
”Listan över allt som pågår blir imponerande lång"

Frågan är inte längre om och när vi ska ställa om till elektrifierade transporter utan om hur. Hur:et kommer att se
olika ut för olika branscher och verksamheter och kommer att kräva olika förutsättningar. Varje dag som vi vågar
testa nya lösningar och koncept för elektrifiering av transporterna lär vi oss mer om vilka dessa förutsättningar är.
Inte allt för sällan stöter vi dessutom på nya utmaningar som inte har direkt med elektrifieringstekniken att göra
men som ändå måste lösas! Samtidigt börjar vi onekligen komma in i uppskalningsfasen inom allt fler branscher,
vilket ställer oss inför nya utmaningar. Visst känns det ibland som om det går väldigt långsamt och att vi
fortfarande har så mycket framför oss, men när vi räknar upp allt som faktiskt redan gjorts och pågår nu blir listan
imponerande lång!

Därför har vi i denna utgåva av omvärldsbrevet efter önskemål från läsare valt att titta uteslutande inåtriktat
istället för utåtriktat. Vi har samlat ett stort antal lokala elektrifieringsrelaterade aktiviteter inom både den
offentliga och privata sektorn. Dels för att visa på allt spännande som faktiskt sker, dels för att visa på bredden
inom elektrifieringsomställningen.

Vill ni hjälpa oss att identifiera fler potentiella projekt och samarbeten – passa på att anmäla er till kommande

#kunskapochkontakter
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https://www.businessregiongoteborg.se/?utm_campaign=Omv%c3%a4rldsbrev+elektrifierade+transporter+%7c+November+2021&utm_medium=email&utm_source=BizWizard
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https://www.instagram.com/businessregiongoteborg


rundabordssamtal (se under På gång längre ner i brevet). Eller kontakta oss direkt!
 
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!

4276 Anne
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Eldrivna entreprenadmaskiner utvecklas i projektet Electric Worksite

I projektet Electric Worksite samarbetar byggföretag, bostadsbolag, fordonsleverantörer, elbolag och forskare för
att skapa utsläppsfria byggarbetsplatser. Flera byggprojekt i Göteborg används som testarena och syftet är att
demonstrera hela system där elektrifiering ingår.

Med start i somras har man testat två eldrivna kompaktmaskiner, en batteridriven hjullastare och en
bandgrävare. Maskinerna har körts på flera arbetsplatser i Göteborg, bland annat vid anläggandet av nya
Färjenäsparken.

Testerna visar hur eldrivna maskiner fungerar i entreprenadarbeten, förutsättningar för att ladda, drifttider och
lämpliga användaruppgifter. Projektet ger möjlighet att analyserna vilken typ av maskiner som kan ersättas med
eldrivna, vilken typ av anpassning som behövs för att få in fler elmaskiner, laddbehov, vad användarna tycker
och hur elmaskinerna har fungerat ihop med konventionella maskiner. Man studerar även bullerpåverkan och
hälsopåverkande utsläpp. Under återstoden av 2021 utvärderas erfarenheter i projektet. Under 2022 kommer
man gå vidare med att bland annat demonstrera en stor kabeldriven bandgrävare (drygt 30 ton). Fler
verksamheter kan tillkomma. Projektet drivs av Lindholmen Science Park med finansiering från statliga FFI-
programmet.

Mer information: Rodrigue Al Fahel, Lindholmen Science Park

Om Electric Worksite >>
Om tester i Färjenäsparken >>
Energimyndighetens nyhet >>

Hör av dig till oss!
Har du idéer eller tankar på vad du skulle vilja läsa om i omvärldsbrevet? Finns
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 
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https://www.electricitygoteborg.se/nyheter/electric-worksite-igang-och-testar-elektriska-maskiner-i-goteborg
https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2021/nytt-projekt-ska-bidra-till-helelektrifierade-bygg--och-anlaggningsplatser/
mailto:anne.piegsa@businessregion.se?subject=Tips%20till%20omv%C3%A4rldsbrev
http://utskick.businessregion.se/b/v?optin=1&ucrc=931C04F40D
https://www.businessregiongoteborg.se/innovation-samverkan/samordningsuppdrag-elektrifiering?utm_campaign=Omv%c3%a4rldsbrev+elektrifierade+transporter+%7c+November+2021&utm_medium=email&utm_source=BizWizard


Tranzero skapar utsläppsfria lösningar i Göteborgs hamn

I somras presenterades ”Tranzero Initiative”. Projektet siktar på att ställa om en miljon årliga lastbilstransporter till
och från Göteborgs hamn samt elektrifiera sjötransporter.

