
"Göteborg har tagit ett stort steg framåt"
2021 går mot sitt slut och vi har under ett års tid samlat lokala och internationella notiser på temat elektrifiering
och hållbara transporter i vårt omvärldsbrev. Vi har tagit upp ämnen som batterier, vätgas och alternativa
bränslen, diskuterat mikromobilitet och elektrifiering av maritima sektorn, jämfört strategier och framdrift i olika
städer och regioner samt rapporterat om styrmedel och regleringar kopplat till de klimatrelaterade 2030-målen.
Att omställningen till elektrifierade transporter verkligen tagit fart är det ingen tvekan om! Samtidigt konfronteras
aktörerna fortfarande av begränsande regelverk och oklar ansvarsfördelning, utöver de rent finansiella
utmaningarna med dyr teknik på en konkurrensutsatt marknad. Även variationen i mognadsgrad och
kunskapsnivå inom olika branscher och sektorer är fortsatt utmanande.
 
Trots allt, och inte minst genom Göteborgs Stads Elektrifieringsplan, har staden bara det senaste året tagit ett
stort kliv framåt i nationell jämförelse – vilket utmärkelsen Laddguldet 2021 är ett direkt kvitto på! I årets sista
utgåva av omvärldsbrevet vill vi lyfta några av de aktiviteter där en tydlig framdrift skett under detta år, både inom
näringslivet och den offentliga sektorn – insatser goda nog som argument för utnämningen.
 
Dock är det inte läge att luta sig tillbaka utan viktigt att fortsätta på den inslagna vägen för att identifiera och
förstå behoven, sprida kunskap och att gemensamt skapa förutsättningar för ett resurseffektivt och hållbart
transportsystem för ett starkt näringsliv. Omvärldsbrevet är en del i arbetet med kunskapshöjning och vi kommer
att fortsätta med det även under 2022 – dock i ett nytt format. Men mer om det i nästa år!
 
Trevlig läsning och God Jul och Gott nytt år från oss i redaktionen!
 
Anne Piegsa
processledare elektrifierade transporter, Business Region Göteborg

Business Region Göteborg har fått i uppdrag att samordna stadens samlade insatser för omställning till ett
elektrifierat transportsystem till 2030 i nära samverkan med näringsliv och andra regionala aktörer. Vi är måna
om att genomföra denna omställning på ett resurseffektivt och framtidssäkrat sätt. Är du som företagare
intresserad av att vara en del av omställningen? Hör av dig till oss!

#kunskapochkontakter

Hör av dig till oss!
Har du idéer eller tankar på vad du skulle vilja läsa om i omvärldsbrevet? Finns

https://www.businessregiongoteborg.se/?utm_campaign=Omv%c3%a4rldsbrev+elektrifierade+transporter+%7c+December+2021&utm_medium=email&utm_source=BizWizard
https://sv-se.facebook.com/businessregiongoteborg
https://www.linkedin.com/company/business-region-goteborg-ab/
https://twitter.com/BRGgoteborg
https://www.instagram.com/businessregiongoteborg


DB Schenker och RISE analyserar elektrifieringspotential 
Vi har i tidigare omvärldsbrev rapporterat om att DB Schenker inleder ett samarbete med Business Region
Göteborg inom ramen för Gothenburg Green City Zone för att ta fram generella analysmetoder för elektrifiering
som även andra åkerier kan utnyttja. Syftet är att underlätta snabb uppskalning i hela sektorn och samtidigt
skapa beslutsunderlag för ett stort antal berörda aktörer såsom fordonstillverkare, laddoperatörer, nätbolag och
stadsplanerare utöver åkerierna själva. Med finansiellt stöd från VGR (Västra Götalandsregionen) kommer RISE
att påbörja en elektrifieringspotentialstudie baserat på logistikdata från DB Schenker och anslutna åkerier. RISE
kommer att undersöka nuvarande förutsättning för omställning till helelektriska fordon samt resonera kring
åtgärder för att öka elektrifieringspotentialen, till exempel genom stödladdning, större batterier och räckvidd samt
utökad elnätsanslutning vid depån eller delvis överflyttning till mindre transportfordon (sk mikrologistik). Studien
ska ses som ett första steg för att utveckla generell metodik som kan bistå andra transportörer i omställningen till
helelektriska fordon.
Läs mer >>

