saknas alternativ avseende lätta
lastbilar.
Vid investering och nyttjande av gasdrivna fordon
är det viktigt med uppföljning av att biogas
används genom att teckna avtal för Grön gas.
Figur 2. Infrastruktur biogas.

HVO100-fordon
Fordon drivna av HVO100 (syntetisk diesel) är dieselfordon som kan tankas
med HVO100. Vid investering och nyttjande av HVO100-fordon är det viktigt
med uppföljning av vad som tankas, för att säkerställa att miljömålet inte bara
blir en papperprodukt. Antalet tankställen i Göteborg för HVO100 är mycket
begränsat i dagsläget.
Miljönyttan med HVO varierar stort beroende på ursprung och råvarutyp. Den
HVO som produceras av tallolja hör till de drivmedel som har lägst
klimatpåverkan medan palmoljebaserad HVO är nästintill jämförbar med fossil
diesel. Slutsatsen är att det fordras god kunskap och kravställning vid
upphandling och uppföljning av drivmedlet för att säkerställa förväntad
klimatnytta med bränslet.
Fordon drivna med HVO100 är dieselfordon som beskattas därefter och är
förenade med höga fordonsskatter (Bonus Malus).
Det råder i nuläget betydligt högre efterfrågan på HVO än tillgången, vilket lett
till att priset på bränslet har blivit betydligt högre (cirka 10 %) än för vanlig
diesel. Bristen förväntas öka ytterligare på grund av ökad efterfrågan.
Ur ett systemperspektiv finns det ingen klimatvinst i att välja ett biodrivmedel
där tillgången är begränsad och redan nyttjas fullt ut. Därför bör utvecklingen
avseende tillgång (i synnerhet avseende HVO100) följas noggrant i det
löpande arbetet med att ersätta fossila drivmedel.
Fordonsmarknaden i Sverige
2018 registrerades 353 729 bilar i Sverige, av dessa var 8 % laddbara i form
av laddhybrider och rena elfordon. Fortfarande dominerar bensin- och
dieseldrivna fordon, där bensindrivna fordon har gått om de dieseldrivna efter
många års dominans. Troligen beroende på en mix av den uppmärksammade
”dieselgate”, Bonus Malus, debatten om dålig luftkvalitet i städerna samt
konkurrens från effektivare bensinmotorer.
Det finns en uppåtgående trend för el- och laddhybridfordon. Per juni 2019
fanns totalt 86 480 laddbara fordon varav 28 % utgjordes av rena elfordon och
66 % laddhybrider. Laddhybrider har haft den kraftigaste tillväxten mellan
2015 och 2018 med en tillväxt på 279 %, elfordon har ökat med 145 %,
fortsätter utvecklingen i samma takt kommer Sverige att nå 2,5 miljoner
laddbara (el- och laddhybrider) fordon 2030.
Det prognosticeras att elfordon och laddhybrider kommer gå från 8 % av
nybilsförsäljningen 2018, till 51 % 2023 och utgöra 95 % av nybilsförsäljningen
2030. 2
Antalet gasdrivna fordon har planat ut till en ganska stabil nivå om 50 000 lätta
fordon de senaste fyra åren. Tack vare investeringarna i nya tankställen samt
att nya modeller tillkommer så förväntas en svag ökning från denna nivå den
närmsta tiden.
Power Circle är elkraftbranschens intresseorganisation, en sammanslutning för framtidsfrågor som till
exempel e-mobility. Information hämtad från Power circles elbilsstatistik.

2

Konsekvensbeskrivning Fossilfritt Göteborg 2023
Göteborgs Stad

11 (30)
2019-11-13

3.3

Nuläge Stadens fordonsflotta
Staden har 2 350 lätta fordon i drift hos förvaltningar och bolag för att kunna
utföra Stadens verksamhet och service, varav 69 % personbilar och 31 % lätta
lastbilar. En övervägande del av personbilar är små- och mellanstora fordon
och de lätta lastbilarna består av skåp och pickuper.
De tio största fordonsinnehavarna innehar över 60 % av den totala
fordonsflottan. Bland de fordon som klarar beslutet om Fossilfritt 2023 utgörs
74 % av gas, 19 % el och 7 % HVO100.

Figur 3. Figuren är tagen från kategoriplanen Lätta fordon våren 2019 och antal fordon kan därför ha
förändrats något till tidpunkten för denna rapport.

Av den befintliga fordonsflottan leasas flest fordon av stadsdelsförvaltningarna, följt av fackförvaltningarna och därefter bolagen. 190 fordon
utgörs av GSLAB:s korttidsflotta som används vid korttidsuthyrning alternativt
som ersättningsfordon vid service och reparationer av Stadens fordon.

Figur 4. Figuren visar antal fordon per bolag, fack- och stadsdelsförvaltningar och korttidsuthyrningar. Figuren
är tagen från kategoriplanen Lätta fordon våren 2019 och antal fordon kan därför ha förändrats något till
tidpunkten för denna rapport.
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Fordonsbeståndet skiljer sig åt mellan de olika verksamheterna i form av
fördelningen personbilar och lätta lastbilar, verksamhetsfordon och
Bilpoolsfordon, storlekar och olika drivmedel.

Stadsdelsförvaltningarna har flest
fordon som inte klarar beslutet om
Fossilfritt 2023. Här återfinns också
flest lätta fordon, till följd av aktiva
ekonomiska val av fordon för
prioritering av kärnuppdraget.
Korttidsfordonen som tillhandahålls
av GSLAB utgörs till stor del av
fordon som inte klarar beslutet,
bland annat elhybrider. Dessa
fordon
används
som
ersättningsfordon vid service och
reparationer samt för korttidsuthyrning till Stadens verksamheter.
Korttidsflottan speglar Stadens
fordonsflotta, för att möjliggöra
lämpliga ersättningsfordon.
Behoven av lätta fordon förutses i
stort bestå, givet att verksamhetsbehoven kvarstår.
I nuläget har Göteborgs Stad cirka
1 070 lätta fordon som ej uppfyller
kravet för fossilfritt 2023, det vill
säga 46 % av fordonsflottan. Av
dessa ägs drygt 70 fordon direkt av
respektive verksamhet, medan
övriga hyrs ut via GSLAB.
Drygt hälften av fordonen, 544
stycken återfinns inom Stadsdelsförvaltningarna och totalt innehav av
fordon framgår av tabellen bredvid.
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Antal fordon per verksamhet som inte
uppfyller beslutet Fossilfritt 2023.
Antal
Verksamhet
fordon
Göteborgs Stads Leasing
(korttidsfordon/ersättningsfordon) 127
SDF Askim-Frölunda-Högsbo

113

SDF Västra Hisingen

78

Kretslopp och Vatten

70

SDF Örgryte-Härlanda

68

SDF Norra Hisingen

66

Park- och naturförvaltningen

61

SDF Lundby

50

Göteborgs Spårvägar

43

Renova

43

Social Resursförvaltning

43

SDF Östra Göteborg

43

SDF Angered

40

SDF Västra Göteborg

38

SDF Centrum
Idrotts- och
föreningsförvaltningen

30

Göteborg Energi

18

SDF Majorna-Linné

18

Utbildningsförvaltningen

16

Bostadsbolaget

14

Intraservice

11

Störningsjouren

8

Göteborgs Hamn

6

Lokalförvaltningen

6

Grefab

5

Liseberg

5

Fastighetskontoret

5

Egnahemsbolaget

4

Gryyab

4

Göteborgslokaler

3

Trafikkontoret

3

Grundskoleförvaltningen

3

Familjebostäder

1

Parkeringsbolaget

1

Poseidon

1

Got Event

1

Summa

1070

24
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3.4

Ekonomisk kalkyl
Samtliga tabeller och totalsummor i detta kapitel avser de 1 070 lätta fordon
som ej uppfyller kravet för fossilfritt 2023.

3.4.1 Ingångsvärden och antaganden
Data om fordonsinnehav har hämtats från GSLAB:s register, samt från
Transportstyrelsen. Vidare har uthyrningsperioder tagits ut från GSLAB:s
register.
Mätarställningar och geografiska uppställningsplatser har samlats in för de
fordon som har ISA-utrustning installerad (cirka 80 % av fordonen). För övriga
fordon har körsträckor uppskattats utifrån en rimlighetsbedömning samt att
uppställningsplatser antagits utifrån de huvudsakliga lokaliseringarna för
respektive verksamhet.
Utifrån aktuella mätarställningar, samt fordonens ålder (baserat på första
uthyrningsdatum) har årliga körsträckor beräknats. Utifrån angiven
drivmedelsförbrukning (leverantörsuppgifter) har sedan faktisk drivmedelskostnad beräknats. För fordon utan ISA har uppskattade körsträckor använts
för dessa beräkningar, och då i huvudsak för jämförbara fordon inom samma
eller snarlika verksamheter.
Totalkostnaden utgörs av fordonshyra (kapitalkostnad, servicekostnader med
mera), fordonsskatt, drivmedel samt eventuell investering i laddstolpar.
Investering i laddinfrastruktur kommer innebära en betydande kostnad för
Göteborgs Stad.
Kostnaden för ett ladduttag ligger i spannet 20 000 – 40 000 kronor (i de fall
ingen ny elservis behöver dras fram). Priset på ladduttag är beroende av flera
olika parametrar, exempelvis hur många laddstolpar/uttag som installeras vid
samtidig installation, markförhållande (schakt) med mera.
I den ekonomiska kalkylen har GSLAB utgått från en genomsnittlig kostnad
på 25 000 kr per ladduttag. Beräkningen avser 3,7 kilowatts laddeffekt (Typ 2
laddning, 230 volt, 16 ampere) och är avstämd med Göteborg Energi AB.
Generellt kan sägas att kostnaden per ladduttag sjunker ju fler ladduttag som
installeras vid samtidig installation. Kostnaden kommer även att påverkas av
lokala förhållanden på platsen. Kostnader för elservis 3 tillkommer i de fall det
saknas och kan variera utifrån lokala förutsättningar. Kostnaden ligger mellan
40 000 - 100 000 kr.
Utöver hårdvara och installation av ladduttag tillkommer en månadskostnad
för support av ladduttagen på mellan 10 - 105 kr per ladduttag beroende på
kundens behov av servicenivå. Supportkostnad för ladduttag är inte
medräknad i den ekonomiska kalkylen (elfordonets TCO).
Kalkylen baseras på ett antagande om att ladduttaget avskrivs under
avtalsperioden.
GSLAB:s fordonsupphandlingar ställer stora krav på avtalsleverantörerna.
Bland annat ställs krav på garanterade restvärden baserade på avtalstider
samt körda mil per år. Att det finns garanterade restvärden gör att GSLAB
aldrig behöver spekulera med Stadens pengar och samtidigt flyttas risken till
våra leverantörer.
Kostnadsjämförelsen har utgått från att HVO100 är cirka 10 % dyrare än
konventionell diesel. Detta baseras på aktuella drivmedelspriser och uppgifter
från bland annat åkerinäringen.
3

Ledningen som förbinder anläggningen med distributionsnätet.
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Den ekonomiska kalkylen presenterar två scenarier:
1. Det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet för omställningen till
Fossilfritt 2023, för att varsamt hantera skattemedel.
2. Prioriterad eldrift för att uppnå målet om 800 elfordon i Staden 2023.

3.4.2 Principer för jämförelse
Alla fordon byts ut med i regel 36–60 månaders intervall och jämförelsen utgår
från att aktuella fordon byts ut mot något av de alternativ som finns att tillgå i
GSLABs upphandlade utbud.
Som grund för matchning när det gäller alternativa fordonsalternativ, så har
respektive fordonsklass använts. De aktuella fordonsklasserna samt aktuellt
antal ”icke fossilfria” fordon inom respektive klass är enligt nedan:
Antal
322
250
158
6
66
49
38
11
78
50
4
32
6

Fordonsklasser
Personbil mindre
Personbil mellan
Personbil mellan kombi
Personbil större
Personbil större kombi
Lastbil Pickuper
Lastbil Pickuper Dubbelhytt
Lastbil mindre skåp
Lastbil mellan skåp
Lastbil större skåp
Jeep (fyrhjulsdriven personbil)
Bussar (minibuss)
Lastbil Pickuper Tippflak

För samtliga fordonsklasser finns modeller med elhybrid, laddhybrid- eller
dieseldrift att tillgå som ”konventionella” alternativ, medan de fossilfria
alternativen varierar mellan el, gas och HVO100. För de fordonsklasser där
flera drivmedel funnits att tillgå, så har jämförelse gjorts för de billigaste
alternativen. Särskild jämförelse har emellertid gjorts mellan el- och gasdrivna
alternativ för att tydliggöra kostnadsskillnaden. I praktiken avser detta den
minsta fordonsklass och eventuell investering i ladduttag.

3.4.3 Fördelning drivmedel
I nedanstående tabell visas två olika scenarier – avseende antal fordon per
drivmedel – 1. Lägst kostnad eller 2. Prioritering av elfordon.
Drivmedel

1.

Lägst kostnad

2.

Prio El

El

211

533

Gas

730

408

HVO100

129

129

Den stora skillnaden i tabellen ovan ligger i GSLABs befintliga utbud för småoch mellanstora fordon där det i klassen mindre personbil finns el- och
gasalternativ. I klassen mellanstora personbilar finns bara gasdrivna
alternativ. Orsaken till att det inte finns elfordon i mellanstora
personbilsklassen i befintligt utbud beror på att elfordon väger mer och
hamnar i en ”högre” fordonsklass.
Den mellanstora klassen står för en större andel av Stadens personbilsflotta
än den mindre personbilsklassen.
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Baserat på nuvarande körsträckor och fordonskostnader innebär gasdrivna
mindre fordon en lägre totalkostnad. Det ska dock understrykas att
mellanskillnaden, som bara utgör i storleksordningen 2 – 3 %, ligger inom
felmarginalen och att kostnadsbilden för nedan scenarier kan bedömas vara
likvärdig.

3.4.4 Merkostnader för omställning
De totala månadskostnaderna för samtliga berörda fordon, samt för de olika
alternativen framgår av tabell nedan:

36 mån

48 mån

60 mån

Månadskostnad - nytt fossildrivet fordon
Månadskostnad - fossilfria fordon - lägsta
kostnad

4 888 238 4 668 048 4 448 373

Månadskostnad - fossilfria fordon med E-Up

5 662 701 5 290 947 4 914 948

5 561 198 5 159 233 4 847 030

Det går inte att förutsäga framtida avtalsperioder, men det blir mer
kostnadseffektivt med längre avskrivningsperioder. Detta inte minst för
elfordon, som har höga kapitalkostnader i förhållande till driftkostnaderna. I
jämförelsen mellan totala årskostnader har därför ett genomsnitt för 36, 48,
och 60 månaders avtalstid använts. Detta ger genomsnittliga årskostnader
enligt nedanstående tabell:

Årskostnad
Nytt fossildrivet fordon

56 018 637

Fossilfria fordon - lägsta kostnad

62 269 846

Fossilfria fordon - med E-Up

63 474 385

Ovanstående innebär att den beräknade årliga merkostnaden för Staden vid
övergång till Fossilfritt 2023 blir totalt cirka 6,3 Mkr (cirka 11 %) som lägst.
Med inriktningen mot större andel elfordon (800 stycken) blir merkostnaden
cirka 7,5 Mkr (cirka 13 %) per år. Den senare merkostnaden inkluderar
emellertid investering i elstolpar/ladduttag för fordonen i fråga, vilka skrivs av
under respektive avtalsperiod.
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3.4.4.1

Merkostnaden per verksamhet
Verksamhet

Merkostnad per år
(billigast)

Kretslopp och Vatten

1 323 347

Renova

1 049 041

Göteborgs Spårvägar

571 672

SDF Askim-Frölunda-Högsbo
Göteborgs Stads Leasing
(korttidsuthyrning/ersättningsfordon)

401 940

SDF Västra Hisingen

362 500

SDF Norra Hisingen

273 758

Park- och naturförvaltningen

239 164

Idrotts- och föreningsförvaltningen

225 401

SDF Angered

192 187

Göteborg Energi

187 478

SDF Örgryte-Härlanda

158 196

SDF Västra Göteborg

128 897

SDF Lundby

121 289

376 799

SDF Östra Göteborg

93 807

SDF Centrum

91 625

Social Resursförvaltning

72 281

Liseberg

67 636

SDF Majorna-Linné

61 655

Lokalförvaltningen

58 945

Utbildningsförvaltningen

50 958

Störningsjouren

48 016

Gryyab

23 381

Intraservice

19 111

Fastighetskontoret

18 627

Trafikkontoret

13 477

Poseidon

10 008

Egnahemsbolaget

9 448

Grundskoleförvaltningen

9 063

Göteborgs Hamn

8 385

Grefab

3 090

Got Event

1 108

Familjebostäder

596

Göteborgslokaler

276

Parkeringsbolaget
Bostadsbolaget
Summa
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3.4.4.2

Merkostnad för Fossilfritt 2023 efter avskrivet ladduttag
Scenariot enligt tidigare inkluderar investering i eluttag för elfordon, vilka
skrivs av under respektive avtalstid. Efter den första avtalstiden, sjunker
kostnaden för elfordonet då investeringen i ladduttaget är avbetalad.
Efter första avtalstiden (36-60 månader) sjunker kostnaden till följande:
Månadskostnad - nytt fossildrivet fordon
Månadskostnad - fossilfria fordon - lägsta
kostnad
Månadskostnad - fossilfria fordon - med E-Up

36 mån
48 mån
60 mån
4 888 238 4 668 048 4 448 373
5 421 650
5 299 541

5 056 316
5 020 322

4 766 093
4 699 844

Ovanstående ger genomsnittliga årskostnader enligt följande:
Fordon och drivmedel

Årskostnad

Nytt fossildrivet fordon

56 018 637

Fossilfria fordon - lägsta kostnad

60 976 236

Fossilfria fordon - med E-Up

60 078 830

Efter första avtalsperioden (efter ladduttaget avskrivits) blir således
merkostnad cirka 4 Mkr (cirka 7 %) för prioritering med elfordon och cirka 5
Mkr (cirka 9 %) för det andra alternativet.
Sammantaget kan sägas att över två genomsnittliga avtalsperioder
(genomsnitt åtta år) så blir totalkostnaden jämförbar mellan alternativen med
prioritering el och alternativet med lägst kostnad för en period.

3.4.4.3

Merkostnaden i relation till utsläppsminskningen
Utifrån angivna kostnader från upphandlad leverantör avseende
drivmedelsförbrukning, i kombination med årliga körsträckor, har en total
drivmedelsförbrukning för fordonen beräknats. Baserat på nyckeltal kring
energivärde, samt emissioner av fossil CO2 för respektive drivmedel
(hämtade från Svenska Petroleum och Biodrivmedelsinstitutet, Naturvårdsverket, samt Energimyndigheten) har totala utsläpp av CO2 beräknats för de
olika scenarierna med följande resultat:

Scenario

Ton CO2/år

Kostnad/kg Kostnad/kg
period 1
period 2

CO2 med fossila drivmedel
CO2 med "fossilfria" alternativ
CO2 med "fossilfria" alternativ (El)

1 585
382
356

5,20
6,07

4,12
3,30

Sammantaget innebär de båda scenarierna en genomsnittlig kostnad över två
leasingperioder på knappt 4,70 kr/kg.
Som jämförelse har Staden en värdering av CO2-utsläpp på 1,50 kr/kg inom
systemet för klimatkompensation.
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3.5

Aktiviteter för omställning till fossilfri fordonspark
3.5.1 Strategisk utfasning
Med Fossilfritt Sveriges definition av ”Fossilfritt”, betraktas 54 % av Stadens
fordonsflotta uppfylla defintionen för fossilfri.
Med nuvarande utbytestakt och avtalstider prognostiseras majoriteten av de
fordon som inte klarar målet för Fossilfritt 2023 att kunna bytas ut innan
utgången av 2023, förutsatt att Stadens verksamheter följer fordonens
gällande avtalstider och byter ut sina fordon enligt plan.
GSLAB byter vanligen ut mellan 350 – 500 fordon per år. De kommande två
åren tros bli en mellanperiod med färre utbyten beroende på den osäkerhet
som finns kring omstruktureringen av stadsdelsförvaltningarna till nya
nämnder. Ca 50 % av de fordon som ska bytas ut finns idag inom
stadsdelsförvaltningarna. Osäkerhet kring fortsatt framtida behov och lokalitet
kan medföra att verksamheterna avvaktar byte till nya fordon, särskilt fordon
som kräver en investering i laddinfrastruktur.
Stadsdelsförvaltningarna kör idag små elhybrider vilka är de billigaste
fordonen i utbudet. Omställningen till fossilfritt kommer bli ekonomiskt
kännbart för verksamheterna. Osäkerheten kring omstruktureringen i
kombination med ökade kostnader gör att GSLAB ser en risk i att
stadsdelsförvaltningarna i möjligaste mån kommer undvika att byta ut
merparten av sina fordon. Detta medför att fordonsflottan (innehållande både
fordon som klarar respektive inte klarar Fossilfritt 2023) som ska bytas ut fram
till och med 2023 riskerar att skjutas på framtiden vilket gör att ju närmare vi
kommer 2023, ju fler fordon ska bytas ut per år.
Fram till 2023 behöver 870 fordon i Staden (som
leasas av GSLAB exklusive korttidsfordon) bytas ut
för att nå målet om fossilfritt. GSLAB har inte insyn i
de ca 70 egenägda fordonen.