Volvokoncernen, Scania, Stena Line och Göteborgs Hamn samarbetar för att hitta lösningar som påskyndar en
omställning till fossilfria alternativ. Hittills har man bland kartlagt godsflöden och gjort behovsanalyser.
Göteborgs Hamn AB ska etablera nödvändig infrastruktur och tillgång till alternativa drivmedel. Volvokoncernen
och Scania ska ha kommersiella erbjudanden av tunga fordon. Stena Line ska sätta in fossilfria fartyg på
Göteborg-Fredrikshamnslinjen före 2030.

Statoil har åtagit sig att etablera en publik laddstation för tung trafik och tankning av vätgas vid Vädermotet som
ligger strategiskt till nära hamnens logistikpunkter. De kommer erbjuda 4-6 laddplatser på 350 kW för tunga
fordon under 2022. Man utreder också möjligheten att använda batterilager. Någon gång 2023 eller 2024 ska
Statoil ta i drift en vätgasstation med tankning upp till 750 bar.

I början av november tecknade Göteborgs Hamn ett avtal med norska energiföretaget Statkraft. De kommer att
producera grön vätgas någonstans inom Göteborgs hamn.

En första kartläggning av landburna godsflöden är nu genomförd. Projektet går vidare med att hitta möjligheter
att börja introducera fossilfria lastbilar där de är enklast att införa. Målet är att ha elfordon igång nästa år. Man
samverkar fortsatt med transportköpare, speditörer, fordonsägare, fordonsleverantörer och
drivmedelsdistributörer.

Mer information: Viktor Allgurén, Göteborgs Hamn
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Film om projektet >>
Vätgasproduktion pressmeddelande >>

Batteryloop kartlägger behovet av laddinfrastruktur
Företaget Batteryloop har utvecklat ett energilagringssystem som används för att övervaka en fastighets lokala
elproduktion, optimera laddning med mera. Batteryloop driver en anläggning för energilagring vid hygienföretaget
Essity där elfordon kan laddas och batterier från elbilar används som effektreserv (se april och oktober månads
omvärldsbrev).

Under hösten 2021 kartlägger Batteryloop en fastighetsägares möjlighet att installera laddplatser för fordon inom
befintlig kraftförsörjning. I studien ingår en inventering av servisanslutningar och kablage, behov av
laddinfrastruktur och en prognos över framtida effektbehov. Denna typ av inventering kan identifiera behov av
uppgraderad servis eller batterilager för att tillgodose behovet av fordonsladdning. Batteryloops batterilager kan
även tillhandahålla stödtjänster till Svenska Kraftnät när behovet av lokal effekt till laddning är lågt och det finns
en möjlighet till intäkter för fastighetsägaren.

Mer information: Olivia Falklind, Batteryloop

Logistikföretaget DFDS beställer 100 ellastbilar från Volvo
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https://www.goteborgshamn.se/hamnens-projekt/tranzero/
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Volvo Lastvagnar har fått en order på 100 Volvo FM Electric-lastbilar från DFDS, norra Europas största sjöfrakt-
och logistikföretag. Affären är den största beställningen av Volvos eldrivna lastbilar hittills, och en av de största i
världen på tunga, helelektriska lastbilar.
Volvo FM Electric har en totalvikt på 44 ton och kan fulladdad köra upp till 30 mil. Fordonen kan laddas både
över natten i depå och via högeffektsladdning under dagen. Varje lastbil levereras med en AC-laddare.