Göteborgsbaserade Heart Aerospace satsar på eldrivna regionalflygplan
November månads omvärldsbrev beskrev forskningsplattformen Seel på gamla Säve flygplats. Etableringen i
Göteborg ingår i ett nationellt forskningscentrum för elektromobilitet. En av verksamheterna på Säve är Heart
Aerospace. Företaget utvecklar eldrivna flygplan med plats för 19 passagerare. Företaget startades 2018 efter
det att Norge annonserat mål om ett helt elektrifierat inrikesflyg 2040. Då fanns ingen sådan produkt på
marknaden och Heart Aerospace såg en möjlighet. Företagets utvecklingsavdelning i Göteborg har växt från 8 till
90 personer på ett år, plus ett tjugotal inhyrda konsulter. Heart Aerospace har i dagsläge avtal om leveranser av
200 plan till ett företag som driver regionalflyg i USA. Man har också avsiktsförklaringar från andra beställare om

det frågor eller områden som du skulle vilja att vi bevakade? Hör av dig till oss
genom att maila till anne.piegsa@businessregion.se

PRENUMERERA PÅ OMVÄRLDSBREVET

LADDA NER TIDIGARE OMVÄRLDSBREV
Alla våra tidigare omvärldsbrev om elektrifierade transporter finns att ladda ner HÄR (scrolla ner en bit på sidan)

NÄRINGSLIV 

https://www.dbschenker.com/se-sv/om-oss/presscenter/nyheter-fr%C3%A5n-db-schenker/db-schenker-engagerar-sig-i-gothenburg-green-city-zone-738918
mailto:anne.piegsa@businessregion.se?subject=Tips%20till%20omv%C3%A4rldsbrev
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https://www.businessregiongoteborg.se/innovation-samverkan/samordningsuppdrag-elektrifiering?utm_campaign=Omv%c3%a4rldsbrev+elektrifierade+transporter+%7c+December+2021&utm_medium=email&utm_source=BizWizard


att leverera ytterligare 300 plan. De första leveranserna ska göras år 2026. Typiska rutter för elflyg kan vara
Stockholm-Visby, Bergen-Stavanger, Skellefteå-Vasa, Trondheim-Östersund, Göteborg-Köpenhamn och
inrikestrafik på Island och Grönland.
Källa: Anders Forslund, Heart Aerospace
Heart Aerospace >>

Veloves cykelleveranser ökar med e-handeln
I juni månads omvärldsbrev skrev vi om cykeldistributören Velove. Sedan dess har företaget ändrat inriktning.
Tidigare distribuerade de varor, bland annat tillsammans med logistikkedjan DHL. Man sålde också fraktcyklar.
Velove har nu övergått till att enbart leverera e-handelsvaror till privatkunder. Företaget kör ut varor för stora
aktörer som Budbee och Airmee. De levererar sina produkter till Veloves lastcentraler. Därifrån tar cykelbuden
varorna till privatpersoner som är slutkunden inom en radie på 2-3 km från terminalen. Man använder enbart
elassisterade lastcyklar vilket är ett snabbt sätt att köra varor i täta delar av staden. För närvarande har man en
terminal i Göteborg, en i Köpenhamn och fyra i Stockholm. Velove har slutat sälja lastcyklar men tillverkar
fortfarande egna. Veloves egenproducerade cyklar är 86 cm, vilket enligt företaget självt ger bättre framkomlighet
än de kommersiella modeller som finns tillgängliga. I Göteborg rullar ungefär tio cyklar i lika många rutter, oftast
kvällstid. I Stockholm kör företaget 60-70 rutter.
Källa: Johan Erlandsson, Velove

