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Prioritetsklasser för styrel inom Göteborgs 
Stads geografiska område för 
planeringsomgången 2019–2021 
  
Denna lista konkretiserar prioritering av elanvändare vid eleffektbrist i 

planeringsprocessen styrel. Prioriteringarna görs utifrån 5 § Förordning om planering för 

prioritering av samhällsviktiga el-användare (SFS 2011:931). I planeringen beaktas att 

områdesvis roterande frånkoppling kan användas vid långvariga begränsningar eller 

avbrott av överföring av el. 

 
 
Prioritetsklass 1 
Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för liv och 
hälsa:  

 

• Sjukhus 

• Brandstationer 

• Polisstationer (inklusive ledningscentral) * 

• Ledningscentraler för statlig räddningstjänst. (kustbevakningen m.fl.) * 

• Radio och Tv-kanal med särskild roll vid kris (VMA) * 

• Larmoperatörer (kopplade räddningstjänst, hälsa och säkerhet etc.) 

• Tele- och IT-verksamhet knuten till begreppet liv och hälsa * 

• Kommunikationssystem inkl. noder för samband och larmning (Rakel etc.) * 

• Socialjour  

• Vård- och omsorgsboende för äldre 

• Industrier med miljöfarlig verksamhet där ett elavbrott kan innebära 

allmänfarliga risker 
 

 

Prioritetsklass 2  

Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för 
samhällets funktionalitet:  

 

• Dricksvattenförsörjning (vattenverk, pumpstationer, m.m.) 

• Avloppshantering (reningsverk, pumpstationer m.m.) 

• Fjärrvärme (produktion och distribution) 

• Trafikledning av kollektivtrafik  

• Flygtrafik * 

• Kommunal ledning (platser för krisledning) 

• Regional ledning * 

• Kriminalvård * 

• Bevakning- och väktarbolag (urval)  

• Teracoms sändaranläggningar och infrastruktur nödvändig för dess funktion. * 

• Väghållning av broar och tunnlar * 
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* Prioriteringen bestäms av annan aktör än Göteborgs Stad 

• Kontaktcenter (Stadens telefonväxel) 

 
Prioritetsklass 3 

Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för liv och 
hälsa:  

 

• Vårdcentraler (urval) 

• Akut tandvård 

• Apotek (urval) 

• Centralförråd för läkemedel 

• Socialtjänst 

• Centralkök (intern inom staden) 

• Centralkök (inom landsting) * 

• LSS-boende (urval) 

• SOL-boende 

• HVB-boende 

• Lokaler för hemtjänst och hemsjukvård (internt inom staden) 

• Smittskydd för människor 

 

 

Prioritetsklass 4  

Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för 
samhällets funktionalitet:  

 

• Tidningsproduktion och – distribution (urval) 

• Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg (urval) 

• Grundskolor år F-6 

• Livsmedelsbutiker (urval)  

• Livsmedelscentrallager (inkl. slakterier) (urval) 

• Göteborgs hamn 

• Transporter (logistikhantering kopplad till person- och godstrafik) *  

• Kollektivtrafik (buss och spårvagn) 

• Kollektivtrafik (trafikverkets anläggningar) * 

• Banker/uttagsautomater (urval)  

• Drivmedelsförsörjning/bensinstationer (urval) 

• Försäkringskassans kontor * 

• Väghållning 

• Renhållning 

• Begravningsverksamhet (Krematoriet) 

• Tullkontroll, gränsskydd och immigrationskontroll * 

• Drivmedelsdepåer * 

 

 

Prioritetsklass 5   

Elanvändare som representerar stora ekonomiska värden:  

 

• Företag med över 100 anställda och med omsättning över 200 miljoner SEK 

samt har ett beroende av el. 
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Prioritetsklass 6 

Elanvändare som har stor betydelse för miljön:  

 

• Industrier med miljöfarlig verksamhet där ett elavbrott kan innebära 

miljörisker (utsläpp av farliga kemikalier eller bildande av giftiga gaser). 

• Anläggningar där miljöfarligt avfall hanteras och som har ett stort elberoende.  

 

 

Prioritetsklass 7  

Elanvändare som har stor betydelse för sociala och kulturella värden:  

 

• Särskilt värdefull kulturhistorisk verksamhet eller bebyggelse (urval).  

 

 

Prioritetsklass 8  

Elanvändare som inte omfattas av prioriteringskriterier.  

 
Övriga elanvändare prioriteras ej. Inom denna grupp hänförs allmänhetens boende 

samt företag och verksamheter som inte upptas inom någon prioriteringsgrund ovan.  

 