Läs mer >>

Higab har störst andel elbilar i kommunorganisationen
Higab är ett fastighetsbolag som är helägt av Göteborgs Stad. I deras uppdrag ingår att förvalta stadens
kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Higab har länge ökat andelen elbilar i sin fordonsflotta. Sedan i augusti i år
är fordonsparken helt fossilfri. Sist att fasas ut var en gasbil som ersattes med eldrift. Samtliga bolagets 26 bilar
är nu eldrivna. Än så länge är bolaget den enda enhet i kommunen som har enbart elbilar i flottan.

Läs mer >>

Centret SEEL för forskning om elektromobilitet är invigt
SEEL står för Swedish Electric Transport Laboratory. Centret drivs av forskningsinstitutet Rise och Chalmers och
är en forskningsmiljö som arbetar med batterier, kraftelektronik, elmaskiner, drivlinor, fordon och säkerhet.
Forskningen byggs upp kring tre testbäddar i Göteborg, Nykvarn och Borås (se mars månads omvärldsbrev).
I slutet av september invigdes forskningscentret på gamla Säve flygplats i Göteborg officiellt. Anläggningen ska
stå klar 2023.

Läs mer >>

https://news.cision.com/se/ab-volvo/r/volvo-lastvagnar-far-rekordorder-pa-ellastbilar,c3427651
https://www.higab.se/nu-kor-higab-helt-fossilfritt-storst-elflotta-i-goteborgs-stad/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/nytt-forskningscentrum-for-eltransporter-invigt


Göteborgsregionens första eldrivna betongbil
En av Sveriges största betongtillverkare, Thomas Concrete Group, har börjat investera i eldrivna betongbilar.
Först ut är en Volvo FE Electric från Volvo Lastvagnar, den första serietillverkade betongbilen i Sverige. Lastbilen
ska användas för distribution av betong i Göteborgsregionen. Enligt företaget kommer det minska utsläppen av
koldioxid med ungefär 20 ton per år.

Läs mer >>

354 lätta elfordon hos GSL ska bli 800
Majoriteten av de 2 400 personbilar och lätta lastbilar som används av Göteborgs kommunala förvaltningar och
bolag leasas av Göteborgs Stads Leasing, GSL. Företaget arbetar för att ställa om flottan till fossilfritt med så
hög andel eldrift som möjligt. Kommunfullmäktige har beslutat att Stadens fordonsflotta ska vara fossilfri 2023
och inom ramen för stadens kategoristyrning är målet att kommunflottan även ska ha minst 800 lätta elfordon vid
utgången av 2023.

Dagsnoteringen för Göteborgs Stads Leasing är 354 fullelektriska personbilar och lätta lastbilar. Policyn är att
Stadens lätta fordon ska drivas med el och biogas i första hand och med HVO100 när inget annat alternativ
finns. Tidigare har staden köpt många lätta lastbilar med gasdrift men för tillfället finns inga lämpliga modeller
med gasdrift på svenska marknaden.

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen (ÄVO) har många små personbilar som bland annat används av
hemtjänsten. Tillsammans med ÄVO, Göteborg Energi, BRG och Parkeringsbolaget har Göteborgs Stads
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STADSPLANERING OCH STYRMEDEL

https://thomasbetong.se/senaste-nyheter/nu-investerar-thomas-concrete-group-i-framtidens-fordon


Leasing en arbetsgrupp som ska underlätta omställningen mot eldrivna fordon i ÄVO:s verksamheter. En konsult
arbetar också med att kartlägga rutter och transportbehov. En förutsättning för att införa en effektiv elbilsflotta är
att veta var bilarna finns, hur de används och var de kan laddas.

Utbudet av laddbara modeller ökar snabbt. Göteborgs Stads Leasing har sedan första januari i år ett nytt
ramavtal. Avtalet har fått en mer flexibel konstruktionen än tidigare. Uppdateringar görs nu varje år. Det ger
ramavtalsleverantörerna större möjligheter att erbjuda nya modeller. Den nya avtalsmodellen är ett sätt för GSL
att kunna tillhandahålla fler elbilar.

Kommunfullmäktige har gett trafikkontoret och Göteborgs Stads Leasing i uppdrag att ta fram nya styrande
dokument om stadens fordon. Dokumentet har nu beslutats av trafiknämnden och GSL:s styrelse och det
återstår att kommunfullmäktige fastställer beslutet.