http://heartaerospace.com/


Trehjuliga distributören Bzzt tillbaka i Göteborg
Juni månads notis tog även upp företaget Bzzt, en taxitjänst med eldrivna trehjuliga mopeder som startade i
Göteborg men senare flyttade till Stockholm. Företaget är nu tillbaka i Göteborg och finns även i Malmö. I
Göteborg är taxitjänsten vilande. Målsättningen är att erbjuda taxitjänster när man kommit upp i volym. Istället
kör företaget leveranser med mat och varor. Även i Stockholm är varuleveranser numera största verksamheten,
särskilt som coronapandemin slog hårt mot taxibranschen. Bzzt använder enbart lätta eldrivna fordon. De har
ungefär 100 fordon totalt, varav tio i Göteborg i dagsläget. Ungefär hälften av fordonen är den trehjuliga
mopeden Zbee som utvecklas av västsvenska företaget Clean Motion, som också omnämndes i juni månads
brev. Resten är tvåhjuliga EU-mopeder av märket Cake Ösa, även den svenskutvecklad. Företagets kunder
består av restauranger, matplattformar som Foodora Uber och Bolt food, matvarubutiker, vanliga butiker och e-
handel. Deras terminal i Göteborg ligger i p-hus Avenyn.
Källa: Sven Wolf, Bzzt.
www.bzzt.se >>

Bravida Green Hub breddar verksamheten
I augusti månads nyhetsbrev berättade vi Bravida Green Hub som då var på väg att etableras i Göteborg.
Bravida sysslar med servicetjänster och fastighetsinstallationer. Green Hub är lokala centraler varifrån
personalen reser hållbart när de distribuerar materiel och sköter fastigheter. Upplägget finns nu på åtta platser i
Norden, bland annat Stockholm och Göteborg. Verksamheten i Göteborg har varit igång under några månader.
De kommer snart ersätta sina tillfälliga lokaler med en ny permanent lokal. Företaget uppvaktar befintliga och
nya kunder med erbjudandet att personalen som utför service i första hand reser kollektivt eller med elcykel,
istället för som annars med dieselfordon.Företaget uppvaktar befintliga och nya kunder med erbjudandet att
personalen som utför service i första hand reser med kolltrafik eller elcykel, istället för som annars med
dieselfordon. Vid behov kan Bravida sätta in även eldrivna mopeder eller elbil men i första hand vill man utföra
servicen utan motorfordon. Eftersom detta upplägg kräver en annan form av samverkan och planering med
kunderna vill man teckna nya avtal. Man hoppas också kunna locka nya kunder.
Källa: Hans Hermansson, regionchef Bravida

Osäkert läge för bonus-malus efter höstens budget
Januari månad 2021 skrev vi att bonus-malusinslaget i fordonsbeskattningen skulle skärpas den 1 april. Den
nivån gäller fortfarande, men det är oklart vad som händer med bonus-malus nästa år. Den tidigare regeringen
aviserade i höstas att de ville behålla maximal bonus för fullelektriska bilar på dagens nivå 70 000 kr år 2022,
men sänka till 50 000 kr år 2023. Den maximala bonusen för laddhybrider på 45 000 kr skulle sänkas till 20 000
kr år 2022 och till 10 000 kr år 2023. Nivån där malus börjar tas ut på diesel- och bensindrivna bilar och lätta
lastbilar skulle samtidigt sänkas. Men regeringens budget gick ju inte igenom utan istället fick M, KD och SD:s

STADSPLANERING OCH STYRMEDEL

https://www.bzzt.se/stder


budget majoritet. Nu är det oklart vad som händer. Budgetramarna sänktes och den nya regeringen måste göra
nya prioriteringar.
Förslag på skärpt malus >>
Förslag om att senarelägga beslut om klimatbonus >>
Riksdagsbeslutet om budget >>