2019/2020: 439 fordon
2021:
204 fordon
2022:
204 fordon
2023:
23 fordon

Förutom de fordon som inte klarar beslutet, ska byten ske för övriga fordon
vars avtal löper ut under perioden. Därför är det av största vikt att alla
verksamheter tar sitt ansvar och genomför fordonsutbyten enligt gällande
avtalstider, för att GSLAB ska ha möjlighet att hantera alla byten.
En strategisk utfasning krävs för att GSLAB ska ha möjlighet att hantera
utbytena.
•
•
•
•
•

•

Utbytesplan finns med identifierade fordon i respektive SDF/
fackförvaltning/bolag, med tillhörande avtalstider. Bearbetas löpande
enligt normal process.
Utbyte för personbilar sker till el- och gasfordon och för lätta lastbilar
sker byte till el-, gas- eller HVO100-fordon.
GSLAB genomför en ny fordonsupphandling tidigare än planerat för
att kunna erbjuda fler alternativ enligt definitionen Fossilfritt.
GSLAB kommer inte att erbjuda nya avtal på fordon som inte klarar
beslutet om Fossilfritt 2023 med avtalstider som sträcker sig in på
2023.
I de fall en verksamhet inte har förutsättningar för att byta till ett fordon
som klarar Fossilfritt 2023, förlängs befintligt fordonsavtal, istället för
att investera i ett fordon som inte uppfyller målet. Byte till fossilfritt
fordon måste dock ske senast 2023.
GSLAB rekommenderar att verksamheterna väljer längre avtalstider,
för att minska de månatliga kostnaderna.

GSLAB förutsätter att fordon beställda under 2023, men som av olika
anledningar levereras under 2024 inräknas i måluppfyllnad.
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3.6

Måluppfyllnad Fossilfritt 2023 - målkonflikter och
riskanalys
Hinder för måluppfyllnad i form av målkonflikter och risker kan medföra att
omställningen till Fossilfritt 2023 kan fördröjas eller i värsta fall förhindras.
Genom att identifiera målkonflikter och risker i tidigt stadium kan vissa av
dessa förebyggas för att omställningen till Fossilfritt 2023 ska kunna fortlöpa.

3.6.1 Riktlinjer vs Fossilfritt 2023
Stadens nuvarande skrivelse Riktlinjer och krav för drivmedel och fordon som
används i Göteborgs Stad tar upp miljökrav, mål för bilpooler,
trafiksäkerhetskrav och definitioner av miljöfordon. Bland annat ska 100 % av
personbilarna och 85 % av de lätta lastbilarna i Stadens flotta vara miljöfordon
senast år 2020.
Både miljökraven samt definitionen av begreppet miljöfordon som nämns i
skrivelsen skiljer sig väsentligt åt från Fossilfritt 2023 exempelvis genom att
elhybrider inte längre klarar det nya beslutet Fossilfritt 2023. Riktlinjen måste
därför uppdateras.

3.6.2 Ökad kostnad vs budget
Kostnaden för att uppfylla Fossilfritt 2023 kommer bli högre än nuvarande
kostnad för Stadens fordonspark. Detta då leasingkostnaderna för gas- och
elfordon ligger högre än för de fordon som inte klarar beslutet Fossilfritt 2023.
I en redan stram budget kommer omställningen att belasta verksamheterna
ekonomiskt. Verksamheternas budget väntas stramas åt ytterligare under
kommande år till följd av bland annat förväntad lågkonjunktur. Kostnaden för
omställningen till Fossilfritt 2023 kommer därför inte att rymmas i
verksamheternas budget om inte höjd tas för omställningen.
Verksamheternas kärnuppdrag ska prioriteras och det är av yttersta vikt att
omställningen inte påverkar utförande av dessa kärnuppdrag.
Som beskrivits tidigare så återfinns störst andel av de fordon som ska bytas
ut hos stadsdelsförvaltningarna, vilket kan medföra att det blir svårt att
genomföra omställningen inom angiven tid på grund av ekonomiska skäl.
Då omställningen enligt beslutet Fossilfritt 2023 innebär ökade kostnader för
Stadens verksamheter måste Kommunfullmäktige säkerställa att Stadens
verksamheter får tillräcklig budget för omställningen, så att de kommunala
kärnuppdragen inte påverkas.
Målet om 800 elfordon i Stadens fordonspark, som är ett mål från
Kategoriplanen, kommer kräva en drastisk ökning av laddinfrastrukturen. Om
Stadens väljer att gå den billigaste vägen mot Fossilfritt 2023 kommer målet
med 800 elfordon troligtvis inte att kunna uppfyllas till år 2023. Det billigare
alternativet i form av gasfordon kräver inte en utbygggnad av laddinfrastruktur
utan istället ytterligare gastankplatser som finansieras av aktörerna.
Kategoriplanen är framtagen med identifierade strategier och aktiviteter för att
effektivisera Stadens fordonsflotta och ställa om till fossilfritt.
Genomförandearbetet pågår 2019-2023. Sammantaget prognostiseras
framgångsrikt implementerade strategier medföra att Staden kan minska sina
årliga fordonskostnader med upp till 8 miljoner kronor från 2024. Detta kan på
sikt balansera de ökande kostnader som omställningen till fossilfri
fordonsflotta medför. Mer information finns att läsa i Kategoriplanen Lätta
Fordon.
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3.6.3 Fordonsleverans
Den globala efterfrågan på fossilfria fordon ställer krav på
återförsäljarna att kunna leverera inom angiven tidsram. Om fordon ej kan
levereras i den takt som Staden efterfrågar finns risk att måluppfyllnad uteblir
i väntan på leverans.
Den ökade globala efterfrågan på elfordon har tidvis medfört långa leveranstider. GSLAB anser att fordon som beställts under 2023 men som ännu inte
levererats på grund av leveranstiden ska ändå räknas med i måluppfyllnad.

3.6.4 Laddinfrastruktur
Laddinfrastruktur är en strategisk fråga och en förutsättning för att omställning
till elfordon kan ske. Det är identifierat att verksamheterna behöver vägledning
och stöd i arbetet med att installera ladduttag.
Redan nu finns exempel på verksamheter som beställt och fått elfordon
levererade, men som inte kan ladda och använda sina elfordon på grund av
avsaknad av ladduttag, då förberedelser inför installation av ladduttag fallerat.
I ett fall hade ladduttag beställts, men verksamheten hade missat att det
krävdes en rad tillstånd och att de själva var tvungna ta fram en TK-plan med
olika tekniska uppgifter som de själva inte förfogar över. Innan detta är på
plats kan installationen ej påbörjas. I efterhand visar det sig att verksamheten
skulle vänt sig till sin hyresvärd då det är den kommunala hyresvärden som
är ”huvudman” för stadsdelsförvaltningens hyreskontrakt.
Det ska därför framhävas att det finns en risk att omställningen till fossilfri
fordonsflotta kan försenas eller utebli om processen för att få fram
laddinfrastruktur blir för omständlig, otydlig och dyr.
För att Stadsdelarnas investeringar i ladduttag ska vara kostnadseffektiva
måste långsiktiga beslut om verksamhetens lokaliteter tas och en långsiktigt
planering av laddinfrastrukturen. Detta är en förutsättning för omställningen till
Fossilfritt 2023.

3.6.5 Tillgång till HVO100
HVO100 är det enda flytande drivmedlet som klarar beslutet Fossilfritt 2023.
Utifrån Stadens nuvarande fordonsflotta är HVO100 helt avgörande för att nå
målet Fossilfritt 2023. Detta då el- och gasdrivna fordon saknas i de flesta
fordonsklasser inom lätta lastbilar.
Det måste säkerställas vilken typ av HVO som används i fordonen. Enbart
palmoljefri HVO ska användas, vilket det redan nu råder brist på. I takt med
att reduktionsplikten* utökas så kommer bristen att öka ytterligare. Staden
måste i upphandlingar av drivmedel kravställa att HVO100 är en garanterad
palmoljefri produkt.
Bristen på tillgång av HVO100 är alltså en risk, liksom geografisk placering av
tankställen. I dagsläget finns det fem tankställen inom kommungränsen som
är möjliga att tanka personbilar på. Fördelning är geografiskt ojämn vilket kan
medföra att flera verksamheter kommer behöva färdas till andra stadsdelar för
att tanka HVO100.
Detta ökar risken för att fordonen tankas med diesel.
I dagsläget är det svårt att bedöma om antalet stationer kommer att utökas till
fler områden de kommande åren och hur tillgängligt bränslet kommer vara.
*

Drivmedelsleverantörer måste årsvis minska växthusgasutsläppen från fossildrivmedel med en viss procentsats
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I drivmedelsupphandling, som Staden genomför nu, avseende bränsle på
pump, har man valt att inte ställa några krav på antal stationer som kan
erbjuda HVO, inte heller på den geografiska placeringen. Detta då kraven
skulle kunna vara konkurrensbegränsande då inte alla aktörer i dagsläget
erbjuder HVO. I nuläget vill Staden ha in många anbud för att verksamheterna
ska tanka sina nuvarande fordon i närområdet och inte behöva åka långa
sträckor för att tanka, alternativt bryta mot ramavtalet och handla från ej
upphandlad aktör.

3.6.6 Omstrukturering Stadsdelsförvaltningar
En omstrukturering av stadsdelsförvaltningarna ger en hög grad av osäkerhet
i verksamheterna, vilket avspeglas redan i dagsläget.
Stadsdelförvaltningarna har störst andel fordon som inte klarar beslutet
Fossilfritt 2023 och det är hos dessa de flesta fordonsutbytena ska ske.

3.6.7 Utfasning
Detta kan medföra en risk då stadsdelsförvaltningarna kan vara ovilliga att
byta fordon, oavsett till elfordon eller gasfordon då dessa är dyrare än deras
nuvarande fordon. Om Stadens verksamheter inte byter fordon enligt gällande
avtalstider kan det innebära att en stor andel fordon måste bytas ut på kort
tid, vilket medför kapacitetsbrist hos GSLAB och avtalsleverantörerna samt
leda till ökade kostnader om externa tjänster eller resurser behöver köpas in.

3.6.8 Bristande samordning
I de verksamheter i Staden som saknar en fordonssamordnare/
mobilitetsansvarig riskeras måluppfyllnad utebli då det saknas helhetsansvar
och samordning av verksamhetens fordon.

3.7

Krishantering – sårbarhet och tillgänglighet
Elfordon kräver laddning vilket belastar elnätet i den region fordonen laddas.
Man vet att elnäten i storstäderna inte räcker till för att försörja den ökande
efterfrågan på el. Redan i dagsläget är samhället i stor utsträckning beroende
av en säker elförsörjning och konsekvenserna kan bli betydande då avbrott
inträffar. Det kan även komma att ställas ökade krav på elnäten då
konsekvenserna för avbrott blir allt större i ett samhälle som i allt högre grad
är beroende av en säker elförsörjning.
Utvecklingen av elanvändning som påverkar nätet är bland annat
urbaniseringen, förändring av den svenska industrin, användarflexibilitet och
elektrifiering av transportsektorn. 4
Risken för Göteborgs Stad skiljer sig inte från övriga städer som omställer till
fossilfritt. Om ett större elavbrott skulle inträffa finns risken att fordonen efter
några dagar kommer att vara urladdade och obrukbara såvida inte fordonen
kan förflyttas till plats som ej drabbats av avbrott. Med tanke på elfordonens
räckvidd i dagsläget så borde förflyttning vara genomförbar. Man bör också
se över hur Staden kan erbjuda platser med laddningsmöjlighet även under
längre tids strömlöshet.
GSLAB har en flotta med korttidsfordon där gasfordon ingår vilka kan komma
att fungera som uppbackning till elfordon vid ett längre strömavbrott.

4

Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) – delrapport Sveriges framtida elnät – Vägval el. 2016
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3.8

Säkerhetsaspekter – olyckor och laddning
3.8.1 Brand och explosion i elfordon
Det saknas statistik kring bränder i elfordon i Sverige, varför det är svårt att
resonera kring huruvida det är en ökad risk med elfordon jämfört med
fossildrivna fordon.
Den mest omtalade risken kring elfordon är brand i fordonets litiumjonbatteri.
Detta kan orsakas av: 5
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Okontrollerad kemisk reaktion i batteri.
Skador eller deformation av batteri (t.ex. efter en kollision eller efter
att fordonets underrede skadats).
Felaktig hantering av batteri, laddare eller kringutrustning.
Överladdning av batteri (ej fungerande överladdningsskydd).
Kortslutning (t.ex. skadad kabel eller fuktinträngning).
Laddning av skadat batteri.
En felaktig eller felinställd laddare.
En laddare som drivs med felaktigt nätaggregat eller med felaktig
spänning eller frekvens.
Överhettning (risk för explosion finns om brand uppstår i närheten av
fordonet).

Röken som bildas är mycket giftig och både kunskap samt säkerhet kring
brinnande batterier och elfordon är bristfällig.
Röken från brinnande elfordon innehåller väteflourid, ett farligt ämne som kan
tränga igenom skyddskläder. Ett elfordon som brinner kan dessutom vara
svårsläckt om det brinner i batteriet. En batteribrand kräver mycket kyla och
batteriet är inkapslat i en tät låda vilket gör det svårt att komma åt. Elfordonet
kan också återantända långt efter att branden är släckt orsakat av så kallad
termisk rusning, som innebär att temperaturen skenar iväg och att batteriet
värmer upp sig själv. 6

3.8.2 Laddning av elfordon
Vid laddning av elfordon finns risk för brand som beskrivs som en potentiell
fara. Vanligaste orsaken till brand i elfordon är fel vid laddning, exempelvis
laddning i vanligt eluttag, vilket Elsäkerhetsverket starkt avråder ifrån då
dessa inte klarar den återkommande höga belastningen som laddningen
innebär. Elsäkerhetsverket har tagit fram en broschyr som beskriver hur
fordonet ska laddas. 7
Även riskerna med att ha laddplatser i garage bör nämnas. Flera laddplatser
tillsammans med många fordon i ett begränsat utrymme ökar risken för
svårsläckta bränder med stor spridningsrisk.
I Räddningstjänstens informationsblad om laddning i garage framgår följande:
•
•
•

Säkerställ att garagets brandtekniska system fungerar väl, såsom
rökluckor eller brandgasfläktar.
Placera helst fordon nära garageinfart för att förenkla insatsen.
Använd rätt teknisk utrustning vid utförande av laddplatser för att
undvika elfel.

Transportstyrelsen. Risker med el-bilar (batterier) 2019-06-18
RISE. https://www.ri.se/sv/berattelser/brander-i-elbilar-kraver-ny-kunskap
7
Elsäkerhetsverket. Ladda elbilen – kan jag ladda hemma. 2019
5
6
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Sett till att det saknas lagstiftning på området så kan Räddningstjänsten
endast ge rekommendationer kring förenklingar vid en räddningsinsats.
Sammanfattningsvis ses risken för explosion eller brand i elfordon inte som
en högre risk än brand i fossildrivna fordon.

3.8.3 Gasfordon
Vad gäller gasfordon finns också en risk för brand och explosion, men risken
anses inte vara högre än brand i fordon som klarar beslutet Fossilfritt 2023.
Däremot kan gastanken på gasfordon explodera om säkerhetsventilen på
tanken ej fungerar (kontrolleras vid besiktning). Om ventilen utlöses slår en
svetslåga ut från fordonet (5 - 6 meter lång för personbilar och 20 meter lång
för tyngre fordon). Ventilen ska utlösas om tanken uppnår en temperatur om
110 grader. Således finns tid för utrymning, då detta inte sker direkt vid olycka
eller brand utan efter ett längre brandförlopp. 8

3.9

Kritiska framgångsfaktorer för måluppfyllnad
För att möjliggöra omställningen av Stadens fordonsflotta till Fossilfritt 2023
krävs en rad insatser av politiken och av Stadens verksamheter med stöd av
GSLAB.

3.9.1 Tydliga direktiv
Tydliga direktiv kring beslutet Fossilfritt 2023 måste kommuniceras ut från
kommunledning till Stadens verksamheter. Direktivet ska tydligt informera om
målet, godkända bränslen, kravställning på uppföljning av drivmedel samt
varje verksamhets ansvar att ställa om sin fordonsflotta.
GSLAB bör tilldelas ett uttalat mandat att agera som pådrivande part i
omställningen till Fossilfritt 2023.

3.9.2 Styrande dokument
Ett nytt styrande dokument behöver tas fram, i form av riktlinjer och krav för
val av fordon. Detta ersätter nuvarande riktlinjer som blivit inaktuella (som
ursprungligt gäller 2016–2020). Ett styrande dokument tydliggör vilka krav
som gäller för fordon och drivmedel, vilka Staden förväntas följa.

3.9.3 Rätt budgetförutsättningar
I Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument står angivet att ”I
Kommunfullmäktiges budget är det övergripande och överordnade styrande
dokumentet för Göteborgs Stads nämnder och styrelser. Därmed är
fullmäktiges budget överordnad alla Stadens planerande styrande dokument
eftersom den utgör en prioritering av vad som ska genomföras för
budgetperioden”.
Då omställningen till fossilfritt kommer innebära ökade kostnader för Stadens
verksamheter måste Kommunfullmäktige säkerställa att Stadens verksamheter kan budgetera för omställningen, utan att de kommunala
kärnuppdragen påverkas.
Räddningstjänsten Södertörn. https://www.nyteknik.se/fordon/expert-gasfordon-kan-blidodsfallor-6951028

8
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3.9.4 Mobilitetsansvariga
Flera av Stadens verksamheter saknar en samlad bild av deras befintliga
fordonsflottor och dess kostnader.
En omställning till Fossilfritt 2023 kräver att alla Stadens verksamheter som
har fordon utser en mobilitetsansvarig som har ett strategiskt helhetsansvar
för fordonsparken och övrig mobilitet såsom:
•
•
•
•

Administrativ fordonshantering (avtal, uppföljning med mera).
Arbeta för minskade skadekostnader.
Samordning och tillgänglighet avseende verksamhetens fordon.
Uppföljning av Kommunfullmäktiges prioriterade mål.

Staden har goda exempel på liknande arbetssätt där stora
kostnadsbesparingar gjorts. Det har bland annat genomförts en översyn med
hjälp av de digitala körjournalerna, där man konstaterat att flertalet av
verksamheternas fordon kör under 1000 mil/år trots att avtalet avser fler antal
mil. Genom att spegla verksamheternas verkliga körsträckor i avtalen finns
det en besparingspotential.

3.9.5 Ny fordonupphandling 2020
GSLAB kommer att genomföra en fordonupphandling som ska träda i kraft
preliminärt hösten 2020 som speglar beslutet Fossilfritt 2023.
Målet är att erbjuda el- och gasdrivna fordon i så många fordonsklasser som
möjligt.

3.9.6 Säkerställa tankmöjligheter för HVO100
Utifrån nuvarande fordonsflotta är HVO100 helt avgörande för att Staden ska
nå målet Fossilfritt 2023. En kritisk framgångsfaktor för omställningen är
därför att Staden säkerställer tankningsmöjligheter av HVO100.

3.9.7 Laddinfrastruktur
När Stadens verksamheter i allt högre grad ska börja framföra elfordon krävs
investering och installation av ladduttag. Nuvarande infrastruktur för laddning
är baserad på nuvarande fordonsflotta. Därför fordrar tillkommande elfordon
motsvarande utbyggnad. Laddinfrastruktur är en strategisk fråga och en
förutsättning för att omställning till elfordon kan ske.
Verksamheterna behöver vägledning och stöd i arbetet med att installera
ladduttag. För att underlätta för Stadens verksamheter i omställningsarbetet
och för att få ladduttag installerade bör ett tydligt uppdrag om samordningsoch koordineringsansvar för laddinfrastruktur ges till relevanta aktörer.
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3.10

Proaktiva aktiviteter för måluppfyllnad
Ett antal proaktiva aktiviteter har identifierats för måluppfyllnad.

3.10.1

Kommunikationsinsatser

Kommunikationen ska konkretisera den roll som GSLAB har i att stödja
Stadens verksamheter i omställningen och även ge tyngd åt de aktiviteter som
GSLAB kommer vidta för måluppfyllnad samt att förekomma ifrågasättanden
som kan försena eller förhindra arbetet. Det ska tydligt framgå att beslutet
omfattar samtliga Stadens verksamheter och att alla ska samverka för att nå
det gemensamma målet.
Kommunikationsinsatsen är viktig ur budgetsynpunkt, för att Stadens
verksamheter ska kunna förbereda omställningen och planera för högre
kostnader och investeringar i laddinfrastruktur.
Förslag till kommunikationsplan bör tas fram i samråd med GSLAB för att nå
ut i Staden effektivt och med relevant information.

3.10.2

Återkommande seminarier med fokus på målet

GSLAB har under flera år genomfört fordonsseminarier för Stadens
verksamheter med inriktning skadeförebyggande arbete. Dessa seminarier
kommer de närmaste åren att ha inriktning Fossilfritt 2023 och effektivisering
av fordonsflottan med syfte att stödja Stadens verksamheter i deras arbete.
Den 15 november höll GSLAB det första seminariet med den nya inriktningen
där det informerades om omställningen till Fossilfri fordonsflotta samt gavs
tillfälle för representanter från verksamheterna att diskutera kring vilken hjälp
och stöd de behöver i omställningsarbetet.
Inbjudningar kommer riktas till mobilitetsansvariga som har insyn i
verksamhetens fordonspark.
Det är avgörande att det finns en drivande part till arbetet kring samverkan i
Staden, en roll som GSLAB gärna axlar. Med hjälp av samverkan kan Stadens
verksamheter ta hjälp av varandra och utveckla samarbeten kring
fordonhantering.

3.10.3

Statistik i nyhetsbrev

I GSLABs nyhetsbrev som utkommer 4-6 gånger per år kommer det redovisas
hur Staden ligger till i arbetet mot Fossilfritt 2023 med hjälp av enklare statistik.
Avsikten är uppföljning av målet för att hålla intresset levande och skapa
engagemang
när
vi
närmar
oss
Stadens
mål.