Mer information Jessica Edlund, Göteborgs Stads Leasing

Göteborgs Stads elektrifieringsplan >>
Elektrifieringsplan bilaga >>
Kategoristyrning >>

Framtiden-koncernen går mot elektrifiering och hållbar mobilitet
Framtiden-koncernen och de kommunala bostadsbolagen har flera projekt för att öka användningen av eldrift
och delade mobilitetstjänster. Man utreder hur koncernen kan underlätta en omställning mot mer hållbar mobilitet
och hur elektriska arbetsmaskiner kan bli vanligare i entreprenader.

Framtiden driver ett investeringsärende med ambitionen att halvera klimatutsläppen vid byggandet av bostäder i
ett utvecklingsprojekt kring Litteraturgatan och Selma Lagerlöfs torg. Man kommer att undersöka möjligheten att
upphandla elektriska arbetsmaskiner för entreprenaden och liknande åtgärder som kan bidra till att minska
klimatpåverkan från byggarbetsplatsen. Staden har tidigare drivit projekt ”Utsläppsfria bygg- och
anläggningsplatser”. Det tillsammans med det ovan nämnda Electric Worksite ger Framtiden-koncernen
möjligheter att analysera sina möjligheter att klimatanpassa entreprenader.

När det gäller mobilitet och parkering har koncernen drivit en process sedan 2017. Under 2021 har man tagit
fram en målbild och handlingsplan. Planen handlar om att erbjuda ett attraktivt mobilitetserbjudande för
boendekunder som samtidigt ska ge bättre förutsättningar att bygga fler bostäder och till lägre byggkostnader. Ett
sätt att sänka kostnader är att minska behovet av kostnadsdrivande parkeringsanläggningar och istället ge de
boende bra tillgänglighet med andra, mer yteffektiva lösningar. Handlingsplanen ska också fokusera på lösningar
som bidrar till ett mer hållbart resande och säkerställer en god ekonomi för de lösningar som väljs. Exempel på
viktiga inslag i strategin är att minska andelen fast parkering och övergå till tillståndsplatser. Man kommer sträva
efter en bättre marknadsanpassning av parkeringshyrorna. Bostadsbolagen ska också utveckla utbudet av
attraktiva mobilitetstjänster.

När det gäller elbilar har man pekat på att det ska vara enkelt för boende att få tillgång till laddning vid sin
parkeringsyta. Ambitionen är att leveranstid från intresseanmälan till erbjudande om laddning ska vara högst sex
månader. Alla nya och ombyggda parkeringsytor ska förberedas för laddare.

Mer information: Joa Ivarsson och Dan Sandén, Framtiden

Göteborg Energi och Parkeringsbolaget ökar utbudet av publika laddplatser
År 2017 inledde Göteborg Energi ett samarbete med det kommunalägda Parkeringsbolaget för att etablera 500
publika laddplatser. Under 2020 inleddes en ny satsning på ytterligare 500 publika laddplatser. Dessa cirka 1 000
laddplatser är nu i drift. Därtill driver Parkeringsbolaget ytterligare ungefär 500 laddplatser i egen regi som främst
erbjuds kunder med tillståndsparkering.

Parkeringsbolaget och Göteborg Energi går nu vidare med att undersöka möjligheten att ytterligare dra nytta av
de 1 000 publika laddplatser som hittills etablerats. Man ser över erbjudanden och upplägg för att öppna för fler
besökare, få upp nyttjandegraden och utnyttja infrastrukturen bättre.

INFRASTRUKTUR OCH TILLGÄNGLIGHET

https://goteborg.se/wps/PA_Pabolagshandlingar/file?id=30251
https://goteborg.se/wps/PA_Pabolagshandlingar/file?id=30253
https://docplayer.se/212581132-Dnr-n-020-gemensam-inkopsplan-inkopoch-upphandlingsnamndens-plan-for-kategoristyrning-i-goteborgs-stad.html


Mer information: Jonas Eriksson, Parkeringsbolaget

Om publika laddplatser >>

Ladderbjudande till boendeparkerare
Boendeparkering är ett behovsprövat tillstånd som erbjuds boende i täta delar av staden där gatan används som
hemmaparkering. Det finns ungefär 14 000 sådana tillstånd i Göteborg. I dagsläget är det svårt att erbjuda
laddning på sådana gator. Parkeringsbolaget har därför genomfört ett test där boende erbjudits att ladda sin elbil
på någon närbelägen parkering eller i garage där det finns laddare. Ett åttiotal bilägare har deltagit i försöket.