Utredning ger förslag om bättre hemmaladdning
I januari berättade vi om Energimyndighetens uppdrag att utreda laddinfrastruktur för hemmaladdning. I
november presenterades Energimyndighetens och Boverkets rapport. Den tar bland annat upp reglerna för
laddning på parkering som drivs av samfälligheter. Om inte laddning specifikt redan är inskriven i
samfällighetsparkeringen måste föreningen genomföra en ny förrättning. Utredningen beskriver också att några
andra länder har infört möjligheter för bilägare att kräva tillgång till laddning. I Norge, Frankrike och Spanien finns
sådana regler. Utredningen föreslår dock inget specifikt upplägg för Sverige. I rapporten finns exempel på hur
Stockholm, Göteborg och Malmö arbetar med att tillgängliggöra laddning för bilägare som vanligen parkerar på
gatumark. Den beskriver hur laddaktörer kan göra för att tillgänglighetsanpassa laddinfrastrukturen för
rörelsehindrade och rullstolsburna. Den tar även upp kommuners möjligheter att ta betalt för laddning, frågor om
förmånsbeskattning av laddning och behoven av nationell samordning.
Läs mer >>

Trafikkontorets utredning av boendeladdning
Novemberbrevet beskrev Göteborg Energi och Parkeringsbolagets försök med att erbjuda laddning till
boendeparkerare i någon närbelägen parkeringsanläggning. I september månads möte i trafiknämnden ställdes
frågan från några ledamöter om laddning för personer med boendeparkering. De ville veta hur staden arbetar
med att utveckla laddmöjligheter vid boendegator. Trafikkontorets svar kom i oktobernämnden. De anser att det
generellt är gott om laddplatser i Göteborg. De hänvisar till arbetet som görs av Göteborg Energi, Göteborgs
Stads Parkering och trafikkontoret för att erbjuda laddmöjligheter och man pekar på pilotprojektet som vi beskrev.
Trafikkontoret anser att staden behöver fortsätta arbeta öka nyttjandegraden i de anläggningar som redan finns
innan eventuell gatumark används. Man anser också att kommande laddupplägg främst ska rikta in sig på elbilar
som enbart kan drivas med el.
Trafikkontorets tjänsteutlåtande >>

Business Region Göteborg utvecklar norsk-svenskt samarbete om laddning i fritidsbåthamnar
Maj månads nyhetsbrev gick igenom marknaden för elektrifierade fritidsbåtar. BRG hade då gjort en kartläggning
om laddning i fritidsbåtshamnar. BRG tar nu fram en ansökan om stöd från den europeiska regionala
utvecklingsfonden Interreg. Projektet handlar om att samordna insatserna kring laddning i fritidshamnar. Man
samtalar med aktörer från norska Kristiansand, via Oslo och längs svenska kusten ned till Göteborg. Det pågår
dialogmöten med partners, offentliga aktörer, industriaktörer och akademi. Målet är att etablera ett stråk med
laddinfrastruktur av viss standard längs hela sträckan som kan utnyttjas publikt. Idag saknas en standard för
laddning och det kommer kan bli en viktig fråga att enas kring. Business Region Göteborg ser möjligheter till

INFRASTRUKTUR OCH TILLGÄNGLIGHET
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samverkan och affärsmöjligheter för Göteborgsföretag. Projektet kan skapa en demoarena och utveckla tjänster
kring el, fritidsbåtar och laddning. Det kan också komma bli attraktivt för båtägare att konvertera befintliga båtar i
takt med att batterikostnaderna sjunker och det byggs ut laddning i hamnarna.
Rapport om den internationella arenan (engelskspråkig) >>

Eldriven godstrafik och långväga godsflöden med Reel och E-Charge
Staten och industrin har beslutat satsa 400 miljoner kronor i två nya projekt för tunga eltransporter. I projektet
Reel kommer 40 batterielektriska lastbilar köras i regionala godstransporttjänster. En del kommer sättas in i
Västra Götaland. Det blir både prototyper och serietillverkade lastbilar mellan 16 och 74 ton. Man investerar
också i laddinfrastruktur vid depåer och terminaler. Projektet E-Charge ska utveckla batterielektriska
prototyplastbilar som klarar dagliga transporter längre än 50 mil. Fordonen ska sedan testas i logistikflöden och
laddas med högeffektsladdning i samband med förarens vilotider. Båda projekten löper till 2024. Reel leds av
CLOSER vid Lindholmen Science Park. Projektet E-Charge har Swedish Electromobility Centre (SEC) som
forskarpart och Lindholmen Science Park koordinerar projektet.
Om projekten på Vinnovas hemsida >>