Exempel statistik från Nyhetsbrev september 2019
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3.10.4

Utbildning mobilitetsansvarig

Mobilitetssamordnare ska ha ett strategiskt helhetsansvar för verksamhetens
fordonspark. För att kunna utföra sitt uppdrag krävs en grundförståelse och
kunskap kring fordonshanteringen.
Mobilitetssamordnaren ska vid sitt tillträde genomgå en utbildning via GSLAB
som innefattar utbidning i bland annat körjournalsystem, effektivisering av
fordonsparken,
skadeförebyggande
arbete,
laddinfrastruktur
och
fordonshantering.
En mobilitetssamordnare arbetar i nära samarbete med kundansvarig på
GSLAB och med rätt förutsättning finns stor potential att verka som
ambassadör i sin verksamhet och arbeta skadeförebyggande för minskade
kostnader.
Mobilitetssamordnare ska också stötta och vägleda sina kollegor vid frågor
om exempelvis fordonshantering, skadeanmälningar och laddning/tankning
av fossilfria fordon med mera.

3.10.5

Upphandling av farmartankar för tankning av HVO100

Staden behöver upphandla farmartankar för HVO100 som ska placeras ut på
strategiska platser för att säkerställa att rätt bränsle tankas. Detta skulle öka
tillgängligheten samt minska kostnaderna för tankning (resa till tankstation,
adminitration kring fakturor med mera) då alla fordon kan tanka på
hemmaplan. Denna lösning minskar också kontrollbehovet av vad man tankar
då möjligheten att tanka diesel istället för HVO helt upphör.

3.11

Rekommendationer
3.11.1

Prioriterad kommunikationsinsats

Omställningen till Fossilfritt 2023 innebär en ökad kostnad för Stadens
verksamheter. I en på många håll redan stram budget är det därför viktigt med
planering och prioritering för att verksamheterna ska kunna arbeta aktivt mot
målet.
Kommunikationsinsatsen som beskrivs ovan (punkt 10.3.1) behöver därför
prioriteras i arbetet med Fossilfritt 2023 för att ge Stadens verksamheter
möjlighet att planera för omställningen i budget för kommande år.

3.11.2

Längre avtalstider

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av beslutet Fossilfritt 2023, bör
verksamheterna välja längre avtalstider när de byter fordon. Längre avtalstid
ger normalt en lägre månadskostnad.

3.11.3

Upphävning av ISA-beslut – möjlig delfinansiering

Sedan 2012 finns ett Kommunfullmäktigebeslut om att fordon som köps,
leasas eller hyrs för minst 1 års användning ska vara utrustade med Intelligent
Stöd för Anpassning av hastighet (ISA). Kostnaden för ISA ligger mellan
400 - 500kr/fordon/månad beroende på avtalstid och däri ingår digital
körjournal.
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GSLAB rekommenderar Staden att ompröva beslutet på kravet att ISA ska
installeras i alla fordon. Istället rekommenderar GSLAB att en ny upphanding
görs av enbart elektroniska körjournaler då kostnaden kan reduceras
avsevärt.
Denna kostnadsreducering kan på sikt delfinansiera omställningen till
fossilfritt.

3.11.4

Klimatklivet – en möjlig delfinansiering

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som
minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.
En nyhet inom Klimatklivet är att bidrag nu även ges till företag, flerbostadshus
såsom bostadsrättsföreningar och andra organisationer, till exempel
kommuner, för installation av ladduttag.
Klimatklivet kan vara en möjlig delfinansiering av laddinfrastrukturen för
Stadens elfordonsflotta. Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50
% av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per
laddningspunkt. Ansökningsperioderna är vanligtvis två gånger om året och
det är fastighetsägaren som ansöker om bidrag. Budgeten för alla aktiviteter
inom Klimatklivet 2019 är 1,5 Mrd kronor.

3.11.5

HVO100 i sista hand

Mot bakgrund av osäkerheter kring såväl tillgång till certifierat hållbar HVO100
samt även framtida prisbild för HVO100, rekommenderas att detta alternativ
väljs i sista hand.

3.12

Slutsats
Beslutet om Fossilfritt 2023 kommer innebära en merkostnad på minst 6,3 Mkr
per år vid övergång till billigaste fossilfria alternativ enligt dagens förutsättningar.
För att nå måluppfyllnad krävs insatser från politiken och Stadens samtliga
verksamheter med stöd av GSLAB.
De kritiska framgångsfaktorerna är tydliga direktiv, styrande dokument, rätt
budgetförutsättningar, mobilitetsansvariga, ny fordonsupphandling 2020,
laddinfrastruktur och tillgång till HVO100.
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3.13

Omställning för arbetsmaskiner
3.13.1 Nulägesbeskrivning
Maskinparken inom Staden är idag, vid en jämförelse, inte lika ordnad eller
samlad som fordonsparken. GSLAB har historiskt haft en mindre roll inom det
här området även om många maskiner har lagts upp med renodlade
finansiella avtal genom bolaget finansiella affärsenhet. GSLAB erbjuder
sedan en tid tillbaka operationell leasing av maskiner inom diverse segment.
Vår ambition är att vara drivande i arbetet med att ställa om Stadens samlade
maskinpark för både förvaltningar och bolag till att bli mera miljövänlig,
elektrifierad och på sikt helt fossilfri. Tillsammans med övriga aktörer inom
Staden hoppas vi kunna reducera maskinparken genom en förbättrad
samordning och ett utökat gemensamt nyttjande. På det här viset kan vi
minska kostnader och med miljösmarta investeringar påskynda processen
mot en hållbar utveckling. Med operationell leasing avses ett avtal där
verksamheten får hjälp och stöd under hela processen med allt från
upphandling och inköp, under driftperioden och fram tills dess att maskinen
ska avyttras vid avtalsperiodens slut. Avtalen inkluderar, utöver den rent
finansiella delen, även kostnader för t.ex. service, försäkring och
administration.
GSLAB har sedan något år tillbaka påbörjat resan med att samordna
arbetsmaskiner inom Staden, likt hur bolaget gjort med fordon. GSLAB har
bland annat gjort en upphandling med ett antal ramavtalsleverantörer inom
segmentet. Utöver möjligheten att leasa maskiner genom GSLAB, så kan
verksamheterna även nyttja andra avtal som är knutna till Staden eller
alternativt välja att genomföra upphandlingar på egen hand, då det saknas ett
övergripande beslut om att maskiner ska samordnas och beställas genom
GSLAB.
I vår ambition att kartlägga den samlade maskinparken framkommer en
ganska splittrad bild av hur maskiner upphandlas/köps in och hanteras under
driftsperioden. Med det spridda ägandet blir det totala antalet maskiner svårt
att med precision fastställa. Ett försök till inventering utfördes för några år
sedan av GSLAB i samarbete med verksamheterna, vilken visade på ett
betydande innehav fördelat runt om i Staden. Bristande samordning råder
både mellan verksamheter och inom verksamheter, vilket med stor
sannolikhet leder till att maskinparken är överdimensionerad. En viktig aspekt
är även de kostnader för en maskinpark som uppstår för åtgärder under
användningstiden, såsom för service och reparationer. Även här saknas i
många fall en struktur och samordning, vilket sannolikt leder till förhöjda
kostnader för underhåll och värdeminskning.

3.13.2 Åtgärder
GSLAB föreslår att ett motsvarande kategoristyrningsarbete, som för
fordonen, utförs inom maskinsegmentet för att skapa acceptans för en
samordning av Stadens maskinpark. Vi kan därmed även skapa bättre
möjligheter att snabbare ställa om till en fossilfri drift enligt det miljömål som
GSLAB har tilldelats - ”Miljömål 174. Inför fossilfri kommunal maskinpark”.
Genom kategoriarbetet skulle bland annat en förbättrad inventering av
Stadens befintliga maskinpark kunna genomföras, samt möjlighet att skapa
ett genomarbetat underlag för en ny gemensam maskinupphandling för HELA
Staden. Kategoriarbetet skulle även leda fram till en förbättrad överblick, lyfta
fram vikten av samordning, samt skapa förutsättningar för att dela och
samnyttja delar av maskinparken på ett effektivare sätt. Alla dessa moment
ser vi leder till en rätt dimensionerad maskinpark, som snabbare kan ställas
om till att bli fossilfri och även innebära kostnadsbesparingar för Staden.
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Inom marknadens skiftande maskinområden, märks en tydlig tendens av
satsning på och utveckling av alternativa driftsmetoder. Precis som inom
fordonsindustrin kommer många varianter även fortsättningsvis att vara
försedda med fossila förbränningsmotorer, men nya modeller och
miljövänligare varianter erbjuds i en allt snabbare takt. Tillverkare och
leverantörer har tydligt tagit till sig omvärldens vilja av omställning till en mera
hållbar maskinpark, vilket kommer att vara en förutsättning för att vara med
och konkurrera även i framtiden. En liknade utveckling som vi upplevt inom
fordonsindustrin under de senaste åren, om än inte lika uppmärksammad.
En annan viktig miljöaspekt för maskiner är buller, då personal och omgivning
inte bara påverkas av avgasutsläpp. I dagens allt mera förtätade bebyggelse
i stadsmiljöer, är även bullernivåerna en viktig parameter att ta hänsyn till. Ett
flertal av Stadens verksamheter använder sig frekvent av maskiner vid och
inom t.ex. bostadsområden, skolor och parker. Genom en övergång till en
mera elektrifierad maskinpark kommer även en lägre bullernivå som en bonus
för användare och omgivning.
För Göteborgs Stad, med GSLAB som drivande part genom vårt uppdrag,
gäller det att ta ansvar för en fortsatt skyndsam omställning till en
miljövänligare maskinpark. GSLAB deltar i flera projektarbeten, såsom
Hållbara smarta parker och Cleancon, tillsammans med både interna och
externa parter. Syftet med deltagandet i dessa projekt är att bidra till att föra
utvecklingen framåt och att hålla oss uppdaterade om framtidens nya teknik
inom området.
En fossilfri maskinpark år 2030 är ett rimligt mål som marknaden ser ut idag,
men vår ambition ska givetvis vara att ställa om den tidigare än så. Branschen
är under en snabb utveckling och det är och blir viktigt att följa den löpande
för att ha goda förutsättningar att ställa relevanta krav vid upphandlingar och
inköp. Ett övergripande beslut om hur Stadens maskinpark ska samordnas,
tillsammans med en uppstart av ett kategoristyrningsarbete med berörda
parter, skulle betydande påskynda processen för att förverkliga Stadens mål
inom området.
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Sammanfattning
Kategoriarbetet Lätta fordon har genomförts under våren 2019 som en följd av de politiska beslut
som fattats kring införande av kategoristyrning. Arbetet har bedrivits av ett tvärfunktionellt
kategoriteam och kategoriråd under ledning av Göteborgs Stads Leasingbolag AB (GSLAB) och
Inköps och upphandlingsförvaltningen (INK). Arbetet har följt INK: s framtagna process för
kategoristyrning.
Arbetet har varit ett pilotarbete med ett övergripande syfte att visa på gott samarbete mellan
stadens olika verksamheter och lessons learned (erfarenhetsåterföring) för framtida
kategoriarbeten. Utöver det har målet varit att utveckla strategier för att effektivisera stadens
användning av fordon och transporter, uppnå kostnadseffektivitet genom minskad totalkostnad,
minska alternativt hålla kvar dagens nivåer av fordon, verka för Göteborg som ledande
innovationsstad samt vara fossilfri 2023.
Göteborgs stads fordonsflotta består idag av 2 363 lätta fordon, varav 1 621 personbilar och 742
lätta lastbilar, i drift hos förvaltningar och bolag, för att kunna utföra kommunens verksamhet och
service.
54 % av de lätta fordonen är fossilfria och över 300 fordon har en körsträcka som understiger 480
mil/år. Årligen anskaffas ca 495 fordon för ett anskaffningsvärde om 124 MSEK. Utöver
driftskostnader påvisas stora skade- och systemkostnader. Ett fåtal av stadens bolag och
förvaltningar innehar en stor del av fordonsbeståndet. Vidare skiljer sig fordonsflottans
sammansättning kraftigt mellan de olika verksamheterna i form av fördelning personbilar/lätta
lastbilar, storlekar, modeller, tillval, drivmedel och fossila/fossilfria.
Styrande aspekter för de strategier som identifierats är ekonomi och miljö. Strategierna ämnar
optimera befintlig fordonsflotta och framtida fordonsanskaffning genom i) utnyttja tillgänglig
kapacitet bättre och ii) standardisera GSLABs produktutbud för att minska
anskaffningskostnaderna och därmed leasingkostnaderna samt styra mot fossilfria alternativ, iii)
öka flexibiliteten i upphandlingarna för bättre anpassning till en marknad som präglas av stor
teknologisk utveckling, iv) öka andelen fossilfria fordon för att nå målet om fossilfri fordonsflotta
2023, v) förändra attityder och beteenden samt vi) aktivt medverka i innovationssatsningar.
Sammantaget prognostiseras framgångsrikt implementerade strategier att 70 färre fordon är i
bruk, 300 färre skador och minskade löpande kostnader till 7,5–8 MSEK, samt att målen om en
fossilfri fordonsflotta uppnås år 2023. Samarbete och engagemang inom staden, med starkt stöd
i respektive verksamhets högsta ledning, är en förutsättning och kritisk framgångsfaktor för att
målen skall uppnås.
Nästa steg innefattar implementering av ovan strategier. Genomförandearbetet beräknas pågå
under perioden 2019 till 2023 och löpande följas upp inom ramen för kategoriarbetet. För att
genomförandearbetet ska vara framgångsrikt kommer utvalda verksamheter att ingå i arbetet, då
GSLAB inte ensamt kan nå framgång i förändringsarbetet.
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Kategoriplan
1

Introduktion
Göteborgs stad har genom Inköps- och upphandlingsförvaltningen (INK)
under hösten 2018 påbörjat ett arbete med kategoristyrning.
Tillvägagångsättet möjliggör ett mer affärsmässigt och proaktivt
strategiskt inköpsarbete. Metoden använder ett faktabaserat arbetssätt där
resurser och aktiviteter utgår från analys av inköpskategorier vilket
möjliggör tydliga strategier och aktiv styrning för inköpsarbetet tvärs över
organisatoriska enheter. Det gör inköpsarbetet till ett strategiskt verktyg
för hela staden. Syftet är att genom samverkan dra nytta av stadens samlade
resurser och sänka totalkostnaden vid köp av varor och tjänster genom god
styrning och faktabaserade analyser.
Med ett kategoristyrt arbetssätt kan inköpsverksamhet i hela staden arbeta
mer strukturerat mot övergripande målsättningar. Kategoristyrningsarbetet
möjliggör inköp med god framförhållning för flexibilitet och möjligheter
att långsiktigt utveckla staden på ett hållbart och innovativt sätt.
Under hösten 2018 föreslogs området ”fordon” och underkategorin ”lätta
fordon under 3,5 ton” som en möjlig kategoripilot baserat på en rad
utvärderingskriterier såsom omfattning, kritikalitet, komplexitet,
genomförbarhet och potential. Under våren 2019 har inköpsområdet,
kategorin, verkat som en av stadens piloter. Arbetet har drivits av INK
tillsammans med internbolaget Göteborgs Stads Leasing AB (GSLAB)
som tillhandhåller finansiell- och operationell leasing av lätta fordon till
stadens verksamheter.

1.1 Övergripande målsättningar och krav
Kategorin har som pilotprojekt i kategoristyrningsarbetet den övergripande
målsättningen att verka som ett gott föredöme för etablering av framtida
kategorier, visa på leassons learned (erfarenhetsåterhämtning) och gott
samarbete inom staden. Som pilot ska arbetet pröva den framtagna
kategoriprocessen, kategoriteamets utformning, etablerade arbetssätt och
vägledningar.
Utöver målsättningar kring processen har pilotprojektets målsättning även
varit att utveckla strategier för att effektivisera stadens användning av
fordon, uppnå kostnadseffektivitet genom minskad totalkostnad och
minska alternativt hålla kvar dagens nivåer av fordon trots tillväxten inom
regionen samt verka för Göteborg som ledande innovationsstad genom att
främja innovation.
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Vidare ska pilotarbetet bidra till stadens ambitiösa miljömål kring att öka
det hållbara resandet minska miljö- och klimatpåverkan, att öka antalet
elbilar och miljöbilar, minska CO2 utsläppet genom att långsiktigt ställa
om Göteborgs Stads fordonsflotta till fossilfri.

Se nedan fyra målområden för pilotarbetet.

Figur 1. Pilotens effektmål

Mot bakgrund av det politiska beslut som fattades under våren kring en
fossilfri fordonsflotta 2023 har miljömålet reviderats under
kategoriarbetets gång.
Ambitionen om en långsiktig omställning till en fossilfri fordonsflotta
påskyndats från 2030 till 2023 vilket ställer ökat krav på tydlig strategi som
optimerar hantering av fordonen utifrån vad som är ekonomisk och
ekologiskt hållbart inom definitionen1 av fossilfri fordonsflotta.
Beslutet innebär att el – och laddhybrider som klassats som miljöfordon
skiftat från ett fordon som bidrar till miljömål till ett sämre alternativ, samt
att bränsleslaget HVO100 (syntetisk diesel) som inte ingått i vad som
klassats som miljöfordon gått till att ingå i nya miljömålsättningar om
fossilfri fordonsflotta.

1.2 Planens omfattning och avgränsningar
Kategoriplanen omfattar stadens bolag och förvaltningar.
Den avser lätta fordon vilket inkluderar personbilar och lätta lastbilar och
inbegriper inte bränsle, infrastruktur, kommersiella bilpooler, serviceresor
och finansiell leasing. Se även kapitel 2 nedan, där en detaljerad
kategoridefinition redovisas.
Planen beskriver övergripande etableringsprocessen och sammanfattar de
analyser som legat till grund för valda strategier och genomförandeprojekt.

1

Definitionen av fossilfritt transportmedel är hämtad från Fossilfritt Sveriges transportutmaning,
ett initiativ för att göra Sverige till ett av världens första fossilfria länder. Utmaningen antogs av
Göteborgs stad under våren och de bränsleslag som i dagsläget klassas som fossilfria är el, vätgas,
biogas, HVO, FAME och ED95. Miljöfordonen el- och laddhybrider definieras inte som fossilfria
fordon.
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1.3 Arbetets genomförande
Arbetet har organiserats genom ett kategoriteam och ett kategoriråd.

1.3.1

Kategoriteamet
Kategoriteamets uppgift har varit att utveckla en kategoriplan genom att
analysera och föreslå förbättringar samt prioritera vilka upphandlings- och
förbättringsprojekt som ska drivas, under vilken tidsperiod samt vilka
resurser som ska tillsättas. Vidare har teamet haft ansvar att lyfta fram
risker vid genomförande.
Kategoriteamet består av en kategoriledare från GSLAB (Jessica Edlund,
Affärsenhetschef Fordon och Maskiner). Teamet består av representanter
från GSLAB (Ulf Lager, Kund- och inköpsansvarig och Robin Fallai,
(Praktikant), INK med expertis kring upphandling och hållbarhet (Matilda
Olenmark, Upphandlingsledare och Samuel Sandholm, Miljöspecialist)
samt de största köpande verksamheterna, i.e. stadsdelsförvaltningarna,
fackförvaltningarna och bolagen med störst fordonspark, kunskap och
förståelse för kategorin (Neda Pouvar Feliz, Kretslopp och Vatten; JanÅke Palmqvist, Göteborg Energi; Olof Dahlin, Park och Natur, Jens
Ekeblad, SDF Västra Göteborg, Dan Eriksson, SDF Askim-FrölundaHögsbo; Peggy Magnusson, Trafikkontoret). I ett antal workshops har även
Renova och Trafikkontorets Serviceresor deltagit genom Tommy Karlsson,
Chef Strategiskt Inköp & Upphandling hos Renova samt Trafikkontorets
Serviceresor, Tomas Hagelberg.
Arbetet har stöttats av INK genom Björn Borgman och Johanna
Davidsson.
Kategoriteamet har träffats under fem arbetsmöten under utvecklingen av
handlingsplanen, enligt kapitel 1.4 nedan.

1.3.2

Kategorirådet
Kategorirådet som haft som uppgift ge styrning och ledning samt
kvalitetssäkra och beslutna om framtagna strategier. Rådet letts av GSL
(ordförande – Johan Sävhage, VD GSLAB) och INK (Henrik Nilsson,
Direktör och Åsa Bergman, chef inköpsstrategi) och bestått av
representanter från samma verksamheter som kategoriteamet (Marianne
Erlandson, Förvaltningsdirektör Kretslopp och Vatten; Morgan
Davidsson, Avdelningschef Park och Natur; Malin Bexell, Chef för
verksamhetsområde Support Göteborg Energi, Katarina Othelius,
Stadsdelsdirektör SDF Örgryte-Härlanda, Jan Rinman, Biträdande
trafikdirektör Trafikkontoret)
Kategorirådet har träffats under tre möten för att initiera arbetet, erhålla
status, samt ta emot rekommendationerna från kategoriteamet.
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1.4 Metod
Etableringsarbetet har löpt under perioden januari-maj 2019. Arbetet har
utgjorts av fem arbetsmöten med kategoriteamet, tre kategorirådsmöten
med kategorirådet, veckovisa statusmöten och förmöten mellan stödjande
resurser och kategoriledare i anslutning till respektive arbetsmöte.
Därtill har förberedelser, leverantörsdialoger med de tre
ramavtalsleverantörerna Toyota Center, Hedin Bil och Din Bil, möte med
Business Region Göteborg (BRG) kring projektet Uppkopplad Elstad samt
dokumentation av slutsatserna från arbetsmöten och leverantörsdialoger
genomförts.
Arbetet har följt nedan arbetsplan.

Figur 2. Översikt över arbetsplan

Strukturen på arbetsmötena har följt processen för kategoristyrning. Nedan
följer en beskrivning av respektive steg och dess koppling till arbetsmöten.

Figur 3. Kategoriprocessens steg.

