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Svar på remissfrågor – Göteborgs Stads 
Elektrifieringsplan 
 

BRG önskar att trafiknämnden i sitt remissvar i första hand fokuserar på att besvara 
nedanstående frågor.  

Huvuddokument 
1. Anser ni att någon del i dokumentet behöver korrigering eller komplettering? 

Om ja, indikera vad och hur. 
Då huvuddokumentet samt bilaga 3, 4 och 6 inte kommer att revideras nu, utan ligger 
hos kommunfullmäktige för beslut har trafikkontoret inte prioriterat att ge synpunkter 
på dem i det här läget. 

Bilaga 1 
Trafikkontorets generella kommentarer gällande Handlingsplan 2022 
(excelfilen).  
För de aktiviteter som härstammar från ett annat styrande dokument bör det anges 
tydligt i handlingsplanen vilket dokument det gäller och hur det följs upp där (tex 
Näringslivsstrategiska programmet, Miljö- och klimatprogrammet, Energiplanen, 
Trafikkontorets Innovationsplan, ElectriCity, Gothenburg Green City Zone m.m.) 
Aktiviteten följs sedan upp där. Samma aktiviteter som finns under flera 
funktionsområden (FO) bör skrivas en gång med hänvisning till de FO som berörs.    
 
Trafikkontorets specifika kommentarer kopplat till respektive åtgärd (de åtgärder som 
berör trafiknämnden) avseende frågorna 1-6 listade nedan ges i kommentarsfältet i 
Elektrifieringsplanens  Bilaga 1, Handlingsplan 2022 (excelfilen). 
 

1. Anser ni att beskrivning, huvudansvarig, medverkande, löptid samt förväntat 
utfall stämmer för de listade aktiviteterna som er verksamhet berörs av? Om 
inte, ge förslag på korrigering och komplettering per aktivitet och 
funktionsområde. 

2. Anser ni att er verksamhet bör vara delaktig i fler beskrivna aktiviteter? Om ja, 
vilka? 

3. Anser ni att en eller flera av de beskrivna aktiviteterna som berör er verksamhet 
kan slås ihop till en aktivitet? Om ja, ange vilka och på vilket sätt. 

4. Anser ni att det saknas aktiviteter nödvändiga för måluppfyllnad (Stadens 
övergripande miljömål)? Om ja, ge förslag på formulering, ansvarig och 
medverkande. 

5. Komplettera de beskrivna aktiviteterna som berör er verksamhet med en 
ekonomisk bedömning så långt det är rimligt och möjligt, för att underlätta 
Kommunfullmäktiges möjlighet till långsiktig ekonomisk planering. 
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6. Finns med avseende på handlingsplanens aktiviteter behov av investeringar i er 
verksamhet, ensamt eller tillsammans med andra verksamheter? Om ja, 
indikera vilka och till vilken omfattning. 
 

Bilaga 2 
1. Anser ni att angivna delmål och tillhörande indikatorer är korrekta och 

relevanta för de funktionsområden 1-15 som berör er verksamhet? Om inte, ge 
förslag på korrigering per delmål respektive förslag på alternativa delmål. 
 
Det är svårt att utläsa ur dokumentet vart de olika målen kommer ifrån. Vissa mål är 
hämtade från andra styrande dokument. Mål som redan finns i andra, beslutade 
styrande dokument anser vi inte bör tas upp som egna mål i elektrifieringsplanen utan 
att den istället hänvisar till att de finns, i vilket dokument och hur de följs upp där. Vi 
ser annars en risk att samma mål anges i olika dokument, fast med lite olika 
indikatorer, metoder för uppföljning etc vilket leder till förvirring och merarbete. 
Många av målen anges felaktigt som verksamhetsmål. För att det ska bli tydligt vilka 
nämnder och styrelser som de olika målen avser, och som förväntas arbeta med dem, 
är det viktigt att det anges i planen. Planen har inte en tydlig linje från mål till 
aktivitet och indikator. Det är inte alltid tydligt att aktiviteten styr mot 
måluppfyllelse, och föreslagna indikatorer är inte satta på ett sätt så att de ger svar på 
om målet uppfylls. Ett exempel på detta är Funktionsområde 5: Stadens inköpta 
entreprenadarbeten och tillhörande transporter, där målen avseende 
fossilfria/elektrifierade arbetsmaskiner anges i procent av energianvändningen medan 
indikatorerna mäter andel maskiner. För flera av indikatorerna finns inga mätvärden i 
dagsläget, och trafikkontoret bedömer att det kommer att vara svårt att få fram 
underlag för flera av indikatorerna. Då det inte anges i planen vem som ska följa upp 
de olika indikatorerna, vet vi inte vilka trafikkontoret förväntas bidra till, och det är 
därför svårt att svara på om de är enkla/möjliga att följa upp. Därför är det viktigt att 
det anges i planen vem/vilka som ansvarar för att följa upp de olika indikatorerna. 
Planen innehåller generella mål kopplat till hållbart resande i stort. Ta bort mål som 
inte är direkt kopplade till elektrifiering, tex cykelmål. Fokusera elektrifieringsplanen 
på områden där staden behöver kraftsamla och samarbeta. De områden där en enskild 
förvaltning eller bolag gör ett eget arbete bör inte styras av planen utan tex följas upp 
i en lista över elektrifieringsåtgärder som pågår i staden som inte beslutas. 
 