Allfler elbussar och elfärjor hos Västtrafik 
I april månad berättade vi om Västtrafiks beslut att sätta in alltfler nya elbussar i linjetrafik. Dagsnoteringen är
drygt 200 eldrivna bussar i regionen. Under 2022 tillkommer ytterligare drygt 100 elbussar. Planen är att den
upphandlade busstrafiken ska vara helt elektrifierad i städer och större tätorter senast 2030. Totalt blir det
ungefär 700 elbussar när alla har elektrifierats. Idag finns det fler modeller tillgängliga som drivs med el än det
finns med gasdrift för både lokaltrafik och regionbussar. Det ökade utbudet betyder att eldrift även kommer
kunna användas i regiontrafik framöver. Även inom färjetrafiken börjar el bli ett alternativ. Färjan mellan Lysekil
och Fiskebäckskil kommer nästa år att handlas upp med eldrift. De ska laddas i Lysekil. Elhybridfärjan Elvy som
går över älven i Göteborg sedan 2018 kommer få en eldriven systerfärja med namnet Eloise från sommaren
2022. I Strömstad har Koster Marin har fått bidrag från statliga stödet Klimatklivet att bygga om en färja till eldrift.
Västtrafik kommer stå för laddutrustningen.
Källa: Hanna Björk, Västtrafik
Antal elbussar i regionen 2019-2022 >>

Göteborgsprojekt studerar återföring av el från elbilsbatterier 
I oktober berättade vi att det växande antalet batterier i elfordon kan användas som effektreserv. Tekniken kallas
vehicle to grid (V2G). Tekniken kan underlätta för fastighetsägare och nätaktörer att balansera effektbehovet

PRAKTISKA TILLÄMPNINGAR

https://www.businessregiongoteborg.se/sites/brg/files/downloadable_files/external.-electrification-of-leisure-boats-and-infrastructure_-international-arena-210426_1.pdf?utm_campaign=Omv%c3%a4rldsbrev+elektrifierade+transporter+%7c+December+2021&utm_medium=email&utm_source=BizWizard
https://www.vinnova.se/nyheter/2021/11/stor-utrullning-av-elektrifierade-tunga-vagtransporter/
https://www.vasttrafik.se/info/elektrifiering/


lokalt och även att stabilisera elsystemet på nationell nivå. En större mängd fordonsbatterier kan dessutom
användas för att handla med Svenska Kraftnäts stödtjänster för att balansera effektbehov. Göteborg Energi,
Chalmers, Polestar, Ferroamp och CTEK driver ett projekt med stöd från Energimyndigheten för att studera
detta. Inom projektet undersöks återföring till elnät från fordon med de laddtekniker som är på väg att bli
standard.  Man undersöker kommunikation mellan fordon och laddare och elektricitetens passage åt båda håll.
Man tittar på laddare med likström och laddare med växelström. Projektet undersöker också nyttorna för
elsystem och effektbalans och vad det kan vara värt i ekonomiska termer för olika aktörer.
Källa Henrik Forsgren, Göteborg Energi
Energimyndigheten om finansiering >>
Göteborg Energi om tekniken vehicle to grid >>

Pilotprojektet Laddning för Boendeparkerare fortsätter under 2022
Vi har tidigare berättat om Parkering Göteborgs pilotprojekt för ladderbjudande till boendeparkerare med
tillståndsparkering startat i 2020. Pilotprojektet innebar att boendeparkeringstillståndet även gällde på utpekade
avgiftsparkeringar med laddinfrastruktur för laddning på egen bekostnad. Då piloten föll väl ut bland kunderna
permanentar trafikkontoret och Parkering Göteborg konceptet från januari 2022 men inför en månadsavgift på
250 kr för tjänsten. Gällande taxa för laddning tillkommer. Detta är ett resultat av samarbetet mellan
trafikkontoret, Göteborg Energi och Parkering Göteborg.
Läs mer om konceptet och erbjudandet här >>