1. Initiera kategoriarbetet (arbetsmöte 1) Initieringsfasen syftar
till att utveckla kategoriorganisation, tidplan och arbetsformer.
2. Definiera nuläge (arbetsmöte 2 och 3) I nulägesfasen analyseras
kategorin ur ett internt respektive externt perspektiv.
3. Definiera strategi & mål (arbetsmöte 4) Målbilden innefattar
strategier för kategorin med tillhörande utvecklingsprojekt.
4. Etablera handlingsplan (arbetsmöte 5) Etableringen av
handlingsplanen innebär att aktiviteter i utvecklingsprojekten
detaljeras tillsammans med uppföljningsmodell.
Denna kategoriplan utgör sammanfattning av arbetet enligt ovan
arbetssteg. Detaljer kring respektive område återfinns i fem separata
bilagor enlig nedan.
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Figur 4. Översikt över dokumentationen från kategoriarabetet.

Efter kategoriplanens (detta dokument) etablering tar arbetet med
implementering och uppföljning vid. Det hanteras genom uppföljning och
inte i detta dokument.

1.4.1

Erfarenheter från arbetsprocessen
Se separat dokumentation för erfarenhetsåterföring från pilotarbetet
(kompletteras efter att handlingsplanen är etablerad).

2

Kategoridefinition
Definitionen av en inköpskategori är i grunden en samling likartade
produkter och tjänster som köps på en homogen leverantörsmarknad. Inom
kategorifamiljen ”Fordon & Maskiner” återfinns kategorin fordon som
består av i) lätta fordon och ii) tunga fordon, iii) drivmedel, iv) däck.
Kategorin i fokus är Lätta fordon och utgörs av personbilar och lätta
lastbilar.

2.1 Personbilar
Personbilar är fordon som registrerats som personbil, väger högst 3,5 ton,
avsedda för persontransporter, högst åtta sittplatser över förarplatsen.
Exempel på fordon som klassas som personbilar är fordon avsedda för att
transportera sig från A till B utan godsbefordran som större ändamål.
Exempel på fordon som inte klassas som personbilar är en ombyggd
personbil som måste registreras som lätt lastbil.

2.2 Lätta lastbilar
Lätta lastbilar är fordon som registrerats som lätta lastbilar och väger högst
3,5 ton.
Exempel på fordon som klassas som lätta lastbilar är fordon avsedda för
transporter A till B med lastkapacitet för ex. verktyg och material.
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2.3 Avgränsningar/beroenden
Kategorin lätta fordon omfattar inte bränsle, infrastruktur, kommersiella
bilpooler, serviceresor och finansiell leasing. Dessa aspekter har dock
belysts och diskuterats under kategoriarbetet.

Figur 5.
Kategorins avgränsningar och gränsytor

3

Nulägesanalys
Nulägesanalysen består av en genomgång av kategorins nuläge,
behovsbilden, utveckling i omvärlden, samt leverantörsmarknaden.

3.1 Internanalys
Göteborgs stad har 2 363 fordon i drift hos förvaltningarna och bolag för
att kunna utföra kommunens verksamhet och service, varav 1 621
personbilar och 742 lätta lastbilar. En övervägande del av personbilarna är
små- och kombifordon och av lätta lastbilar skåp och pickuper. De största
leasingägarna innehar närmare hälften av fordonsbeståndet.
Över 300 fordon kör en sträcka som understiger 480 mil/år.
1 079 fordon är fossildrivna varav 850 personbilar där elhybrider
dominerar och 229 lätta lastbilar där diesel dominerar. Bland de fossilfria
fordonen utgörs 74 % av gas, 19 % el och 7 % HVO100.
2 253 fordon leasas via GSL och 110 fordon är egenägda. Av de egenägda
är 89 lätta lastbilar och 21 personbilar.
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Fordonsflottan representeras av 16 fordonsmärken med störst spridning
bland personbilarna. Volkswagen, Toyota och Mercedes står för närmare
hälften av den totala fordonsflottan.
Under det två senaste åren 2017–2018 anskaffades totalt 990 fordon varav
696 personbilar och 294 lätta lastbilar. Det totala anskaffningsvärdet
uppgick till 248 MSEK vilket motsvarar ett årligt genomsnitt om 495
fordon med ett årligt anskaffningsvärde om 124 MSEK. Den
genomsnittliga anskaffningen är således ca 250 KSEK per fordon,
exklusive eventuella tillbyggnader/inredning för verksamhetsfordon.
98 % av de anskaffade fordonen leasas via GSLAB. För nyanskaffning var
Din Bil den största leverantören följt av Toyota Center och Hedin Bil.
Med avseende på fordonsmärke var
•
•

Toyota och Volkswagen med 131,52 respektive 123,5 störst bland
personbilarna och
Volkswagen och Mercedes-Benz störst bland lätta lastbilar med 98
respektive 25,5 st fordon.

Gasfordon och elhybrider var de vanligaste fordonstyperna och drygt
hälften av de som anskaffades under 2017–2018.
GSLAB tillhandahåller service för de leasade fordonen. Kostnaderna för
att upprätthålla servicen beror delvis på antalet fordonsmärken och
modeller då fler verktyg, datorer, licenser och utbildningar erfordras för att
upprätthålla tjänsten.
Årligen sker drygt 900 skador vilket motsvarar en årlig kostnad om ca 8
miljoner MSEK3 varav ca 5,8 MSEK personbilsskador och ca 2,2 MSEK
lätta lastbilsskador. Det motsvarar tre skador per dag och ca 8 600 kr per
skada. Tre av stadsdelsförvaltningarna står för drygt en tredje del stadens
totala skador. Utslaget per fordon kostar skadorna 3 500 kr per personbil
och 3 000 kr per lätt lastbil.
Utöver höga skadekostnader har staden omfattande kostnader för
trafiksäkerhetssystemet ISA (Intelligent stöd för anpassning av
hastigheten). Systemet infördes 2014 som ett sätt minska olycksskadorna i
trafiken och minska miljöpåverkan efter att kommunfullmäktige
uppdaterat säkerhetskraven på stadens bilar. Med ISA enheten ingår en
körjournalfunktion som innebär att ISA-enheten automatiskt genererar
körjournaler kring datum, tidperiod för resan, mätarställning, sträcka, typ
av resa, start- och adresser. ISA kostar månatligen ca 490 kr per fordon
(beroende på avtalstid), vilket resulterar i en årlig kostnad för systemet om
drygt 10 MSEK.

2

263 fordon över två år, ger 131,5 fordon per år. Halva fordon beror på uträkning av genomsnitt.
Angivna skadekostnader omfattar enbart de kostnader som kunden faktureras och inkluderar
självrisker för reparationer som överstiger självrisk och verklig reparationskostnad för reparationer
som understiger självrisk, skadekostnader/reparationer för skador där giltig skadeanmälan saknas
och värdeminskningskostnad när GSLAB väljer att avyttra fordonet utan att åtgärda skadan.
3

Kategoriplan
Lätta fordon
Göteborgs Stad, Inköp och upphandling

11 (31)
2019-06-26

Beslutet om fossilfri fordonsflotta 2023 har medfört att en stor del av de
fordon som tidigare betraktats som rätt val utifrån definitionen miljöfordon
(framförallt el- och laddhybrider) skiftat till att inte ingå i den fossilfria
definitionen. Främst är det de små hybridbilarna som till stor del leasas av
stadsdelsförvaltningarna. Fordonsflottan har gått från 83 % miljöfordon till
54 % fossilfria fordon.

3.1.1

Upphandling och avtal
GSLAB har existerande ramavtal med de fyra leverantörerna Toyota
Center (Toyota), Hedin Bil (Fiat, Nissan, Mercedes-Benz, Kia), Din Bil
(Volkswagen) och AlltiBil (Peugeot).
Avtalen sträcker sig på en period om (vanligtvis) fyra år (2 + 1 +1) från
2017-07-01 till 2021-06-30 med en begränsning till respektive avtalspart
då leverantörer inte kan tillkomma under avtalstiden. Anskaffningar görs
inte utanför avtalen.
Ramavtalen är uppdelade i 29 delområden som prövats, utvärderats och
tilldelats inom olika storleksklasser och med automatisk och/eller manuell
växellåda.
Avrop görs efter dynamisk rangordning vilket innebär att avrop görs hos
den leverantör som har lägst utvärderingsvärde för aktuellt behov inom
respektive delområde. Det aktuella behovet styr valet av fordon och
drivmedel med en specifik prioriteringsordning vid val av drivmedel.
Varje år görs förnyad konkurrensutsättning inom respektive delområde där
samtliga leverantörer inom respektive delområde inbjuds att på nytt lämna
anbud för de delområden som leverantörerna tilldelats ramavtal.
Avtalet är ett ramavtal utan volymförpliktelser. Genom att avtal inte kan
preciseras förbinder sig leverantörerna inte att kunna leverera fordonet
under hela perioden.
Det föreligger därför en risk att fordonen inte finns tillgängliga vid
beställning. Ramavtalsleverantörena Din Bil (Volkswagen) samt Hedin Bil
(Fiat) har några modeller av gasfordon (personbilar och lätta lastbilar) som
för närvarande inte finns tillgängliga då produktionen ställts in, tillfälligt
eller permanent, vilket medför att gasbilar inte kan anskaffas till stadens
verksamheter även om utbudet finns på marknaden (andra fordonsmärken
som ramavtalsleverantörerna inte tillhandahåller). Detta resulterar i att
befintliga leasingavtal för gasbilar nu antingen förlängs eller byts till andra
alternativ.
Verksamheternas leasingavtal sträcker sig inom ett intervall på 36–60
månader beroende på kund och fordonstyp. Val av avtalsperiod görs av
respektive kund vid avtalsteckning. Därmed skiljer sig avtalsperioden
mellan olika verksamheter. Personbilarna har ofta en kortare avtalstid på
36 månader och lätta lastbilarna en längre på 60 månader. Möjlighet till
förlängning därtill ursprungliga avtalstiden ges upp till 24 månader.
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Avyttring av fordon görs genom extern avyttring med det mest fördelaktiga
sättet utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Antingen genom det garanterade
restvärdet som bestäms vid anskaffning baserat på uppskattad mil och
avtalslängd alternativt via auktionsbolag.

3.2 Behovs- och kravanalys
Av den befintliga fordonsflottan leasas 843 fordon av
stadsdelsförvaltningarna, 707 av fackförvaltningarna, 630 av bolagen och
183 utgörs av GSLAB: s korttidsflotta som används vid korttidsuthyrning
alternativt som ersättningsbil vid service och reparationer av stadens
fordon. Se nedan figur.

Figur 6. Antal fordon per bolag, fack- och stadsdelsförvaltningar och korttidsuthyrningar.

Fordonsbeståndet skiljer sig åt mellan de olika verksamheterna i form av
fördelningen personbilar/lätta lastbilar, verksamhetsbilar/bilpoolsbilar,
storlekar och drivmedel.
Stadsdelsförvaltningarna är de största leasingtagarna då de står för närmare
hälften av det totala antalet personbilar, som till stor del utgörs av småbilar.
Stadsdelsförvaltningarna har även flest fossildrivna fordon. I kontrast mot
stadsdelsförvaltningarna står fackförvaltningarna för störst andel lätta
lastbilar där litet skåp dominerar.
Det finns en stor spridning bland de olika personbilsstorlekarna mellan de
olika fackförvaltningarna beroende på verksamhet. Bolagen har flest
fossilfria fordon och till stor del större personbilsstorlekar. I likhet med
stadsdelsförvaltningarna och fackförvaltningarna dominerar litet skåp
bland lätta lastbilarna. Korttidsfordonen som tillhandahålls av GSLAB
utgörs till störst del av fossildrivna personbilar (elhybrider – tidigare
klassade som miljöfordon).
Behoven av lätta fordon förutses i stort bestå, givet att
verksamhetsbehoven kvarstår. För stadsdelarna, som har flest lätta fordon
består största drivkrafterna av omsorgsbehov.
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3.3 Omvärldsanalys
Fordon- och transportmarknaden står inför stora förändringar och
genomgår en transformation till stor del är driven av teknologisk
utveckling. Megatrenderna inom industrin är elektrifiering/nya drivlinor,
digitalisering bland annat i form av mobilitet/uppkoppling och
automatisering4.

3.3.1

Elektrifiering/Nya drivlinor (”EV”)
Kravet på hållbara transporter och resande med låg miljö – och
klimatpåverkan ökar. Fossila bränslen håller på och fasas ut och ersättas
med förnybara drivmedel som el. Elektrifieringen innebär ett skifte till
delvis eller helt eldrivna elfordon. Utvecklingen går via hybridlösningar
mot full elektrifiering5.
Tillväxttakten är stark och i Sverige stiger elbilsförsäljningen med mer än
100 procent per år6. Hur snabbt skiftet kommer att gå är svårt att förutspå
men avgörande faktorer som kommer att driva på utvecklingen är skärpt
lagstiftning och införande av miljözoner, prisutvecklingen på batterier och
el samt utbyggnaden av välfungerad infrastruktur.
Enligt prognoser kommer batteripriserna att falla snabbt under kommande
åren och utvecklingen av bränsleceller går framåt 7 . Enligt
elkraftbranschens intresseorganisation, Power Circle, förutspås Sverige att
nå 2,5 miljoner laddbara fordon 20308.

3.3.2

Mobilitet/ Uppkoppling (”Mobility-as-a-Service –
Maas”)
Befolkningstillväxt, urbanisering, miljöhänsyn och teknisk utveckling
kommer i grunden att förändra hur människor och produkter kommer att
förflyttas och därigenom även ägandet av fordon.
Transport/rörlighet som en tjänst förutspås att ses som ett alternativ till
ägande och företag skapar nya innovativa affärs- och servicemodeller där
de flyttar sig från fordon som äganderätt till servicebaserad transport9.

4

Mobility 2030: Transforming the mobility landscape,
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/02/mobility-2030-transforming-the-mobilitylandscape.pdf
5
KPMG Global Automotive Executive Survey 2018, 2019,
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/uk/pdf/2018/08/mobility-2030-future-fuels-mix.pdf
6
http://powercircle.org/projekt/elis_elbilsstatistik/
7
KPMG Global Automotive Executive Survey 2018, 2019,
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/uk/pdf/2018/08/mobility-2030-future-fuels-mix.pdf
8
http://powercircle.org/projekt/elis_elbilsstatistik/
9
Mobility 2030: Transforming the mobility landscape,
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/02/mobility-2030-transforming-the-mobilitylandscape.pdf
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3.3.3

Automatisering (”CAV:s”)
Autonom körning kommer att förändra hur fordon hanteras och framförs.
Leverantörerna har till stor del teknologin. Konsumenternas tilltro till
teknologin är fortfarande bristfällig, välfungerande infrastruktur saknas
och lagstiftning och regelverk som reglerar släpar efter. Autonom körning
förutspås introduceras inom begränsade zoner i storstäderna och regioner
som första steg10.
Staden bidrar i flera utvecklings- och innovationssamarbeten relaterade till
ovannämnda trender som rör trafiksystem, fordon och stadens mobilitet,
däribland Elstad som syftar till att bidra till snabbare introduktion av
elektrifierade lösningar11.

3.4 Marknads- och leverantörsanalys
Förra året registrerades i Sverige 353 729 nya personbilar och 56 628 lätta
lastbilar12. Stadens andel är under 0,1 % av nyregistreringar. Fortfarande
dominerar bensin- och dieselfordonen på nybilsmarknaden med en
uppåtgående trend för el- och hybridfordonen 13 . Bland sistnämnda
dominerar la, ddhybriderna följt av elhybrider och de rena elfordonen14.
Försäljningen av gasbilar minskade marginellt förra året15.
Bland fordonstillverkarna råder en stor osäkerhet då de politiska
förutsättningarna sätter ramarna för marknaden16.
Återförsäljarna har ofta mycket begränsad påverkan på modellutbud och
tillgång då detta styrs av fordonstillverkaren. Stadens behov av lätta fordon
är inte heller stort utifrån fordonstillverkarnas perspektiv.
Detta påverkar även möjligheten till eventuell rabattsats. Göteborgs Stad
har i dagsläget en lägre prisbild än med Kommentus då kommunen anses
som stor köpare bland de lokala återförsäljarna. För ytterligare rabatt
behöver antingen generalagenten ytterligare subventionera genom stadens
volymköp, garanterat återköpsvärde sänks (d.v.s., risken för staden ökar),
eller att serviceavtal ingås med leverantören/erna.

10

KPMG Global Automotive Executive Survey 2018, 2019,
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/uk/pdf/2018/08/mobility-2030-future-fuels-mix.pdf
11
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/Innovation-och-utveckling-far-framtidens-mobilitet-iGateborg/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9LQw8zA0cTQNdfX1NzI1c
vQ31w8EKAgxdHA1NgAoMPAzdDBwDXc38g1xNDAx8TPWjiNFvgAIcDZyCjJyMDQzc_Y2I049HQ
RSG8cgW6RfkhoaGOioqAgCRbOeu/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
12 1
http://www.bilsweden.se/statistik/nyregist
13
Ibid.
14
http://powercircle.org/projekt/elis_elbilsstatistik/
15 15 1
http://www.bilsweden.se/statistik/nyregist
16 16
KPMG Global Automotive Executive Survey 2018, 2019,
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/uk/pdf/2018/08/mobility-2030-future-fuels-mix.pdf
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4

Strategi & Mål
Strategierna
avser
att
optimera
fordonsanskaffningen
och
fordonsinnehavet utifrån vad som är ekonomiskt och ekologiskt hållbart
utan att göra avkall på trafiksäkerhetsaspekten vilket innebär rätt antal
fordon med rätt drivmedel anpassade till verksamhetens behov. Vidare att
de används, underhålls och avyttras på effektivaste sätt. De ligger i linje
med kategorins målsättning om att hålla ner kostnaderna och bidra att
staden ligger i framkant när de gäller miljö och innovation. De ämnar öka
fordonskontrollen, styrningen och ledningen, samordningen och
flexibiliteten i staden.

4.1 Strategier för framgång
För realisering av målet om sänkt totalkostnad och minska alternativt hålla
kvar dagens nivåer av fordon krävs en optimering av fordonshanteringen
genom att tillgängligt fordonsinnehav utnyttjas bättre och minskning av
fordonsanskaffningen via ifrågasättande av behovsbild. Reducering av
fordonsanskaffningskostnaderna och därigenom även leasingkostnaderna
görs genom ifrågasättande av behovsbild och standardisering av
produktutbudet i form av storlekar, fordonsmärken, drivmedel samt
begränsning av möjligheterna till tillval.
För att stadens mål om en fossilfri fordonsflotta 2023 ska uppnås ställs krav
på en strategisk utfasning av fossildrivna fordon (det vill säga en plan för
snabb omställning mot fordon klassade som fossilfria, där val av fordon
väljs utifrån ekonomi och miljö) för ökad andel el- och gasbilar samt en
ökning av flexibiliteten i upphandlingarna.
Förändring av attityder och beteenden anses vara en grundförutsättning
för att optimera hanteringen av fordonen samt för att ställa om till en
fossilfri fordonsflotta senast 2023.
Främjande av innovation för att verka för Göteborg som ledande
innovationsstad kräver aktivt deltagande i några av stadens många
utvecklings- och innovationssamarbeten som rör fordon och mobilitet.
Sammantaget kan ovan strategier sammanfattas i nedan sex områden.

Ifrågasätt behovsbild och
utnyttja tillgänglig kapacitet
bättre

Standardisera
produktutbudet

Öka flexibiliteten i
upphandlingarna

Utfasning av
fossila fordon

Förändra attityder –
och beteenden

Aktivt medverka i
innovationssatsningar

Figur 7. Strategier för framgång.
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Kritiska framgångsfaktorer
Under kategoriarbetet har det framkommit att det på flera håll föreligger
brister i både samarbete och samordning inom förvaltningarna. Därför är
samarbete och samordning kritiska framgångsfaktorer. För att staden ska
nå uppsatta mål för kategorin krävs ett nära samarbete, dels mellan GSLAB
och förvaltningarna/ bolagen, dels mellan stadens olika verksamheter
sinsemellan och sist och inte minst inom respektive förvaltning/bolag. Får
vi inte med stadens förvaltningar/bolag och respektives högsta ledning i
arbetet för måluppfyllnad, så är det svårt att genomföra strategierna och
planerna i alla dess delar.

4.1.1

Behov av upphandlingsprojekt
Upphandlingsprojekt avser arbete som tydligt syftar till att förändra
processen kring hur varor/tjänster, här lätta fordon, handlas upp, avtalas
och beställs.

Öka flexibiliteten i upphandlingarna
Dagens upphandlingar sträcker sig på en period om fyra år och begränsar
antalet leverantörer.
I en bransch under kraftig transformation med en marknad som upplevs
som dynamisk med stor teknisk utveckling där utbudet förändras och
politiska beslut sätter ramarna ställs högre krav på flexibilitet i
upphandlingarna (där staden inte låser sig till specifika leverantörer eller
modeller) för att adoptera innovativa lösningar för hela eller delar av
utbudet och nå målsättningen om en fossilfri fordonsflotta 2023.
Nuvarande upphandlingsförförande bör därför ses över så det inte
begränsar utan istället genom flexibilitet mot marknaden skapar goda
förutsättningar för att nå målen om en ekonomisk och ekologisk hållbarhet
samt främjande av innovation.
Ett av flera möjliga alternativ som lyfts under kategoriarbetet är dynamiskt
inköpssystem som erbjuder många fördelar däribland kan ny teknik
introduceras snabbare, nya leverantörer komma in snabbare och GSLAB
ges möjlighet att ändra och uppdatera specifikationer och villkor.
Inköpssystemet anses lämpligt för marknader där priset, utbudet och/eller
tekniken utvecklas snabbt. Då upphandlingsförfarandet är relativt nytt
finns ett fåtal referenser, bland annat har aktören HBV infört dynamiskt
inköpssystem för att skräddarsy sina förfrågningar när de handlar
servicefordonen.
I likhet med ramavtal har dynamiskt inköpssystem även sina nackdelar.
För att hitta en lämplig lösning bör möjligheten till införande av dynamiskt
inköpssystem för hela eller delar av utbudet och möjligheter med befintligt
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ramavtal ses över. Genom att nyttja flexibilitet finns möjlighet att bättre
följa utbudet inom något eller några områden/modeller inom lätta fordon.