2. Stämmer nulägesanalysen för de delmål som är relevanta för er verksamhet? 
Om inte, komplettera med korrekt data. 
De flesta delmålen saknar nulägesbeskrivning. 

Bilaga 3 
1. Anser ni att verksamhetsbeskrivningen i för er relevanta funktionsområden 1-15 

stämmer? Om inte, ge förslag på korrigering och komplettering. 
Trafikkontoret, Framtiden Byggutveckling AB, Göteborgs Hamn AB och Göteborg 
Energi AB m.fl. anges som berörda beställare av anläggningstransporter under 
Funktionsområde 3: Stadens inköpta varu- och tjänstetransporter. Då bygg- och 
anläggningstransporter har ett eget funktionsområde; Funktionsområde 5: Stadens 
inköpta entreprenadarbeten och tillhörande transporter, så borde inte dessa följas upp 
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även på Funktionsområde 3. 
 

2. Anser ni att berörda verksamheter för funktionsområden 1-15 stämmer? Om 
inte, ge förslag på korrigering och komplettering. 
Trafikkontoret och fastighetskontoret bör stå med som berörda av Funktionsområde 
12: Energiförsörjning – kapacitet, markanvändning, energilager, på samma sätt som 
vi är berörda av Funktionsområde 11: Digitalisering som verktyg och 
Funktionsområde 9: Kollektivtrafik – buss- och färjetrafik. 
Trafiknämnden ansvarar för Strategin Vi driver på utvecklingen av hållbara 
transporter i Miljö- och Klimatprogrammet och arbetar därmed med samordning av 
stadens arbete med hållbara transporter, där elektrifiering är en del. Trafiknämnden 
borde därför vara en viktig part i Funktionsområde 14: Förutsättningar, organisation 
och styrning. 
 

Bilaga 4 
1. Anser ni att beskriven arbetsprocess med avseende på koppling till 

budgetprocess och beslutsgång inom Staden är korrekt och komplett? Om inte, 
ge förslag på korrigering och komplettering. 
Då huvuddokumentet samt bilaga 3, 4 och 6 inte kommer att revideras nu, utan ligger 
hos kommunfullmäktige för beslut har trafikkontoret inte prioriterat att ge synpunkter 
på dem i det här läget. 

Bilaga 5 
Bilaga 5 är ett arbetsdokument med material för arbetsgruppernas diskussioner om 

framtida mål, indikatorer och aktiviteter. Trafikkontoret har därför svårt att svara på 
nedanstående detaljfrågor kopplade till det dokumentet. Fortsatt arbete får istället 
föras inom arbetsgrupperna. 

 
1. Anser ni att föreslagna mål och indikatorer för de funktionsområden 1-15 som 

berör er verksamhet är relevanta? Om ja, indikera ekonomisk konsekvens. Om 
inte, indikera vilket och varför. 
Det anges inga nya föreslagna mål eller indikatorer som riktas mot 
trafiknämnden. 

2. Anser ni att nulägesbeskrivningen för de funktionsområden 1-15 som berör er 
verksamhet är korrekt och komplett? Om inte, ge förslag på korrigering och 
komplettering. 

3. Anser ni att gap-analysen för de funktionsområden 1-15 som berör er 
verksamhet är korrekt och komplett? Om inte, ge förslag på korrigering och 
komplettering. 

4. Anser ni att föreslagna tänkbara aktiviteter i gap-analysen för de 
funktionsområden 1-15 som berör er verksamhet är relevanta? Om inte, 
indikera vilken och varför. 
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