I början av december fick
Göteborgs Stad utmärkelsen
Laddguldet. Laddguldet delas ut
av organisationen 2030-
Sekretariatet. Anne Piegsa och
Spyros Ntemiris från Business

Det innebär till exempel att
behoven för en lätt fordonsflotta
kan hanteras separat från behoven
för en tung fordonsflotta, att man
skiljer på transporter utförda med
egna fordon och upphandlade

Målet är att skapa en bild över
lämplig geografisk placering samt
mängd, effektnivå och funktionalitet
på laddinfrastrukturen som
efterfrågas. För detta vill vi på BRG
gärna komma i kontakt med fler

PÅ GÅNG
Här finns några av de aktiviteter som sker inom området för elektrifiering i omvärlden och i Göteborg för att du
ska kunna hålla dig uppdaterad och delta i dialog och samverkan med andra aktörer.

12 JAN

Vätgas i stadsplaneringen
Frukostwebbinarium. Hur man arbetar med vätgas i kommunerna, vilken roll spelar vätgasen i
energisystemet i några av våra svenska kommuner, hur ser kommunernas färdplan för vätgas ut?
Trelleborgs Energi, Tekniska Verken i Linköping. Arrangör Vätgas Sverige. >>

12-13 JAN Transportforum 2022
Arrangör VTI. Linköping om smittläget tillåter. >>

26 JAN
Drive Sweden Forum
Drive Sweden Forum. Temat är digitalisering av transportsystemet. Göteborg & Online. Arrangör
Drive Sweden >>

18 MAR Hållbar mobilitet som tjänst (MaaS)
Energimyndighetens webbinarieserie Forskarnytt för transporteffektiva kommuner. >>

23 MAR
CLOSER årskonferens och årsmöte 2022
CLOSER årliga konferens och årsmöte. Program kommer senare. Lindholmen Science Park,
Göteborg om smittläget tillåter. >>

FÖRDJUPNING: 

Varför gick Laddguldet 2021 till Göteborgs Stad? 

https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2021/nytt-projekt-for-snabbare-integration-mellan-laddfordon-och-elnat/
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https://www.vti.se/transportforum
https://www.drivesweden.net/event/drive-sweden-forum-2
https://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/evenemang/forskarnytt-for-transporteffektiva-kommuner/
https://closer.lindholmen.se/node/1130


Region Göteborg förklarar
varför.

– Jag tror den viktigaste
anledningen till utmärkelsen är
bredden i vårt arbete, säger Anne
Piegsa, processledare för
elektrifieringsuppdraget.
– Politiken har tagit de första viktiga
strategiska besluten. Nu jobbar
bland annat stadens energibolag,
parkeringsbolag och
fastighetsbolagen mer strategiskt
tillsammans för att uppfylla
behovet. Renhållningen och
kollektivtrafiken är andra exempel
där man började introducera
elfordon i princip så snart det blev
möjligt.
– Men också för att det faktiskt har
hänt mycket på området bara
senaste året, både inom Staden
och i näringslivet, fyller Spyros
Ntemiris i.
– Det är tydligt i de notiser och
uppdateringar vi samlat i denna
och novemberutgåvan av vårt
Omvärldsbrev!

15 funktionsområden
Det systematiska angreppssättet är
beskrivet i Stadens
Elektrifieringsplan, som beslutades
av kommunfullmäktige i oktober. I
Elektrifieringsplanen har det
komplexa ekosystemet kring
elektromobilitet brutits ner i 15
funktionsområden länkade till det
Näringslivsstrategiska
programmets sex strategiska
områden. Genom
funktionsområdena kan
omställningsarbetet hanteras på en
verksamhetsnära nivå, det vill säga
i de olika förvaltningarnas och
bolagens verklighet.

transportarbeten, och att kraven
kring godstransporter hanteras
separat från persontransporter.