4.1.2

Behov av utvecklingsprojekt
Utvecklingsprojekt avser arbete som tydligt syftar till att förändra hur
verksamheter arbetar med kategorin, här lätta fordon.

Ifrågasättande av behovsbild och bättre utnyttjande av
tillgänglig kapacitet
Över 300 fordon kör idag en körsträcka som understiger 480 mil/år vilket
motsvarar ca 13 % av den totala fordonsflottan. Vidare upplevs det
elektroniska körjournalsystemet av en del verksamheter inte som
användarvänligt vilket resulterar i att tillgänglig information som kan
användas för vägledning vid behovsprövning och effektivare utnyttjande
av fordon inte nyttjas av verksamheterna. Det kan föreligga goda skäl att
verksamheterna har fordon med låg utnyttjandegrad men behovet bör
ifrågasättas utifrån fakta.
Korta körsträckor innebär höga kostnader per år för staden då det medför
hög kostnad per framförd km.
Vissa bolag och förvaltningar upplever administrativa svårigheter i
processen att dela fordon mellan varandra vilket medför att
utnyttjandegraden begränsas. För optimering av fordonsinnehavet och
fordonsanskaffningen krävs ökad samverkan mellan verksamheterna
genom förenkling av processerna att dela fordon mellan verksamheter och
utnyttjande av befintligt systemstöd för att öka fordonskontrollen och
identifiera fordon med låg utnyttjandegrad.
En bättre översikt möjliggör även att rätt antal mil och avtalstid väljs vid
anskaffning av fordonet vilket påverkar leasingkostnaden.
På sikt behöver eventuellt systembyte av ISA ses över då stadens
systemkostnader uppgår till 10 MSEK och nyttjandegraden samt
användarvänligheten låg.
Vidare behövs en styrning av produktutbudet genom att begränsa antalet
modeller samt tillval för de olika verksamheterna. För att möjliggöra både
att fordon med en låg utnyttjandegrad aktivt inte väljs att förnyas och att
produktutbudet begränsas erfordras en kontrollfunktion, en
fordonsansvarig som i samråd med GSLAB följer upp och har mandat att
ifrågasätta behov, storlek och tillval. De verksamheter i staden som redan
idag tillsatt fordonsansvariga har lyckats reducera investeringsbehovet
med 5–15%, minskat storlekarna, antalet tillval och styra val av drivmedel,
och därigenom realiserat kostnadsbesparing för verksamheten.
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Standardisering av produktbehov
Fordonsflottan består av olika fordonsmärken, modeller och bränsleslag.
Av 16 fordonsmärken står tre för 73 % av den totala fordonsflottan*.
Med ett standardiserat utbud kan kostnaderna reduceras genom mindre
storlekar, färre tillval och fordonsmärken vilket leder till minskade
anskaffningskostnader, service- och verkstadskostnader, skadekostnader
samt att målen om en fossilfri fordonsflotta lättare kan uppnås genom att
begränsa drivmedelsutbudet.

Utfasning av fossildrivna fordon
Idag klassas, med definitionen från Fossilfritt Sverige, 1070 av 2363
fordon i fordonsflottan som fossildrivna. Med nuvarande utbytestakt om
ca 495 fordon per år och eventuell minskning av fordonsflottan
prognostiseras majoriteten av de fossildrivna fordonen att kunna bytas ut
innan 2023.
För att fordonen ska skifta från fossildrivna till fossilfria utan alltför stor
ekonomisk konsekvens på verksamheterna erfordras en effektiv
omställning mot elbilar och andra fossilfria alternativ.
En plan på hur infrastrukturen ska byggas ut och finansieras samt
eventuella samarbeten behöver arbetas fram, tillsammans med analys,
identifiering och beskrivning av möjliga åtgärder och konsekvenser för
snabb och effektiv omställning till elbilar och gasbilar. Därtill en
scenarioplanering kring utbudet på gasbilar. Allt för att påvisa de
konsekvenser beslutet om en fossilfri fordonsflotta 2023 får på staden,
samt eventuella kompletterande resurser (finansiering) som kan komma
behövas tas i anspråk för omställningsarbetet. Vidare behöver även den
förväntade påskyndade elektrifieringen av fordonsflottan analyseras
utifrån ett kontinuitets- och katastrofperspektiv.
Ovan inriktning behöver sedan omsättas till mål som realiseras genom
standardisering samt ifrågasättande av behov, tillsammans med
kontrollerade utbyten, fordon för fordon, av fordonsflottan.
2023 målet innefattar även ytterligare arbete som kommer löpa parallellt
och eventuellt vävas in i kategoriarbetet.

____________________________________
*Antalet fordonsmärken är beroende på upphandlingar. Det finns idag fordonsmärken i
stadens flotta, som upphandlades genom tidigare upphandlingar, men som inte erbjuds inom
gällande upphandling.
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Förändra attityder och beteenden
Fordonsflottan
skiljer
sig
mellan
stadsdelsförvaltningarna,
fackförvaltningarna och bolagen. Tydligast är skillnaderna inom
personbilarna där stadsdelsförvaltningarna kör små och bolagen stora
fordon. Det har inte klarlagts om behoven mellan stadsdelsförvaltningarna,
fackförvaltningarna och bolagen skiljer sig åt i den utsträckningen som
analysen visar men val av fordon (storlek, tillval, drivmedel) bottnar sig
till stor del i ekonomiska restriktioner (besparingar och budgetunderskott)
och olika synsätt på fordon som arbetsredskap och transportmedel, vilket
följaktligen påverkar anskaffningsvärdet och leasingkostnaderna.
Mot bakgrund av detta bör ett ledarskap som uppmuntrar och belönar rätt
beteenden beaktas som grundläggande för genomförande av strategierna,
ifrågasättande av behovsbild och nyttjande av tillgänglig kapacitet. I
kombination med detta saknar verksamheterna idag tydliga riktlinjer och
policys som utifrån dess behov begränsar respektive verksamhets
möjlighet till val.
Utöver detta saknar befintliga fordonsansvariga ibland stöd från ledning
och därigenom mandat att behovsbepröva och ifrågasätta behov vilket
resulterar i att fordonsflottan inte standardiseras i tillräcklig takt.
Följaktligen anskaffas fordon och storlekar och tillval väljs utan egentlig
behovsprövning.
Vidare innebär skador en stor kostnad och en personrisk. För att reducera
skadekostnaderna behöver attityder och beteenden hos stadens
medarbetare förändras genom information och utbildning; med sikte på ett
ändrat synsätt på hur stadens fordon skall vårdas och framföras i trafiken.
Stadens fordon är Göteborgs Stads varumärke och egendom och vi behöver
få våra medarbetare att vårda stadens fordon lika varsamt som sitt privata
fordon. Vidare är det viktigt att fordonsansvariga och chefer säkerställer
att skadeanmälningar görs och att fordonen vårdas och hanteras korrekt,
allt för att hålla nere skadekostnaderna för staden.

Aktivt medverkande i innovationssatsningar
I Göteborg pågår förnärvarande många utvecklings- och
innovationssatsningar (pilotprojekt och testbäddar) som rör fordon och
stadens mobilitet. Däribland Elstad där staden ämnar vara ett skyltfönster
mot elektrifieringens möjligheter inom trafiksektorn i stort. Initiativen
öppnar upp möjligheter för kategorin att även nå andra målsättningar som
exempelvis fossilfri fordonsflotta 2023. GSLAB kan genom att delta i
några av projekten verka för Göteborg som ledande innovationsstad och
skapa synergier som bidrar till övrig måluppfyllelse.
För att möjliggöra aktivt deltagande behövs en kartläggning av befintliga
pilotprojekt och testbäddar, samordning och koordinering av stadens olika
innovationsambitioner och deltagande i piloter.
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4.2 Mål och effekter
Kategorin har fyra effektmål kring att uppnå kostnadseffektivitet genom
minskad totalkostnad, minska alternativt hålla kvar dagens nivåer av
fordon, vara fossilfri 2023 och främja innovation och utifrån dem har
strategier formulerats.
•

•

•

•

•

•

Ifrågasättande av behovsbild och bättre utnyttjande av tillgänglig
kapacitet syftar till att realisera kostnadsbesparing genom
minskade anskaffnings, drifts- och servicekostnader, minska
anskaffningsbehovet och därigenom bidra till minskat alternativt
hålla kvar dagens nivåer av fordon samt genom att premiera viss
typ av drivmedel öka andelen fossilfria fordon.
Strategin avseende Standardisering syftar till att realisera
besparingar genom minskade anskaffningskostnader och genom
att premiera viss typ av drivmedel öka andelen fossilfria fordon.
Öka flexibiliteten i upphandlingarna syftar till att öka andelen
fossilfria fordon genom att underlätta möjligheten till anpassning
till marknadsutbudet samt finna rätt fordon hos leverantörsbasen
och därmed en möjlig kostnadsbesparing/effektiv verksamhetsanpassning.
Utfasning av fossildrivna fordon syftar till att uppnå målet om
fossilfri fordonsflotta 2023 utan alltför stor kostnadsökning och
påverkan på verksamheternas dagliga arbete.
Förändring av attityder och beteenden leder till realiserad
besparing, minskning av antalet skador, att minska alternativt hålla
kvar dagens fordon, minskning av antalet skador och påskynda
skiftet till fossilfri fordonsflotta 2023.
Ett Aktivt deltagande i stadens innovationsambitioner syftar till att
innovationen i regionen främjas.

4.3 Effektuppföljning
Utifrån målen och strategier har en sju nyckeltal identifierats för att följa
upp föreslagna projekts effekt på definierade målsättningar. Syftet är att
säkerställa att aktiviteterna fortlöper enligt förutbestämd plan genom att
identifiera och fånga upp eventuella avvikelser och vidta åtgärder för att
uppnå förväntade effekter.
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4.4

Mål och nyckeltal för kategoriarbetet
Respektive mål och strategi har en till två nyckeltal beroende på dess
komplexitet och omfattning. Några strategier har samma nyckeltal som
relaterad målsättning och en del strategier och aktiviteter förutspås ha
större inverkan än andra utifrån genomförbarhet och nytta.

Figur 7. KPI:er för mål och strategier.

Målsättningarna för respektive nyckeltal är satta under perioden 2019 till
2023 för att mäta aktiviteternas effekt då en del av genomförandeprojekten
beräknas ge störst effekt först efter avslut.
Målet om att minska alternativt hålla kvar dagens nivåer av antalet fordon17
och strategierna om att ifrågasätta behovsbild samt förändra attityder och
beteenden mäts i antal fordon. Fordonsflottan beräknas fram till 2023 att
kunna reduceras med 70 fordon, vilket motsvarar 3 % av totala
fordonsflottan, där majoriteten förväntas utgöras av de 300 fordon som kör
en körsträcka som understiger 480 mil/år. Estimeringen har gjorts baserat
på kategoriteamets uppskattning där bolagen och fackförvaltningarna
angivit en större reduktion än stadsdelsförvaltningarna. Vidare har några
av de bolag och fackförvaltningar som tillhör de största fordonsägarna
redan minskat fordonsflottan.
Sänkt totalkostnad mäts i realiserad besparing. 2023 förväntas stadens
årliga besparing vara 7,5-8 MSEK18, motsvarande ca 5% av kostnaderna.
Angiven besparing utgår ifrån minskade leasingkostnader19 och minskade
skadekostnader. Beräkningen grundar sig på den genomsnittliga
leasingkostnaden per fordon och skadekostnaden. Leasingkostnaden
inkluderar ISA, service och däck. Därtill tillkommer ytterligare
besparingar genom mindre storlekar och färre tillval och minskade
kostnader vid eventuellt systembyte.

17

Ett referensvärde för användning kan vara hur fordonsflottan totalt (2 363 lätta fordon) utvecklas i
förhållande till antalet invånare i Göteborg, 571 888 personer, (0,004 fordon per innevånare) samt
även antalet anställda inom kommunkoncernen, 55 000 personer (0,042 fordon per anställd). Även
andra mått för fordonstäthet kan komma att behöva nyttjas för att förklara justeringar, såsom stora
ändringar i omsorgsbehov.
19

Genomsnittliga kostnaden för Personbilar 4 788 kr/månad och Lätta lastbilar 8 421 kr/månad
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Parkeringsavgifter, drivmedelskostnader, trängselskatter och dylikt är inte
inkluderade. Med minskad fordonsflotta kan därför ytterligare besparingar
som angränsar till kategorin förväntas utöver satt målsättning.
Den beräknade årliga besparingen tar inte hänsyn till eventuellt ökade
anskaffningskostnader.
Målsättningen om fossilfri fordonsflotta 2023 och strategin om utfasning
av fossildrivna fordon mäts i andel fossilfria fordon och antal elbilar.
2023 förväntas andelen fossilfria fordon uppgå till 100 % och antalet
elbilar till 800.
Målet om att främja innovation och strategin att medverka i
innovationssatsningar mäts i antal samarbeten/piloter. Fram till 2023 har
GSLAB som målsättning att delta i två projekt för stadens räkning.
Strategin att standardisera produktutbudet mäts genom GSLAB: s
tillgängliga utbud till verksamheterna. Under perioden 2019–2023
förväntas antalet sjunka från 29 till 21 framförallt genom åtstramning vid
val av drivmedel.
Strategin om att ändra beteenden och attityder mäts i antalet fordon och
antalet skador. Stadens fordon förväntas att reduceras fram till 2023 och
med ca 300 färre skador.

4.4.1

Löpande uppföljning av måluppfyllnad
Det är viktigt att beakta att målsättningar är satta utifrån befintliga
förutsättningar. Målen får inte äventyra verksamheternas förmåga att
utföra kärnverksamheten.
Nyckeltalen kommer att följas upp halvårsvis av GSLAB: s
kategoriledning och rapporteras till INK. Under hösten 2019, då
handlingsplanens arbete med att tydliggöra konsekvenser av strategin
fossilfri, kommer målsättningarna att utvärderas, bland annat utifrån
avvägningar mellan målsättningar, tillgång till rätt modeller, ekonomi, och
verksamhetssäkerhet. Se även 5.3 nedan.
Det föreligger en del beroenden som påverkar möjligheten till
måluppfyllelse. Exempelvis kan fordonsflottans utveckling påverkas av
politiska beslut, omorganisationer, omlokaliseringar, privatisering, ökat
invånarantal, antal anställda och en åldrande befolkning vilket kan leda till
ökat behov av vård- och omsorg.
Vidare påverkar ytterligare ändringar av definitionen fossilfritt förmågan
att uppnå målsättningen om fossilfri fordonsflotta 2023. Även
marknadsutbudet och leverantörernas förmåga att tillhandahålla ”rätt”
fordon till en rimlig kostnad påverkar förutsättningarna. Fossilfri
fordonsflotta kan leda till ökade kostnader och de förväntade
kostnadsbesparingarna kan utebli. Vidare påverkar valen inom vad som är

Kategoriplan
Lätta fordon
Göteborgs Stad, Inköp och upphandling

23 (31)
2019-06-26

fossilfritt även utsläppsmålsättningar då andra drivmedelsval än ren eldrift,
såsom HVO100, kan öka utsläppen mer än dagens el/laddhybridfordon.

4.5 Risker
Implementeringen av strategierna är beroende av flertalet faktorer och
risker. De övergripande riskerna under implementeringsfasen innefattar:
-

-

-

-

Att genomförandearbete och – projekt blir alltför resurskrävande
Att engagemang och förändringsbenägenhet saknas hos
verksamheterna. Framförallt hos de verksamheter som inte varit
med i kategoriarbetet
Ekonomiska realiteter genom besparingskrav och minskad budget
påverkar engagemanget och begränsningen till tillsättande av
resurser och satsningen på en fossilfri fordonsflotta 2023
Att marknadsutbudet av fordon eller drivmedel begränsar och att
högre anskaffningskostnader för fossilfria fordon medför ökade
kostnader
Att politiska beslut som berör kategorin fattas i strid med planen
utan konsekvensanalys

Riskerna
behöver
inarbetas
i
planeringen
av
respektive
genomförandeprojekt för att uppnå måluppfyllelse. För att förebygga
riskerna behöver informationen nå ut till berörda och kommunikationsarbetet blir därför en framgångsfaktor för att förankra fastlagda strategier
ute hos verksamheterna.

4.6 Kommunikationsstrategi
Under etableringsarbetet har flera intressenter som berörs av respektive
upphandlings- och utvecklingsprojekt identifierats av kategoriteamet:
leverantörer, medarbetare, medborgare, service/verkstaden, KS/politiken,
nätverk och ledning samt de resurser som tillsätts för respektive projekt.
Kommunikationsarbetet behöver fortsättningsvis under implementeringsfasen ledas av GSLAB med stöd av INK. För förankring ute i
verksamheterna
behöver
kritiska
kommunikationsoch
informationsaktiviteter identifieras och information och kommunikationskanaler målanpassas för respektive intressentgrupp.
Planeringen behöver utgå från följande punkter:
-

Budskap – Vad som ska förmedlas?
Intressent – Vem är mottagaren?
Kanal – Hur kommunicerar vi?
Timing – Vem är ansvarig för att kommunikationen sker?
Mäta – Hur kan vi kontrollera och mäta påverkan?
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Kategoriteamet och kategorirådet är nyckelpersoner för att säkerställa att
information når ut till berörda inom deras respektive verksamheter samt
INK och kategoriledaren bör arbeta aktivt med de verksamheter som inte
varit tydligt delaktiga i kategoriarbetet.

5

Handlingsplan
Handlingsplanen omfattar en redogörelse av identifierade utvecklings- och
upphandlingsprojekt utifrån en prioriteringsmodell som värderar
genomförbarhet och nytta, vilka resurser som behöver tillsättas för att driva
igenom projekten, under vilken tidperiod de beräknas fortlöpa samt hur
implementeringsfasen styrs och följs upp.

5.1 Aktiviteter
Nedan beskrivs respektive upphandlings- och utvecklingsprojekt.

5.1.1

Upphandlingsprojekt
Ökad flexibilitet i upphandlingarna
Analys över möjliga alternativ och eventuella inrättningar inklusive
konsekvenser på upphandlingar

Identifiering av de möjliga lösningar som finns för att öka flexibiliteten i
upphandlings/inköpsförfarandet och därtill en sammanfattande analys av
de dess för- och nackdelar. För att utreda om dynamiskt inköpssystem är
ett alternativ bör erfarenhetsutbyte göras med de verksamheter som redan
implementerat dynamiska inköpssystem. Vidare bör en behovsanalys
göras för att undersöka omfattning av ett eventuellt dynamiskt
inköpssystem, exempelvis på hela eller delar av utbudet. Analysens utfall
visar på vilka alternativa lösningar som ökar flexibiliteten i
inköpsförfarandet och som kan användas vid hela eller delar av
sortimentet.
Arbetet beräknas pågå under andra till tredje kvartalet 2019. Tilltänkta
resurser är projektledare från GSLAB, utvalda upphandlare från INK,
utvalt beställarstöd från GSLAB och vid behov utvalda
verksamhetsrepresentanter.
Kravställning och eventuell implementering

Analysens utfall visar på vilka alternativa lösningar som kan användas vid
hela eller delar av utbudet. Vid positivt utfall planeras arbetet med
eventuell kravställning, upphandling och implementering initieras
2019/2020. Tilltänkta resurser är samma som vid analysarbetet.
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5.1.2

Utvecklingsprojekt
Ifrågasättande av behovsbild och bättre utnyttjande av
tillgänglig kapacitet
Utbilda verksamheterna i det elektroniska körjournalsystemet

Initialt behöver målgrupper utses och kunskapsgap kartläggas och
inventering göras av användbara och relevanta funktioner för att öka
fordonskontrollen hos respektive verksamhet och uthyrningen mellan
verksamheterna.
Utbildning i körjournalsystemet föreslås göra i fjärde kvartalet 2019.
Tilltänkta
resurser
är
projektledare
från
GSLAB
och
verksamhetsrepresentanter/fordonsansvariga.
Reducera antalet val

Reducering av antalet val görs genom en nuläges- och behovsanalys kring
vilka fordon som används och hur de brukas, en plan på vilka fordon som
kan reduceras alternativt där storleken kan minskas vid byte av fordon för
att sedan standardisera antalet val för respektive verksamhet och ej förnya
bilar där behov ej kan påvisas.
Arbetet med att reducera antalet val bedöms pågå tredje till fjärde kvartalet
2019. Tilltänkta resurser är projektledare från GSLAB och
verksamhetsrepresentanter/fordonsansvariga.
Implementeringen
av
strategin förutsätter att verksamheten har en fordonsansvarig.
Identifiera alternativa färdmedel

Analys och identifiering av alternativa färdmedel initieras via
marknadsanalys, kartläggning av körbeteenden och behov samt matchning
med tillgängliga alternativ på marknaden.
Identifiering görs under tredje och fjärde kvartalet 2019. Tilltänkta resurser
är projektledare från GSLAB och verksamhetsrepresentanter/
fordonsansvariga.
Utse fordonsansvarig

Fordonsansvarig bör tillsättas för de verksamheter som har en fordonsflotta
som överstiger 30 fordon och saknar fordonsansvarig. Initialt görs detta
genom att sätta upp en rollbeskrivning och påvisa den positiva
effekthemtagningen från verksamheter som har fordonsansvarig idag.
Steg två är att påverka för att verksamheterna utser en fordonsansvarig,
särskilt i de verksamheter som har stor fordonsflotta och högst andel fordon
med låg körsträcka och flest skador i syfte att ytterligare påvisa potentiella
effekthemtagningar och goda exempel. Fordonsansvarig bör
implementeras i alla verksamheter med en fordonsflotta som överstiger 30
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till antalet. På sikt kan även samordningsansvarig med ansvar för flera
verksamheter utses för de verksamheter vars fordonsflotta understiger 30.
Fordonsansvariga i samarbete med GSLAB är en förutsättning och
framgångsfaktor i arbetet att uppnå ställda mål för stadens fordon.
Initiering startas under andra kvartalet 2019. Tilltänkta resurser är
projektledare från GSLAB, INK (kommunikation), utvalda
verksamhetsrepresentanter/fordonsansvariga.
Identifiera samordningsmöjligheter

På lång sikt identifieras möjligheter till samverkan genom kartläggning av
samordningsmöjligheter
genom
exempelvis
intervjuer/enkäter,
framtagning av finansieringsmodell och upprättande av gemensamma
bilpooler där samordningsvinster skulle kunna uppnås.
Arbetet beräknas göras under 2020. Tilltänkta resurser är projektledare
från GSLAB, utvalda verksamhetsrepresentanter/fordonsvariga.
Behov av systembyte/eventuellt systembyte

För att öka användarvänligheten och minska kostnaderna för
ISA/körjournalssystemet kan eventuellt systembyte behöva ses över
genom inventering av nuvarande funktionalitet och gap i befintligt system,
förstudier och referensgrupp som utvärderar alternativa lösningar. Ett
upprivande av KF beslutet kring ISA behöver också komma till stånd.
Arbetet beräknas pågå under 2019/2020. Tilltänkta resurser är
projektledare från GSLAB, utvalda upphandlare, Trafikkontoret, utvalt
beställarstöd,
IT-experter/konsult,
intraservice
och
utvalda
verksamhetsrepresentanter/ fordonsansvariga.