Behovsstyrd utbyggnad
Genom samordningsuppdraget
säkerställs den nödvändiga
överhörningen och synkningen
mellan funktionsområden och
Stadens verksamheter samtidigt
som vi kopplar det till
näringslivsutvecklingen genom de
strategiska områdena. Till exempel
samarbetar flera aktörer inom
Staden för behovsstyrd utbyggnad
av laddinfrastruktur, oavsett om det
är för lätta eller tunga fordon, för
stadens egna fordon eller för
boende och besökare eller
kommersiella aktörer. Det finns en
tydlig samsyn kring detta
angreppssätt mellan flottägare,
fastighetsbolag, parkerings- och
energiaktörer i Göteborg. För att
också få en hållbar affär kopplat till
laddinfrastruktur arbetar man med
samnyttjande mellan flera aktörer,
för att få upp nyttjandegrad på
både laddinfrastruktur och fordon.

Ett antal samarbeten
För att kartlägga de faktiska
behoven hos olika
verksamhetsflottornas kommer
Business Region Göteborg att
starta upp ett antal samarbeten för
att samla in information till
beslutsunderlag. Det underlaget
kommer att stötta inte bara
flottägare och åkerier utan även
laddoperatörer, energibolag,
fastighetsägare, stadsplanerare
och fordonstillverkare för att
gemensamt kunna skapa de
förutsättningar som krävs för en
uppskalad elektrifiering.

behovsägare, typiskt aktörer med
fordonsflottor, för att få en så
komplett bild som möjligt.

Viktigt att bjuda in omvärlden
– För oss är det också viktigt att ha
med det forskningsmässiga och att
bjuda in omvärlden, på samma
gång som vi också vänder oss till
vår omvärld för att se vad andra
gjort och gör, säger Anne Piegsa.
– Det senaste året har Business
Region Göteborg anslutit sig som
medlem i tre olika internationella
organisationer som verkar för
kunskapsutbyte för en snabbare
och enklare omställning till hållbara
och utsläppsfria transporter. Utöver
det vårdar vi kunskaps- och
erfarenhetsutbyte med några tyska,
holländska och norska städer.
– Testarenan Gothenburg Green
City Zone är ett annat exempel,
fortsätter Anne. Det är ett helt nytt
sätt för Göteborg att samarbeta
med forskning och näringslivet
kopplat till målet om utsläppsfria
transporter. Där kan vi hitta nya sätt
att skapa lokala drivkrafter för
elektrifiering och provtrycka olika
lösningar inför en uppskalning i
samhället. Det finns inget liknande
exempel i Sverige i dagsläget,
säger Spyros Ntemiris.

"Kan inte luta oss tillbaka"
– Göteborgs Stad har definitivt
kommit en bra bit på väg i den här
omställningen och har god styrfart
framåt, men utmärkelsen betyder
inte att vi nu kan luta oss tillbaka.
Nu gäller det att hålla tempot uppe
och genomföra en smart
omställning där både näringsliv,
offentlig sektor och medborgare
involveras och engageras, avslutar
Anne Piegsa.

Fotnot: 2030-sekretariatet delade
även ut Laddsilvret till Uppsala och
Laddbronset till Strömstad. De
delar också ut liknande utmärkelser
till fastighetsaktörer. I juryn sitter
representanter för 2030-
sekretariatet, Elbil Sverige, Bil
Sweden, Power Circle, E-com
Expo och Sveriges Allmännytta.

Business Region Göteborg har fått i uppdrag att samordna stadens samlade insatser för omställning till ett fossilfritt transportsystem
2030 där elektrifieringen visar vägen. Arbetet innefattar samordning av samtliga aktörer inom Göteborgs Stad i nära samverkan med
näringslivet och andra berörda aktörer i Göteborgsregionen. Läs mer >>

https://www.businessregiongoteborg.se/sv/samverka/klusterutveckling-i-regionen?utm_campaign=Omv%c3%a4rldsbrev+elektrifierade+transporter+%7c+December+2021&utm_medium=email&utm_source=BizWizard
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