Standardisering av produktbehov
Förbered kravarbete

Standardisering av produktutbudet görs genom att förbereda ett kravarbete
som standardiserar baserat på nuläges- och behovsanalys kring vilka
fordon som används, av vilka verksamheter och dess behov, vilka
verksamheter som har liknande behov men där fordonsflottan skiljer sig åt
och inventering vilka fordon som av de 13 personbilarna och 16 lätta
lastbilarna kan reduceras inför kommande upphandling.
Arbetet planeras pågå under 2019/2020 och tilltänkta resurser är
projektledare från GSL, utvalda upphandlare och utvalt beställarstöd.
Begränsa val och säkerställ modell

Vidare kan standardisering göras genom att kartlägga vilka fordon som kan
bytas ut till fossilfria alternativ och ta fram standardiserade line-ups för
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verksamheter med liknande behov och säkerställa modell som premierar
rätt val av standard.
Arbetet beräknas göras under tredje kvartalet 2020 och tilltänkta resurser
är samma som vid förberedelser av kravarbete.

Utfasning av fossildrivna fordon
Nulägesanalys

Nulägeanalys behöver upprättas innehållande en kartläggning vilka fordon
som finns i befintlig fordonsflotta, vilka som behöver bytas ut och från
vilka verksamheter och med vilken tajmning utbytet bör ske.
Arbetet beräknas göras under tredje och fjärde kvartalet. Tilltänkta resurser
är projektledare från GSLAB och utvalt beställarstöd.
Nytecknade avtal

Befintliga avtal behöver inventeras och en handlingsplan tas fram som
beskriver de ökade kostnaderna för förkortade nytecknade avtal för
fossildrivna fordon som tecknas fram till 2023.
Arbetet planeras under andra och tredje kvartalet och tilltänkta resurser är
projektledare från GSLAB och utvalt beställarstöd.
Marknads- och behovsanalys

Marknads- och behovsanalys behöver också göras för att kartlägga
verksamheternas behov och fordon som finns tillgängliga på marknaden,
vilka som kommer att komma ut och när.
Därutöver behöver kartläggning göras kring vilka konsekvenser beslutet
om fossilfri fordonsflotta 2023 får på infrastruktur genom analys kring
vilken infrastruktur och bränsle som behövs för att nyttja nya fordon (vad,
var, när/om det finns tillgängligt, alternativ för att få tillgång, ev.
samarbeten/bidrag).
Arbetet planeras under tredje och fjärde kvartalet. Tilltänkta resurser är
projektledare från GSLAB och utvalt beställarstöd.
Ekonomimodell/ business-case

Ekonomimodell/business- case behöver tas fram för att analysera,
identifiera och beskriva möjliga åtgärder och konsekvenser,
prognostisering kring antal fordon, restvärden/realisering av förluster och
alternativ sammanställda (utbyten, till vad, från vem, vilken infrastruktur,
vilka kostnader).
Arbetet planeras under tredje och fjärde kvartalet. Tilltänkta resurser är
projektledare från GSLAB och utvalt beställarstöd.
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Förändra attityder och beteenden
Utbilda förarna

För att förändra attityder till fordonet som transportmedel, hur man vårdar
stadens fordon och minska skadorna behöver förutbildning genomföras i
staden initialt genom att identifiera relevanta målgrupper inventera
existerande utbildning och målgruppsanpassa utbildningens innehåll
ytterligare.
Arbetet med att förbättra existerande utbildning genom ytterligare
målgruppsanpassning beräknas att inledas tredje kvartalet 2019.
Utbildningen är tilltänkta att ske löpande inom stadens verksamheter.
Tilltänkta resurser är projektledare från GSL och utvalda
verksamhetsrepresentanter/fordonsansvariga.
Ledarskap

Ledarskapet behöver förstärkas ute i de olika verksamheterna genom att
etablera målgrupp och genomföra insatser enligt kommunikationsplanen
för att säkerställa att informationen når ut till berörda.
Då ekonomiska konsekvenser är en viktig faktor i styrningen hos
verksamheterna måste det tydliggöras hur val av fordon (storlek,
fordonsmärke och tillval) och skador belastar verksamhetens resultat och
därigenom budgetutfall.
En ny fordonspolicy behöver utarbetas tillsammans med Trafikkontoret för
att tydliggöra stadens riktlinjer för godkända bränsleslag, trafiksäkerhetsoch miljökrav. Vidare behöver resepolicyn och i övrigt närliggande policys
samt riktlinjer förtydligas och eventuellt förändras och tydliggöra
alternativa färdmedel. Respektive verksamhet bör ha en grundpolicy som
inkluderar viktiga punkter för fordonsansvar som sedan kan anpassas
alternativt förtydligas efter respektive verksamhet.
Arbetet planeras under tredje och fjärde kvartalet och fortlöpa framåt.
Tilltänkta resurser är projektledare från GSLAB och utvalda
verksamhetsrepresentanter/ fordonsansvariga.

Aktivt medverkande i innovationssatsningar
Identifiera, inventera och kartlägga

För att möjliggöra aktivt medverkande i innovationssatsningar behövs en
inventering göras av befintliga och kommande pilotprojekt och testbäddar.
Vidare behöver kartläggning göras av potentiella samarbetspartners där
samarbeten kan initieras och analys av för- och nackdelar kopplade till
övrig målsättning.
Arbetet beräknas pågå under tredje och fjärde kvartalet 2019. Tilltänkta
resurser är projektledare från GSL och utvalda verksamhetsrepresentanter.
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Delta i relevanta projekt

Utifrån identifieringen, inventeringen och kartläggningen fattas beslut om
relevanta projekt att delta i som testbädd/pilot och samarbeten med
tänkbara partners i regionen.
Arbetet beräknas initieras under 2020. Tilltänkta resurser är projektledare
från GSL och utvalda verksamhetsrepresentanter.

5.2 Organisation och genomförande
Arbetet kommer under implementeringsfasen att ledas av GSLAB
tillsammans med INK under ledning av kategoriledaren Jessica Edlund
(Affärsenhetschef Fordon och Maskiner) med stöd av kategoriteamet och
INK.
Projekten kommer att ledas av projektledare från GSLAB. Beroende på
projekt kommer olika kompetenser att efterfrågas och graden av
involvering från stadens verksamheter att variera. Identifierade är valda
upphandlare, beställarstöd, IT-experter/konsulter, Intraservice och
verksamhetsrepresentanter/ fordonsansvariga.
Den sammanlagda resursinsatsen, utöver förväntat eget arbete inom
Göteborgs stad som inte kräver att bemanning tas in som extrapersonal,
eller som övertidskostnader består av:
-

-

-

Etablering av fordonsansvariga (i utvalda verksamheter eller som
delade mellan verksamheter) som stödjer beslut om att inte förnya
fordonsavtal- samt att minska storlek på fordon/hantera tillval och
icke-standardisering. Denna kostnad behöver utvärderas inom ramen
för utvecklingsprojektet, och hur utvalda verksamheter kan hantera
eventuellt tillkommande resursbehov
Eventuella kostnader för systemutveckling som identifieras inom
ramen för relevanta upphandlings- och utvecklingsprojekt och som då
behandlas utifrån den identifierade nyttan och relation till
helhetsmålsättningar, samt för
Eventuellt externt stöd under genomförandearbetet. Det stödet
uppskattas sammantaget för 2019 och 2020 understiga 2,5 MSEK

Detta vägs mot möjliga besparingar om 7,5–8 MSEK, samt uppfyllelse av
miljömålsättningar inom de lätta fordonen
Utvecklings- och upphandlingsprojekten kommer att löpa under perioden
2019–2023. Målsättningen om en fossilfri fordonsflotta 2023 har medfört
att en del projekt där åtgärder erfordras direkt redan initieras alternativt
planeras att starta upp innan sommaren medan andra mer långsiktiga
projekt planeras att inledas under hösten alternativt våren 2020.
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Figur 9. Tidplan för upphandlings – och utvecklingsprojekten.

5.3 Styrning och uppföljning
Efter att kategoriplanens åtgärder börjar genomföras kommer arbetet
löpande att följas upp.
Under hösten 2019 kommer kategoriteamet och kategoriledaren att träffas
för att konkludera och utvärdera pågående arbete i syfte att följa upp och
förbättra arbetet. Kategorideltagarna kommer varje månad att få uppgiften
att skicka in en utvärdering kring hur arbetet går som sammanställs av
kategoriledaren och rapporteras till kategoriteamet, kategorirådet och INK.
Frekvensen kan komma justeras utifrån bedömning av framdrift.
I oktober efter att analysarbetet inom arbetet utfasning av fossildrivna
fordon konkluderats kommer en avstämning med kategorirådet att äga rum
där möjlighet ges till revidering i planen i form av tid, resurser och satta
nyckeltal och mål baserat på analysarbetets utfall.
Vidare föreslås kategorirådet träffas en gång per halvår för att följa upp hur
arbetet fortlöper för att fånga upp risker och eventuella möjligheter till
förbättringar i kategoriarbetet.
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1. Sammanfattning
Business Region Göteborg (BRG) har under 2018 genomfört en utredning avseende utvecklingen inom
automatisering, digitalisering och elektrifiering inom transportsektorn.
BRGs styrelse har i mål- och inriktningsdokument för 2018 formulerat uppdraget enligt följande.
Det ska utredas hur Göteborg, på områden som exempelvis infrastruktur och stadsutveckling, bör följa
och särskilt i ett hållbarhetsperspektiv dra nytta av den snabba utveckling inom automatisering,
elektrifiering och digitalisering som äger rum i transportsektorn.
Utredningsarbetet ska utmynna i en rapport innehållande ett antal konkreta rekommendationer kring
hur det fortsatta arbetet bör se ut.
Uppdraget har genomförts av BRGs personal, dels genom omvärldsbevakning, dels genom inhämtning
av information från källor relevanta för uppdraget, exempelvis politiska styrdokument, direktiv och
beslut fattade på lokal, regional, nationell och internationell nivå.
BRG har även genomfört ett 40-tal intervjuer med nyckelpersoner inom akademi, näringsliv och
offentlig sektor med djupkunskap inom efterfrågade områden.
Utvecklingen inom fordons- och transportsektorn avseende elektrifiering, digitalisering, uppkoppling
och automatisering går i ett rasande tempo. Detta skapar nya förutsättningar att möta de
samhällsutmaningar som följer av ökad urbanisering och transporters miljöpåverkan runt om i världen,
så även i vår region. Kraven, regelverken och konkurrenssituationen förändras för producenter av
fordon inom både kollektivtrafik- gods- avfalls- och personbilssegmentet.
Teknikutvecklingen innebär att Göteborg Stad behöver hantera parallella transportsystem, dvs
befintligt system parallellt med ett system som i stor utsträckning bygger på uppkoppling, digitalisering
och automatisering, vara rustad för en expansiv uppbyggnad av laddinfrastruktur, koppla upp staden
för effektivare transportflöden samt bedriva stadsbyggnad som stödjer självkörande och elektrifierade
system.
Med detta i åtanke är det således av stor vikt för Göteborg Stad att följa, dra nytta av och vara en del
av utvecklingen, både utifrån stadens, som näringslivets perspektiv.
Göteborg Stad behöver ha en målsättning, handlingsplan och organisation rustad för den
teknikutveckling som sker för att kunna planera för en framtid med ökad grad av automation och
digitalisering, där infrastrukturen är uppkopplad och anpassad för elektriska fordon.
Fordonsindustrin är i en stor omställning och utsatt för hård konkurrens varför det även är av stor vikt
att följa och stötta näringslivets utveckling. Detta för att säkerställa en konkurrenskraftig
fordonsindustri som bidrar till etableringar och investeringar och höjer attraktionskraften för
Göteborgsregionen. Fordonsindustrin har stor betydelse avseende sysselsättning, teknikutveckling och
tillväxt i Göteborgsregionen och Västsverige.
 2020 förväntas Volvokoncernen ha över 1 miljon uppkopplade lastbilar, bussar och
anläggningsmaskiner.
 2025 har Volvo Cars som mål att en tredjedel av bilarna som säljs ska vara självkörande.
 2025 förväntas 30 % av busstrafiken inom kollektivtrafiken i Västra Götaland att utföras med
eldrift.
 2030 förväntas 55 procent av personbilarna i Sverige ha någon form av eldrift.
 Drygt 50 procent av landets direkt sysselsatta inom fordonsindustrin återfinns i Västra
Götaland.
 2015 skapade fordonsindustrin i Västra Götaland lågt räknat i genomsnitt strax över 3 procent
(3,3 miljarder kr) av det totala skatteunderlaget i regionen.
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Göteborg Stad har stora möjligheter att dra nytta av de potentiella effekter teknikutveckling inom
fordons- och transportsektorn genererar. Utifrån de intervjuer som vi genomfört med representanter
från näringsliv, akademi och staden framkommer en rad fördelar kopplat till utvecklingen.
 Minskad miljö- och klimatpåverkan samt en stad med mindre trafikbuller.
 Ökad trafiksäkerhet med färre skadade och transporteffektivitet.
 Möjligheter att förtäta staden.
 Förutsättningar till branschöverskridande samarbeten inom stadsutveckling.
 Möjligheter att exportera stadens hållbara mobilitetslösningar.
 Möjlighet att exponera Göteborg som föregångare inom hållbarhet och mobilitet.
Göteborg Stads utveckling och näringslivets utveckling hänger i många stycken ihop och städer som vill
omfamna teknikutveckling och ligga i framkant behöver således agera proaktivt och tillsammans med
näringslivet planera och bygga för en automatiserad, digitaliserad och elektrifierad stad. Genom
samarbete kan offentliga aktörer, näringsliv och akademi profilera sig som en spjutsspetsregion när
det gäller framtidens mobilitetslösningar.
För att Göteborg Stad på ett effektivt och framgångsrikt sätt ska kunna följa, dra nytta och vara en del
av den utvecklingen som sker inom fordons- och transportsektorn så lämnas följande
rekommendationer baserade på omvärldsbevakning och närmare 40 intervjuer med aktörer från
näringsliv, akademi, myndigheter och Göteborgs Stad.
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BRG rekommenderar att Göteborg Stad utformar en tydlig vision, målsättning och
handlingsplan som stödjer omställningen för utpekade områden, automatisering, digitalisering
och elektrifiering inom fordons- och transportsektorn.
BRG rekommenderar att Göteborg Stad säkerställer att styrdokument avseende trafik, miljö
och klimat, stadsutveckling och näringsliv stödjer varandra och stödjer teknikutvecklingen
inom fordons- och transportsektorn och inte leder till målkonflikt.
BRG rekommenderar att Göteborg Stad utvecklar tvärfunktionell samverkan mellan
förvaltningar och bolag för synergieffekter och förbättrat samarbete.
BRG rekommenderar att Göteborg Stad lyfter digitalisering till en strategisk fråga och tar fram
en digitaliseringsstrategi som stödjer transformationen inom fordons- och transportsektorn.
BRG rekommenderar att Göteborg Stad inom ramen för befintliga initiativ och program,
Strategisk näringslivsdialog, Näringslivsstrategiska programmet, Innovationsprogrammet,
förstärker dialogen med näringslivet och akademin avseende stadsutveckling kopplat till
teknikutveckling inom fordons- och transportsektorn
BRG rekommenderar att Göteborg Stad fortsätter att utveckla Testbädd Göteborg med bäring
mot automatisering, digitalisering och elektrifiering.

2. Studie
2.1 Bakgrund
BRGs styrelse har i mål- och inriktningsdokument för 2018 tilldelat BRG följande uppdrag.
Det ska utredas hur Göteborg, på områden som exempelvis infrastruktur och stadsutveckling, bör följa
och särskilt i ett hållbarhetsperspektiv dra nytta av den snabba utveckling inom automatisering,
elektrifiering och digitalisering som äger rum i transportsektorn.
Utredningsarbetet ska utmynna i en rapport innehållande ett antal konkreta rekommendationer kring
hur det fortsatta arbetet bör se ut.
Studien ska genomföras under 2018.
2.2 Metod och avgränsningar
Studien har genförts av personal på BRG då vi såg fördelar med intern bemanning. Uppdraget bygger
kunskap och fördjupad samverkan mellan förvaltningar och bolag inom Göteborg Stad vilket vi
bedömer kan vara av vikt för det fortsatta arbetet avseende automatisering, elektrifiering och
digitalisering inom transportsektorn.
Uppdraget har genomförts dels genom omvärldsbevakning, dels genom inhämtning av information
från källor relevanta för uppdraget, exempelvis politiska styrdokument, direktiv och beslut fattade på
lokal, regional, nationell och internationell nivå.
BRG har även genomfört ett 40-tal intervjuer med nyckelpersoner inom akademi, näringsliv och
offentlig sektor med djupkunskap inom efterfrågade områden.
Följande frågor har legat till grund för intervjuerna.
 Vilka är de största utmaningarna/hindren kopplat till utvecklingen inom automatisering,
elektrifiering och digitalisering?
 Vad är knäckfrågan för att lösa utmaningarna/hindren?
 Vilka är de största möjligheterna kopplat till utvecklingen inom automatisering, elektrifiering
och digitalisering?
 Hur ska Göteborg Stad anpassa sig till teknikutvecklingen?
 Hur bör Göteborg Stad samarbeta kring dessa frågor?
 Vilka val, beslut och investeringar behöver Göteborg Stad genomföra?
 Hur ser tidslinjen ut?
 Hur påverkas näringslivet av utvecklingen?
 Vilken fråga bedömer ni är den största/viktigaste knäckfrågan att lösa för att Göteborg Stad
och den utvecklingen som sker skall gå hand i hand?
Svar från intervjuer, se appendix 1.
I rubricerat uppdrag definieras transportsektorn som person- och godstransporter inom Göteborgs
Stad vilket innefattar lätta och tunga fordon såsom bilar, bussar, lastbilar, arbetsfordon, cyklar,
mopeder och motorcyklar.
Uppdraget har inte involverat tåg, båt och flygtransporter.
BRGs bedömning är att det till stor utsträckning är utvecklingen inom fordonssektorn som driver
utvecklingen inom transportsektorn och påverkar transportsystemet. Denna bedömning har haft
inverkan på urvalet av respondenter samt benämning av sektorer som påverkar och påverkas av
teknikutvecklingen. I rapporten benämns sektorn som fordons- och transportsektorn.
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2.3 Omvärld
Under 1900 och 2000 talet har befolkningen som bor i städer världen över vuxit kraftigt och 2050
prognosticerar FN att befolkningsmängden som bor i städer kommer uppgå till närmare 6 miljarder
vilket motsvarande 80% av jordens befolkning1. Befolkningen beräknas även öka i Göteborg. Under
perioden 2017 – 2030 räknar man med att antalet invånare kommer att öka med närmare 86 000
personer2 och inom ramen för stadens näringslivsstrategiska program är målsättningen 120 000 nya
jobb till 20353.

Detta ställer nya krav på transportsystemet och producenterna av fordon inom både person-, godsoch avfallshanteringssegmentet. På områden som trafiksäkerhet kopplat till samutnyttjandet av
vägutrymmet för olika transportslag, till ökade krav på transporteffektivitet för att värna om miljön.
Det innebär även mer fokus på bullerbekämpande åtgärder och för att minska emissioner både vad
gäller CO2 och NOx utsläpp, samt ökade krav på tillgänglighet, tillförlitlighet och ett tryggt
transportsystem.
Parallellt med samhällsutvecklingen och dess påverkan på transportsystemet görs teknologiska
framsteg inom elektrifiering, digitalisering, uppkoppling och automatisering. Denna utveckling innebär
parallella transportsystem med olika teknikinnehåll, dvs befintligt system parallellt med ett system
som bygger på uppkoppling, digitalisering och automatisering. Dessa teknologiska framsteg stödjer
den ökade decentraliseringen av samhället och påverkar även aktörerna inom fordonsbranschen och
dess kunder.

1

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-sustainable-urban-mobility-european-policypractice-and-solutions.pdf
2
http://pxwebb2017.vgregion.se/PXWeb/pxweb/sv/?rxid=c852f07a-0b5f-4940-9dfc9decfb4b52c3/pxweb/pxweb/sv/
3

https://www.businessregiongoteborg.se/sites/default/files/downloadable_files/goteborgs_stads_n
aringslivsstrategiska_program_2018-2035_0.pdf
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Den växande e-handeln påverkar också transportbranschen och leder till nya aktörer på marknaden.
Nya mobilitetstjänster med inslag av mer kundcentrerade lösningar anpassade både för person och
godstrafik dyker upp och en ökad grad av delningstjänster är på frammarsch. Denna utveckling leder
också till nya transportmönster och ökade godsflöden. De teknologiska framstegen skapar konkurrens
och nya affärsmodeller men ger också förutsättningar för ökade miljö- och samhällsvinster. Dagens
och framtidens fordon utvecklas mot att kunna köra smartare med vetskap om kringliggande fordon
och vägens beskaffenheter (genom uppkoppling), köra miljövänligare med ökat inslag av uppkoppling
och elektrifiering (genom grön el), öka transporteffektiviteten, underlätta för föraren och minska
antalet döda och skadade i trafiken.
Automatisering, digitalisering och elektrifiering är redan idag en del av transportsystemet. Detta blir
tydligt när man studerar prognoser från myndigheter, företag och intresseorganisationer. Volvo Cars
har satt mål om att en tredjedel av bilarna som säljs år 2025 ska vara självkörande 4. 2020 förväntas
Volvokoncernen ha över 1 miljon uppkopplade lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner 5. Denna
utveckling innebär behov av uppgradering av befintlig infrastruktur, både fysisk och digital, men även
kompletteringar av infrastrukturen med definierade vägar.

Ur globalt konkurrenshänseende är vår industris omvandling med ökade inslag av digitalisering och
uppkoppling en avgörande förutsättning för att skapa snabb funktionstillväxt och interaktion med helt
nya
branscher
som
gör
intåg
på
transportområdet.
Utmaningen
ligger
på
kompetensförsörjningsområdet.
Enligt IT & Telekomföretagen förutspås bristen på specialister inom IT eller digitalt relaterad
kompetens uppgå till ca 70 000 personer i Sverige till 20226. Flera av dessa behövs för att klara
utvecklingssprånget inom fordonsbranschen som konkurrerar med andra branscher som också
digitaliseras.

4

http://www.gp.se/ekonomi/var-tredje-volvo-ska-vara-sj%C3%A4lvk%C3%B6rande-1.6415940
https://www.volvogroup.se/sv-se/news/2017/aug/skapar-plats-for-innovation.html
6
https://www.itot.se/app/uploads/sites/2/imported/ITTelekom-Rapport-Brist-Pa-IT-kompetenswebb.pdf
5
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Elektrifiering står inför en större marknadsintroduktion inom flera segment såsom personbilar, bussar
och tunga fordon. Enligt Trafikanalys prognoser kommer 55 % av personbilarna i Sverige till 2030 ha
någon form av eldrift, antingen elhybrid, laddhybrid eller rena elbilar7. Intresseorganisationen Power
Circle bedömer att under perioden 2018-2024 kommer vi i Sverige ha en årlig tillväxt för laddbara bilar
med 40 %8. I Västra Götalandsregionens Miljö- och Klimatstrategi för kollektivtrafiken framgår att el
kommer att prioriteras i stads- och tätortstrafik. 2025 bedömer man att 30 % av busstrafiken kommer
att utföras med eldrift för att därefter öka9.

Utvecklingen inom fordons- och transportsektorn påverkas även av de miljö- och klimatdokument som
formulerats och beslutats på såväl internationell som lokal nivå.
I oktober 2018 enades Europeiska rådet om sin ståndpunkt om en förordning för att fastställa
strängare normer för koldioxidutsläpp från nya personbilar och lätta nyttofordon. De genomsnittliga
koldioxidutsläppen från nya personbilar som registreras i EU ska vara 15 % lägre 2025 och 35 % lägre
2030 jämfört med de utsläppsgränser som gäller 2021. För lätta nyttofordon behåller rådet de mål som
föreslagits av kommissionen: 15 % år 2025 respektive 30 % år 203010.
För att komma tillrätta med luftföroreningarna i sina storstäder har Kinesiska myndigheter beslutat att alla
biltillverkare som säljer bilar i Kina måste 2019 sälja minst 10% elbilar. 2020 växer andelen till 12%12.
På lokal nivå har Göteborg Stad undertecknat Borgmästaravtalet och tagit fram åtgärder som tillsammans
kan minska Göteborgs koldioxidutsläpp 21 procent från år 1990 till år 202013.
Dessa dokument styr mot minskade utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser och driver på
samhällsutvecklingen och utvecklingen inom fordons- och transportsektorn. Den teknikutveckling vi
idag ser inom automatisering, digitalisering och elektrifiering kommer vara nödvändig för att bidra till
att uppnå de mål som är formulerade i ovan angivna miljö- och klimatdokument.
7

https://www.trafa.se/globalassets/pm/2018/pm-2018_3-fordon-i-framtiden---elektrifieringautomatisering-och-digitalisering.pdf
8
https://www.elbilsstatistik.se/elbilsstatistik
9
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/8b
1cb26c-b370-4f04-8488-a376cb1e64d0/Milj%c3%b6%20och%20klimatstrategi%20f%c3%b6r%20kollektivtrafiken%20i%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6tala
nd%202018-1.pdf?a=false&guest=true
10
https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2018/10/10/co2-emission-standardsfor-cars-and-vans-council-agrees-its-position/
11
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/vehicles/directive_en
12
https://www.svd.se/kina-infor-hard-elbilskvot-2019
13
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/36fb4599-a2c4-4e46-86210c71ceece4c5/Klimatstrategiskt+program+f%C3%B6r+G%C3%B6teborg.pdf?MOD=AJPERES
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Fordonsindustrin i Västsverige består av ca 220 företag14. Det är en mix av OEMS (Original Equipment
Manufacturers), underleverantörer, tjänsteleverantörer och konsultbolag.
Utifrån studier av fordonsklustret kan vi konstatera att de stora bolagen påvisar en ökad produktivitet
medan de mindre bolagen i större utsträckning står för jobbskapande. Mångfalden av bolag är viktiga
för fordonsindustrins ekosystem där de stora bolagen agerar draglok och motor för tillväxt, innovation
och etableringar och de mindre bolagen dras med av utvecklingen och genererar ökad sysselsättning.

2015 bidrog fordonsindustrin med tio procent av Västra Götalands samlade BRP,
Bruttoregionalprodukt. I absoluta tal motsvarade andelen drygt 43 miljarder kronor år 201510. Detta
betyder att fordonsindustrin är en av de viktigaste beståndsdelarna i Västra Götalands ekonomi.
Fordonsindustrin driver även efterfrågan i andra sektorer i regionens näringsliv. Drygt 50 procent av
landets direkt sysselsatta inom fordonsindustrin återfinns i Västra Götaland15. Västra Götalands
sysselsättningsmultiplikator för fordonsindustrin landar på 1,8415. Det innebär att om Volvo anställer
500 personer så tillkommer ytterligare 420 personer som en total sysselsättningseffekt.
Fordonsindustrin bidrar även starkt till regionens skatteunderlag. 2015 skapade fordonsindustrin lågt
räknat i genomsnitt strax över 3 procent, motsvarande 3,3 miljarder, av det totala skatteunderlaget i
regionen15. Som en jämförelse motsvarar det nästan Västtrafiks halva budget. Det innebär att
fordonsindustrin står för en stor summa i införtjänade skattemedel jämfört med andra branscher i
regionen.
Fordonsindustrin har också stor inverkan på regionens export och import. 2016 uppgick
fordonsindustrins export till drygt 103 miljarder kronor vilket motsvarar 43 procent av länets totala
varuexport på 239 miljarder kronor15. Under samma år importerade fordonsindustrin i Västra Götaland
för motsvarande 42 miljarder kronor, vilket motsvarar strax under en femtedel av länets totala import
på 218 miljarder kronor15.

14

https://www.businessregiongoteborg.se/sites/default/files/downloadable_files/Fordonsindustrins_
kompetensbehov_i%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6taland_170531.pdf
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Fordonsindustrin är världsomspännande och internationell och BRG har inom ramen för uppdraget
genomfört ett studiebesök till Stuttgart och regionen Baden-Wurttemberg. Stuttgart är precis som
Göteborg starkt präglat av fordonsindustri med företag som Daimler, Audi och Porshe i regionen.
Fordonsindustrin i Stuttgart och Göteborg delar i stor utsträckning samma utmaningar när det gäller
teknikomställning, kompetensutveckling och internationell konkurrens. För att möta omställningen
och stötta näringslivet har politik, akademi och företag gemensamt tagit fram en strategi och
handlingsplan för att säkerställa att Baden-Wurttemberg och dess näringsliv fortsatt kommer att vara
en del av framtidens globala mobilitetslösningar15.
Detta strategiska samarbete kan vara av intresse för Göteborg Stad och dess fordonsindustri att
studera närmare. Detta har dock inte rymts inom rubricerat uppdrag.

BRG har även tagit del av Tankesmedjan Fores rapport Sustainable mobility the Chinese way –
Opportunities for European cooperation and inspiration16. Väl utvecklade delningstjänster vad gäller
cyklar och bilar, samt hårdare krav på tillverkningskvoter av elbilar, är ett par områden där Europa
ligger efter, konstateras det i rapporten.

Fores pekar ut fem huvudområden där Europa kan lära av Kina.
 Att sätta långsiktiga mål och göra kontinuerliga anpassningar som kombineras med
detaljerade, ämnesspecifika planer och kontinuerliga justeringar för att säkerställa
måluppfyllelse.
 Delningsekonomin inom transportsektorn. Kina har nu världens största bildelningstjänst,
världens största flotta med lånecyklar, och många andra initiativ inom delade
transportlösningar.
 Incitament kopplade till fordonens prestanda. Den nuvarande kinesiska premien för elbilar
och laddhybrider är kopplad till hur lång räckvidden med eldrift är. Kortare räckvidd under en
viss gräns ger 0 kr i ekonomisk stimulans, lång räckvidd ger en omfattande premie.
 Städer som drivkrafter för förändring. Beijing och många andra kinesiska städer inför nu en
rad radikala begränsningar av hur bilar får köra i städerna. Det kombineras med incitament
för cyklar och eldrivna fordon, där den snabba introduktionen av elbussar i många kinesiska
städer imponerar särskilt.
 Elbilskvoter. I Kina är biltillverkare skyldiga att sälja en viss, ökande andel så kallade New
energy vehicles, primärt elbilar. Det bilmärke som presterar mer än vad som krävs kan sälja
sitt överskott till andra tillverkare.

15

https://stm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/181009_SDAFlyer_englisch.pdf
16
http://2030-sekretariatet.se/wp-content/uploads/2018/07/Sustainable-mobility-the-Chineseway.pdf
10

3 Analys av intervjuerna
Frågorna enligt punkt 2.2 har legat till grund för de intervjuer vi genomfört med ca 40 nyckelpersoner
inom akademi, näringsliv och offentlig sektor under våren 2018. Utifrån respondenternas svar har vi
gjort följande analys.
På frågan om de största utmaningarna/hindren återkommer vissa begrepp hos aktörerna både inom
och utanför Göteborg Stad, lagstiftning och regelverk, affärsmodellen, integritet, kundnyttan samt
trygghet och säkerhet, dvs uppbyggandet av säkerhetsskydd och trafiksäkerhet.
De externa aktörerna nämner också tidsaxlarna, dvs hantera två transportsystem med stora skillnader
i teknikinnehåll samtidigt och kompetensförsörjning, dvs hitta rätt arbetskraft men också utbildning
som stödjer transformationen och kompetensomställningen för industrin mot elektrifiering,
automatisering och digitalisering.
De interna aktörerna pekar ut organisatoriska frågor såsom Göteborg Stads ledning och styrning,
tvärfunktionell samverkan, proaktivt arbetssätt samt potentiella målkonflikter mellan stadens olika
styrdokument. Digitalisering hanteras idag som en IT-fråga inom staden, dvs utifrån ett tekniskt
perspektiv. Digitalisering behöver lyftas till att bli en strategisk fråga för Göteborg Stad.
När det gäller knäckfrågan så återkommer vissa begrepp såsom regelverk, affärsmodeller,
tvärfunktionell samverkan och arbeta proaktivt med utmaningarna. Man önskar också att staden skulle
forma en tydlig vision och ambition och att man säkerställer att Göteborg Stads inriktningsdokument
stödjer varandra och stöttar transformationen och sätter Göteborg på den internationella kartan som
en förebild och föregångsregion inom hållbarhet och framtidens mobilitet.
De största möjligheterna är de potentiella effekter man anser utvecklingen kan bidra till, minskad
miljö- och klimatpåverkan samt en stad med mindre buller. Vidare nämns effektivare transportsystem
och ökad trafiksäkerhet. Utvecklingen innebär också en attraktivare och mer tillgänglig stad. Dessutom
finns möjligheter för näringslivet att exportera stadens transportlösningar på den internationella
marknaden vilket i förlängningen kan leda till ökad sysselsättning.
När det gäller anpassning till utvecklingen så återkommer behovet av att Göteborg Stad formar en
vision och ambition. Att vi agerar proaktivt och utmanar näringslivet istället för tvärtom och att man
behöver organisera sig mer centraliserat med mandat, och budget för att driva utvecklingsfrågorna
mer effektivt. Man efterfrågar även tillgängliggörande av Göteborg Stads data, det efterfrågas en
förvaltningsövergripande digitaliseringsenhet samt tillgång till 5G.
På frågan om samarbete så uttrycks att trippel helix samverkan i stort fungerar bra. Dock ser man gärna
ett närmare samarbete mellan Göteborg Stad, näringslivet och akademin och att det förs en tätare
dialog kring teknikutveckling kopplat till stadsbyggnad. Det efterfrågas ett tätare samarbete mellan
Göteborg Stad och nyckelaktörerna inom kollektivtrafiken, dvs Västtrafik och VGR. Man vill fortsätta
att utveckla Göteborg som testbädd. Den interna organisationsfrågan återkommer då det efterfrågas
horisontell samverkan.
Angående val och beslut som Göteborg Stad behöver ta så återkommer visionsarbetet, hur ska
Göteborg se ut om 20-30 år? Vilka åtgärder effektuerar Göteborg Stad de närmaste 5 åren för att stödja
omställningen? Även organisationsfrågan återkommer. Man efterfrågar en digital transportstrategi
och att Göteborg stad avsätter resurser för strategiskt arbete kring digitalisering och automatisering.
Man anser också att stadsbyggnadskontoret behöver vara med tidigare i planeringsprocesserna så att
utvecklingen inom fordons- och transportsektorn tydligt kopplas till stadsbyggandet.
Förutspå en tidslinje för introduktionen av automatisering, digitalisering och elektrifiering är en
utmaning i sig. Elektrifieringen och digitalisering av fordons- och transportsystemet pågår redan och i
viss mån automatisering. Dock kommer vi de närmsta åren att se en betydlig större utrullning av dessa
11

tekniker inom fordons- och transportsektorn även om tidsperspektivet är svårt att sia om. Vi kan ändå
konstatera att under en ganska lång period kommer staden att behöva hantera två transportsystem
med stora skillnader i teknikinnehåll samtidigt.
Näringslivet kommer givetvis att påverkas av utvecklingen inom fordons- och transportsektorn. Man
nämner kompetensförsörjningen inom näringslivet som en utmaning. Idag vandrar kompetensen runt
mellan olika bolag. Det behövs mer kompetens utifrån – en attraktiv region och en stad positionerad
som ledande inom mobilitet skapar möjligheter att rekrytera de bästa förmågorna i världen inom sin
genre. Lärosäten kommer att spela en viktig roll då det kommer att behöva utbildas mer
tvärvetenskapliga kompetens.
Man bedömer att i teknikutvecklingens fotspår kommer nya bolag att startas vilket genererar nya
investeringar. Utvecklingen inom elektrifiering kommer att påverka regionens näringsliv, en elbil
innehåller betydligt färre komponenter jämfört med en konventionell bil vilket kommer att påverka
leverantörskedjan. Företag måste anpassa sin verksamhet för att överleva och kunna konkurrera och
erbjuda produkter och tjänster som efterfrågas på den internationella marknaden.
Man bedömer också att sysselsättningen kan komma att påverkas, vissa typer av arbeten kommer
försvinna medan andra tillkommer. Om det blir ett nollsummespel är idag svårt att sia om, det beror
helt på förutsättningar och satsningar på kompetensomställning, både från branschen som samhället.
Andra områden som kopplar an till kompetensförsörjning är boende – dvs tillgången på bostäder för
inflyttad arbetskraft, trygghetsfrågor samt attraktionskraft – dvs stadens positionering och spets vad
gäller framtidens mobilitetlösningar.
Den största och viktigaste knäckfrågan att lösa för att Göteborg Stad och den utvecklingen som sker
skall gå hand i hand ligger i linje med vad som nämnts tidigare. Man nämner vision och handlingskraft
i Göteborg Stad, tätare samarbete mellan näringsliv, akademi och Göteborg stad. Vidare uttrycks
behov av proaktivt arbetssätt och tvärfunktionellt samarbete inom staden, scenarioplanering och
balans mellan byggnation och innovation.
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4 Slutsatser och rekommendationer
Som framgår av analysen ovan så påverkas såväl näringsliv, akademi som Göteborg Stad av den mycket
snabba utveckling som sker inom fordons- och transportsektorn kopplat till automatisering,
digitalisering och elektrifiering. Det är således av stor vikt för staden att följa denna utveckling.
Göteborg Stad behöver ha en målsättning, handlingsplan och organisation rustad för att kunna planera
och bygga för en automatiserade, digitaliserad och elektrifierad stad. Göteborg Stad behöver kunna
hantera ett transportsystem med parallella teknologier sida vid sida och med behov av anpassad
infrastruktur för olika teknikslag, vara rustad för en expansiv uppbyggnad av laddinfrastruktur, koppla
upp Göteborg för effektivare transportflöden samt bedriva stadsbyggnad som stödjer självkörande
system.
Fordonsindustrin är i en stor omställning och utsatt för hård konkurrens varför det även är av stor vikt
att följa och stötta näringslivets utveckling. Detta för att säkerställa en konkurrenskraftig
fordonsindustri som bidrar till etableringar och investeringar och höjer attraktionskraften för
Göteborgsregionen. Med utgångspunkt i studier och kartläggningar som BRG genomfört kan vi
konstatera att fordonsindustrin har stor betydelse för utvecklingen i Göteborg och Västsverige10.
Göteborg Stad har stora möjligheter att dra nytta av den teknikutveckling som sker inom fordons- och
transportsektorn. I de intervjuer som vi genomfört med representanter från näringsliv, akademi och
Göteborg Stad framkommer en rad fördelar kopplat till utvecklingen.
De största möjligheterna och nyttan är de potentiella effekterna av utvecklingen, dvs minskad miljöoch klimatpåverkan samt en stad med mindre buller. Utvecklingen kommer att bidra till ett effektivare
transportsystem och ökad trafiksäkerhet. Göteborg kommer att förtätas vilket innebär en attraktivare
och mer tillgänglig stad. Näringslivet har möjlighet att exportera Göteborgs transportlösningar på den
internationella marknaden vilket i förlängningen kan leda till ökad sysselsättning. Göteborg som
testbädd skapar förutsättningar för internationella samarbeten för Göteborg Stad, akademin och
näringslivet. Utvecklingen inom fordonsindustrin kan generera spinn-off effekter i andra branscher och
Göteborg kan exponeras som föregångare inom hållbarhet och mobilitet vilket kan leda till
internationell lyskraft och ökad attraktivitet för Göteborg Stad, näringslivet och akademin.
Göteborg Stads utveckling och näringslivets utveckling hänger i många stycken ihop och städer som vill
omfamna teknikutveckling och ligga i framkant behöver således agera proaktivt och tillsammans med
näringsliv planera och bygga för en automatiserade, digitaliserad och elektrifierad stad. Genom
samarbete kan offentliga aktörer, näringsliv och akademi profilera sig som en spjutsspetsregion när
det gäller framtidens mobilitetslösningar.
För att Göteborg Stad på ett effektivt och framgångsrikt sätt ska kunna följa, dra nytta och vara en del
av den utvecklingen som sker inom fordons- och transportsektorn så lämnas följande
rekommendationer som baseras på omvärldsbevakning, styrdokument och närmare 40 intervjuer med
aktörer från näringsliv, akademi, myndigheter och Göteborgs Stad.
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BRG rekommenderar att Göteborg Stad utformar en tydlig vision, målsättning och
handlingsplan som stödjer omställningen för utpekade områden, automatisering, digitalisering
och elektrifiering inom fordons- och transportsektorn.
BRG rekommenderar att Göteborg Stad säkerställer att styrdokument avseende trafik, miljö
och klimat, stadsutveckling och näringsliv stödjer varandra och stödjer teknikutvecklingen
inom fordons- och transportsektorn och inte leder till målkonflikt.
BRG rekommenderar att Göteborg Stad utvecklar tvärfunktionell samverkan mellan
förvaltningar och bolag för synergieffekter och förbättrat samarbete.
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BRG rekommenderar att Göteborg Stad lyfter digitalisering till en strategisk fråga och tar fram
en digitaliseringsstrategi som stödjer transformationen inom fordons- och transportsektorn.
BRG rekommenderar att Göteborg Stad inom ramen för befintliga initiativ och program,
Strategisk näringslivsdialog, Näringslivsstrategiska programmet, Innovationsprogrammet,
förstärker dialogen med näringslivet och akademin avseende stadsutveckling kopplat till
teknikutveckling inom fordons- och transportsektorn
BRG rekommenderar att Göteborg Stad fortsätter att utveckla Testbädd Göteborg med bäring
mot automatisering, digitalisering och elektrifiering.

5

Intervjuade aktörer.
5.2 Aktörer utanför Göteborg Stad.
Organisation
AB Volvo
Alkit Communications
CEVT China Euro Vehicle Technology
Chalmers Tekniska Högskola
Chalmers Tekniska Högskola
Chalmers Tekniska Högskola

Chalmers Tekniska Högskola
Ericsson
IVL Svenska Miljöinstitutet
Johanneberg Science Park
Lindholmen Science Park
Lindholmen Science Park
RISE Research Institutes of Sweden
RISE Research Institutes of Sweden
SAFER Vehicle and Traffic Safety Centre at
Chalmers
Trafikverket
Trivector
Volvo Cars
Västra Götalandsregionen

Funktion
Director External Research Collaboration
Marknads- och försäljningsansvarig
Market Intelligence Manager
Docent och avdelningschef, Nätverk och system,
Data- och informationsteknik
Styrkeområdesledare Transport
Professor
och
chef
för
avdelningen
Produktionssystem, Institutionen för industrioch materialvetenskap
Universitetslektor, Teknikens ekonomi och
organisation
Senior Solution Architect, Global Competence
Hub - Automotive
Expert hållbar mobilitet
VD
Operativ chef
Programansvarig Drive Sweden
Senior Project Manager
Projektledare
Föreståndare

Västtrafik
2030-sekretariatet

Utredningsledare
VD samt kontorschef
Autonomous Driving Program Director
Regionutvecklare, Miljö- och marknadsstrategier
för kollektivtrafik
Regionutvecklare, Forskning, utveckling och
utbildning
Hållbarhetschef
Grundare

5.3 Aktörer inom Göteborg Stad.
Organisation
Fastighetskontoret
Göteborg Energi
Göteborgs Stadshus
Göteborgs Stads Leasing
Göteborgs Stads Parkering
Intraservice
Kretslopp och Vatten
Kretslopp och Vatten
Konsument och medborgarservice
Miljöförvaltningen
Renova
Stadsbyggnadskontoret
Stadsbyggnadskontoret
Trafikkontoret

Funktion
Utvecklingschef
Marknads- och försäljningsdirektör
Bolagsansvarig
VD
Strategisk Utveckling/Press- och medieansvarig
Digitaliseringsansvarig
Tf enhetschef
Process- och projektledare
Utvecklingsledare digital service
IT-strateg
Utvecklingschef
Processledare Innovation och utveckling
Geodatastrateg
Planeringsledare

Västra Götalandsregionen
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Trafikkontoret
Trafikkontoret
Trafikkontoret
Trafikkontoret
Trafikkontoret
Älvstranden Utveckling
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Utredare
Enhetschef IT/GIS
Projektkoordinator ElectriCity
Verkasamhetsstrateg
Utvecklingsledare
Hållbarhetschef

6

Appendix 1 – Svar från intervjuerna
6.1 Aktörer utanför Göteborgs Stad
Svaren i följande stycke är baserat på samtal med representanter från näringsliv, akademi,
myndigheter och andra aktörer som inte är verksamma inom Göteborgs Stad.
Vilka är de största utmaningarna/hindren kopplat till utvecklingen inom automatisering, elektrifiering
och digitalisering?
Generella utmaningar.
- Tidsaxlar – nuvarande transportsystem kommer att fasas ut samtidigt som ett mer
högteknologiska system implementeras vilket innebär att under en förhållandevis lång
tidsperiod kommer vi att ha två transportsystem samtidigt med stora skillnader i
teknikinnehåll.
- Kompetensförsörjning – näringslivet kämpar redan idag med att hitta kompetens kopplat till
utvecklingen inom transportsektorn, och behovet av kompetens inom utpekade områden
kommer att accelerera.
- Utbildningssystemet - utbildningar av ingenjörer matchar inte dagens behov inom
fordonsindustrin.
- Affärsmodellen – teknikutvecklingen går mycket snabbt men affärsmodellen inom respektive
områden är inte självklar. Hur gränssnitt ska dras och ansvar fördelas är fortfarande i stor
utsträckning oklart.
- Kundnyttan – utvecklingen möjliggör nya tekniska lösningar och system, det är dock viktigt att
sätta människan i centrum och leverera lösningar som genererar kundnytta.
- Lagstiftning/regelverk/policy – regelverk, lagstiftning och policy måste tas fram och
implementeras för att stödja utvecklingen. EU måste arbeta för ett gemensamt regelverk i
Europa.
- Trygghet och säkerhet - bygga upp fungerande säkerhetsskydd för samhälle och individ samt
trafiksäkerhet.
- Integritet – säkerställa individens integritet gällande data.
Automatisering
Utmaningar kopplade till området automatisering.
- Starkare engagemang från staden när det gäller satsningar på automation.
- Tekniken för självkörande system är inte riktigt på plats.
- Lagkrav och regelverk som stödjer utvecklingen är inte på plats.
- Säkerställa att självkörande system bidrar till mindre trängsel.
- Säkerställa ansvars- och försäkringsfrågor kopplade till självkörande system.
- Säkerställa affären för självkörande system.
- Säkerställa ett fungerande säkerhetsskydd och trafiksäkerhet.
- Säkerställa att automatisering bidrar till de transportpolitiska målen.
- Säkerställa en digital infrastruktur och digital twin av staden.
- Säkerställa en fysisk infrastruktur som stödjer tidig marknadsintroduktion av självkörande
fordon.
Digitalisering
Utmaningar kopplade till området digitalisering.
- Planera för digitalisering tidigt i byggprocessen.
- Kompatibel med 5G, verka för tidig 5G introduktion i Göteborg.
- Gångbara affärsmodeller för delningstjänster.
- Hur säkerställer man hanteringen av data som ska delas? Vem och hur kontrolleras
dataflödena?
- Säkerställa kombinationen av delningstjänster och kollektivtrafiken.
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Elektrifiering
Utmaningar kopplade till området elektrifiering.
- Stadens implementationstakt av ladd infrastruktur i förhållande till marknadsutveckling och
ökad grad av elektrifiering av transportsektorn.
- Laddinfrastruktur – möjligheten att skapa ett gemensamt system och struktur.
- Möjligheten att ladda fordon hemma, på arbetsplatsen och under arbetstid, exempelvis i
stadens parkeringshus, allmänna parkeringsplatser, pendelparkeringar etc.
- Säkerställa distributionsförmågan av el.
- Idag begränsat modellutbud av fordon samt högt pris.
- Stadsplanering – säkerställa att depåfrågan finns med tidigt i planeringsprocessen.
- Säkerställa ett tätare samarbete mellan Stadsbyggnadskontoret och Västtrafik avseende
kollektivtrafikutbyggnad med stadsutvecklingsplaner.
- Sysselsättning – hur påverkar teknikskiftet sysselsättningen?
- Förståelse för att det är en lång process att byta ut gammal fordonsflotta.
Vad är knäckfrågan för att lösa utmaningarna/hindren?
- Staden behöver bli mer visionär, tänka i större systemperspektiv och inte utgå från
huvuduppdraget hela tiden.
- Staden borde skapa en avdelning med mandat och budget för att arbeta med utvecklingsfrågor
avseende automatisering, digitalisering och elektrifiering.
- Förmågan att hantera två transportsystem samtidigt.
- Skapa demonstratorer i riktig miljö - bygga område med utgångspunkt i framtidens mobilitet.
- Skapa långsiktigt regelverk så att alla aktörer vågar satsa.
- Trafiksäkerhet och trygghetsfrågor är den stora knäckfrågan. Måste tänka igenom vad
transportsystemet ska användas till och hur det kan missanvändas.
- Infrastrukturaktörer och fordonsindustrin måste måla samma bild av utvecklingen.
- Fungerande affärsmodeller - utgå från behov och inte vad som är tekniskt möjligt.
- Skapa förståelse för stadens och näringslivets olika tidsaxlar.
- Förmågan att locka spetskompetens till Göteborg och fordonsindustrin.
Vilka är de största möjligheterna kopplat till utvecklingen inom automatisering, elektrifiering och
digitalisering?
- Minskad miljö- och klimatpåverkan samt en stad med mindre trafikbuller.
- Ökad trafiksäkerhet och lugnare trafikflöde.
- Trafiksystem som kommunicerar och förhindrar olyckor.
- Ökad transporteffektivitet.
- Möjlighet att förtäta staden.
- Möjligheter att exportera stadens lösningar på den internationella marknaden.
- Möjligheter att skapa stora universitetsövergripande samarbeten kopplat till testbäddar.
- Utvecklingen kommer att generera nya företag, mer avancerade jobb och fler arbetstillfällen.
- Spinn-off effekter av utvecklingen inom fordonsindustrin in i andra branscher.
- Lyskraft och ökad attraktivitet för Göteborg, näringsliv, akademi och besökare mm.
Hur ska staden anpassa sig till teknikutvecklingen?
- Utgå från medborgarna och forma en stad som är attraktiv för boende och näringsliv.
- Staden bör tillsammans med näringsliv och akademi gemensamt planera för framtidens
transportstruktur.
- Säkerställa hög beredskap för att etablera depåer och laddplatser för kollektivtrafik.
- Fortsätta vara proaktiva och skapa avgränsade testbäddar för att testa tekniken. Utvärdera
och genomföra konsekvensanalys av testbäddarna och sedan skala upp.
- Prioritera och adressera de exporterbara lösningarna.
- Tillgängliggör data på ett smart sätt så att man inte bygger silos.
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Erbjuda 5G i hela Göteborg.
Skapa en utvecklingsförvaltning som har mandat och kan driva utvecklingsfrågor.
Ta höjd för utbyggd laddinfrastruktur.

Hur bör staden samarbeta kring dessa frågor?
- Trippelhelix samarbetet funkar i stort sett bra, dock har näringsliv och offentlig verksamhet
olika tidsaxel och tidsperspektiv. Viktigt att aktörerna har förståelse för varandras
verksamheter.
- Utöka samarbetet mellan stad, näringsliv och akademi och att staden tar initiativ till en
närmare och tätare dialog kring teknikutveckling och stadsbyggnad.
- Tillsätt en chief mobility officer för att undvika silos och tydligare ingång till staden.
- Vi har Closer, LSP, DriveSweden, JSP etc men det syns inte tydligt hur Göteborg stad är med
som aktör.
- Bättre samarbete internt inom staden samt med externa nyckelaktörer som Västtrafik och
VGR.
- Fortsätta utveckla Göteborg som testbädd, skapa varaktiga testbäddar som är öppna och
transparenta.
- Göteborg är långt ifrån rikspolitiken och att det behövs ett mer aktivt arbete med gentemot
rikspolitiken.
Vilka val, beslut och investeringar behöver staden genomföra?
- Staden behöver formulera politiska visioner, hur ska Göteborg se ut om 20-30 år?
- Staden behöver kraftsamla och fokusera på några få initiativ. Försöka rangordna och
genomföra initiativ i "rätt" ordning.
- Man behöver omfamna teknikutvecklingen fullt ut, utgå från medborgarnas behov och göra
mobilitet attraktivt.
- Staden behöver ha systemperspektivet för ögonen, simulera stads- och transportutvecklingen
och utifrån analys genomföra en konsekvensanalys för att förstå systemeffekterna kring
säkerhet, tillgänglighet, social inkludering etc.
- Staden behöver skapa en digital transportstrategi och skapa ett mobilitetskontor.
- Stadsbyggnadskontoret behöver tidigt i sina processer planera för mobilitetslösningar så att
mobilitet och stadsbyggande går hand i hand.
Hur ser tidslinjen ut?
Kommer vara parallella system i staden då en lång svans med gammal teknik kommer att finnas
kvar länge.
Elektifiering
- Elektrifieringen kommer på bred front.
- Går Västtrafiks miljö och klimatstrategin igenom kommer vi ha 750 elbussar 2030.
Digitalisering
- Digitaliseringsprocessen i fordonssektorn går snabbt, hänger företag, stad, akademi och
infrastrukturägare med?
Automatisering
- System kommer/finns, främst inom kontrollerade och fasta system, knäckfrågan är
affärsmodellerna.
- Platooning första steget, regelverket avgör när det blir verklighet.
- 2019-2020 självkörande fordon i låg skala, 2025-2027, mer etablerat (delar av taxiflotta) med
behov av nya tjänster (backoffice för tvätt, laddning, tankning etc
Hur påverkas näringslivet av utvecklingen?
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Kompetensförsörjningen inom näringslivet är en utmaning. Idag vandrar kompetensen runt
mellan olika bolag. Vi behöver få in mer kompetens utifrån – skapa en attraktiv region för de
bästa förmågorna i världen inom sin genre.
Staden skulle kunna driva på för att få in en bredare leverantörsbas. Öppna upp testbäddar.
Det kommer att bildas nya bolag vilket genererar investeringar i nya lokaler och ny teknik.
Elektrifieringen kommer leda till färre fordonsverkstäder, kommer även påverka
sysselsättningen negativt.
Med mer ICT i fordonsbranschen följer stor potential för alla branscher som kan nyttja IT
teknologin. Mer högkvalificerade arbeten kommer komma till, mer tjänste- än
produktpersonal.
Lärosäten kommer få en viktigare roll, och det kommer behöva utbildas mer tvärvetenskapliga
ingenjörer inom material/IT.
Viktigt att Sverige får ansvar för de nyckelkomponenter som är avgörande i omställningen
Buller och utsläppsfri stad kommer att attrahera internationella besök, etableringar och
investeringar
Kommer att dyka upp nya aktörer med kunskap om transportflödena och erbjuda nya
transportlösningar. Utvecklar affärsidéer och erbjuder smarta digitala transportlösningar som
konkurrerar med traditionell bransch.
Eftermarknad och produktion kan komma att påverkas negativt då elbilen innehåller färre
delar. Taxi kan påverkas av automatiseringen.

Vilken fråga bedömer ni är den största/viktigaste knäckfrågan att lösa för att staden och den
utvecklingen som sker skall gå hand i hand?
- Stad och näringsliv behöver ett tätare samarbete för att diskutera och samarbeta om de
tekniksprång som vi står inför. Samtal/diskussion behöver föras på hög nivå, kanske EU-nivå
så att standards exempelvis gäller för hela Europa. Bra om även utländska företag får möjlighet
att delta i de demonstrationsprojekt som initieras i staden.
- Viktigt att inte låsa fast sig i statiska lösningar, exemplevis när det gäller typ av
laddinfrastruktur. Tror på att friare upphandlingar kommer, upphandlaren sätter vissa ramar
men det finns stort utrymme för anbudsgivaren att designa och utveckla lösningen själv.
Sannolikt vill bussföretagen både äga buss och infrastruktur.
- Scenarioplanering av E-handel och hur kommer det påverka centrumbildningarna.
6.2 Aktörer inom staden
Vilka är de största utmaningarna/hindren kopplat till utvecklingen inom automatisering,
elektrifiering och digitalisering?
Svaren i följande stycke är baserat på samtal med representanter från Göteborgs Stads
förvaltningar och bolag.
Generella utmaningar.
- Stadens ledning och styrning samt den tvärfunktionella samverkan inom staden.
- Staden måste vara mer proaktiv och ha en idé om vad vi vill. Staden måste äga scenario
planeringen. Idag är det industrin som driver utvecklingsfrågorna.
- Vi borde organisera om för att möta tekniksprången. Det räcker inte bara med starka projekt
och nätverk, vi måste arbeta horisontellt genom organisationen.
- Vi är flera städer i en stad, har en stuprörsmentalitet. Stuprörsmentaliteten är ett hinder både
utifrån staden och medborgarnas perspektiv.
- Staden behöver simulera och visualisera i samma program, trafik, stadsbyggnad,
laddinfrastruktur, buller etc för bättre underlag för planeringen.
- Finns risk för målkonflikter – tät stad med rikt gatuliv kontra kollektivtrafik etc.
- Godstrafik glöms ofta bort i stadplaneringsarbetet, simuleringarna tittar enbart på person- och
kollektivtrafik.
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Automatisering
- Teknikens tillförlitlighet, beteendeförändringar, säkerhet.
- Regelverk, lagar, etik.
- Svårt att bedöma kostnaderna för utveckling av systemen runt självkörande system.
Digitalisering
- Systematisk hanteringen av informationsflödena är utmaningen, vad är problemet och vad vill
vi lösa?
- Digitalisering hanteras som en IT-fråga inom staden, dvs ett tekniskt perspektiv. Behöver vara
en strategisk fråga för staden.
- Stadens IT-system är föråldrat och fungerar för daglig drift och förvaltning. Är inte anpassat för
att hantera förändringar tillräckligt snabbt. Staden måste skapa molntjänster för att dela data
internt och externt.
- Människors integritet.
Elektrifiering
- Affärsmodellen kring transportinfrastruktur.
- Säkerställa eltillförsel och balans i nätet samt el infrastrukturens utveckling.
- Företagens förmåga att levererar fordon, förmåga att få fram konkurrenskraftiga batterier,
räckvidd och pris.
- Utveckla förbättrat samarbetet med VGR och Västtrafik.
- Tillgången på tekniker som kan hantera eldrivna fordon.
Vad är knäckfrågan för att lösa utmaningarna/hindren?
- Staden måste forma en tydlig vision och ambition. Säkerställa att stadens inriktningsdokument
inom transport, miljö, näringsliv etc, går hand i hand.
- Investeringsviljan - hur vill vi bygga samhällsnytta och hur vill vi investera i infrastruktur för att
få till stånd en utveckling.
- Staden behöver rigga sig, organisatoriskt och bemanningsmässigt för att vara proaktiv och
sätta agendan så näringsliv och akademi kan lösa utmaningarna.
- Krävs tvärfunktionell samverkan inom staden, måste formaliseras med roller, mandat och
budget.
- Kunskap, kompetens, bemanning inom de tre utvecklingsområden.
- Förmåga att jobba i samarbete med näringslivet; statsstödsregler, upphandlingsproblematik,
upplåta staden som testmiljö.
- Affärsmodellen, risken-vem är beredd att ta investeringsrisken
Vilka är de största möjligheterna kopplat till utvecklingen inom automatisering, elektrifiering och
digitalisering?
- Miljövinster och hälsovinster. Staden bli mindre bullrig och renare.
- Staden blir mer tillgänglig och attraktivare.
- Möjlighet att utveckla, förenkla och effektivisera stadens service till stadens invånare, företag
samt besökare.
- Effektivare transportsystem och ökad tillgång till mobilitetstjänster.
- En proaktiv framåtsträvande stad sätter Göteborg på kartan.
- Utvecklingen kommer att skapa nya jobb och generera exportmöjligheter för näringslivet.
- En attraktivare stad för kompetens och näringsliv.
Hur ska staden anpassa sig till teknikutvecklingen?
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Staden måste ha en vision och ambition. Behöver organisera sig mer centraliserat för att driva
utvecklingsfrågor, dock med förankring i befintliga strukturer. Behövs tydligt mandat och
budget för att driva utvecklingsfrågorna.
Staden måste styra sin verksamhet bättre än idag för att undvika konflikter mellan
förvaltningar/bolag. Behövs en strategisk punktlista med stadens vägval.
Staden behöver vara mer proaktiv och utmana företagen istället för tvärtom.
Staden behöver skapa en förvaltningsövergripande digitaliseringsenhet inom staden med
mandat och befogenheter.

Hur bör staden samarbeta kring dessa frågor?
- Forma en visionsbild och målbild, vad vill staden kring elektrifiering och automatisering?
- Vi måste bryta stuprörsstrukturen och förbättra den horisontella samverkan. Skapa en
utvecklingsavdelning med en fot kvar i respektive avdelning. Mandat och budget för att driva
utvecklingsfrågor/projekt
- Utöka samarbetet kring digitalisering mellan förvaltningar och bolag. Större transparens kring
dokumenthantering. Vem äger digitaliseringsfrågan i staden?
- Den person/organisation som är närmast invånaren/kunden måste ta lead och samarbeta med
övriga förvaltningar/bolag som levererar tjänster till invånaren/kunden.
- Utöka samverkan med näringsliv och akademi för att gemensamt ta sig an utvecklingsfrågorna.
Vilka val, beslut och investeringar behöver staden genomföra?
- Skapa en förvaltnings- och bolagsöverskridande gruppering som gemensamt arbetar proaktivt
med stadens utvecklingsfrågor kopplat till automatisering, digitalisering och elektrifiering.
- Staden behöver forma en vision/viljeriktning, ha en långsiktighet i verksamhet och budget.
- Staden behöver ett samlat IT-arkitekturarbete värt namnet. Ett system där vi delar information
på ett transparent och systematiskt sätt.
- Skapa ett draknäste/innovationsråd med lite friare tyglar och en central finansiering.
- återanvänder gemensam information.
- Staden behöver organisera sig kring digitalisering och automatisering. Se över regler och
lagkrav. Avsätta personella resurser som kan lägga tid på dessa frågor.
- Digitalisering, vi behöver en organisation som har mandat/budget att ta lead på frågan och
övriga förvaltningar/bolag behöver stötta.
Hur ser tidslinjen ut?
- SBK förhåller sig till ÖP med målbild 2035 och 2050 och arbetar utifrån de premisserna.
- Elektrifiering sker idag, automatisering testas idag men staden planeras inte för den utveckling
som sker. Staden planeras utifrån dagens befintliga kunskap
- Automatisering - kommer dröja lång tid innan det får konsekvenser i transportsystemet i
staden. Vi kan dock inte sitta på läktaren utan måste engagera oss i frågan.
Hur påverkas näringslivet av utvecklingen?
- Näringslivet gynnas av stadens digitalisering och man kommer få tillgång till öppen data, dock
behöver vi bli bättre på att förstå och hantera näringslivet behov.
- Sysselsättningen inom vissa sektorer kan komma att påverkas.
- Företagen påverkar utvecklingen istället för att påverkas, de ser och har stora möjligheter i de
utmaningar vi står inför.
Vilken fråga bedömer ni är den största/viktigaste knäckfrågan att lösa för att staden och den
utvecklingen som sker skall gå hand i hand?
- Formulera en vision och inriktning för staden. Definiera vad man vill åstadkomma och
centralisera organisationen för effektivare styrning.
- Förbättrat samarbetet mellan förvaltningar och bolag.
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Resurser i form av pengar och människor som arbetar strategiskt och operativt med
utvecklingsfrågorna.
Utökad samverkan och dialog mellan staden, näringsliv och akademi för att gemensamt lösa
utmaningarna.
Staden behöver vara mer proaktiv och adressera våra utmaningar till näringslivet.
Skapa en balans mellan byggnation och innovation.