En preliminär utvärdering visar att de flesta projektdeltagare varit nöjda med att kunna ladda bilen nära hemmet.
Huvuddelen har använt möjligheten att ladda en eller flera gånger i veckan, men inte varje dag. Många har
svarat att de även har tillgång till laddning på annan plats, exempelvis snabbladdning eller laddare nära
arbetsplatsen. Det är också logiskt att en bilägare med boendeparkering som har valt att skaffa laddbar bil har
möjlighet att ladda på annan plats. Annars hade man haft svårt att köra elbil. Men nästan en tredjedel av de
svarande angav faktiskt att de endast laddar nära bostaden inom ramen för detta pilotprojekt. Det indikerar att
denna typ av service till boendeparkerare kan underlätta valet av laddbar bil.

Parkeringsbolaget kommer att gå vidare med ett utvecklat upplägg under 2022.

Mer information: Jonas Eriksson, Parkeringsbolaget

Om laddning för boendeparkerare >>

Kvartersladdning för hyresrätter
Göteborg Energi och kommunala Framtidenkoncernen ser ett behov av att ladda elfordon i utvecklingsområden
med många hyresrätter i Göteborg. Man har tagit fram ett koncept som kallas kvartersladdning. Det handlar om
att hitta modeller för att bygga ut laddinfrastruktur som är publik och tillgänglig för boende i hyresrätt. Först ut är
fyra laddplatser i Bergsjön som man bygger tillsammans med Familjebostäder och fyra platser i Gårdsten
tillsammans med Gårdstensbostäder. Laddplatserna kommer att invigas i början av 2022. Investeringen
finanserias till femtio procent med Västra Götalandsregionens stöd till laddinfrastruktur. Laddplatserna kommer
att ha tak med solceller och vara anslutet till ett batterilager. Satsningen ska också fungera som informationsplats
och skyltfönster för denna typ av projekt. Göteborg Energi och Framtidenkoncernen kommer utveckla
affärsmodeller och ta fram upplägg som gör det möjligt att erbjuda laddmöjligheter i hyresrättstäta områden i takt
med att efterfrågan ökar.

Mer information: Björn Gustafsson, Göteborg Energi

Information från Göteborg Energi >>

Tre nya laddstationer för tunga fordon
Publik snabbladdning för lastbilar kräver hög
effekt. Laddplatserna behöver placeras i områden
som trafikeras av mycket tung trafik och de ska
vara lätta att komma åt med stora fordon.
Sedan tidigare har Göteborg Energi etablerat en
laddare för lastbilar vid Falutorget i centrala
Göteborg (se januari månads nyhetsbrev). Nu ska
företaget sätta upp ytterligare tre snabbladdare för
tunga fordon. Laddarna kommer att placeras vid
Askims Industriväg i Sisjöns industri- och
handelsområde, vid Exportgatan i Backadalens
industriområde och på Ringön. Projektet är ett
samarbete med Renova, Kretslopp och vatten,
Park- och naturförvaltningen och Nordisk
Återvinning Service. Det är dock lång leveranstid
för en del av komponenterna för närvarande och

https://www.parkeringgoteborg.se/elladdning/fragor-och-svar-elladdning/
https://www.parkeringgoteborg.se/elladdning/ladda-bilen-boendeparkering/
https://www.goteborgenergi.se/om-oss/vad-vi-gor/vart-energisystem/eleffektutmaning


6460 Falutorget

Eldrivna renhållningsfordon i Göteborg
Renova var först i Sverige med att ta i drift en helelektrisk renhållningsbil i Göteborg för ett par år sedan. Det
gjordes som ett pilotprojekt och visade att tekniken kan användas i sopbilar. Under 2018 kunde Kretslopp och
vatten därför kravställa eldrift i en upphandling av avfallstransporter i sydvästra Göteborg. Avtalet trädde i kraft
under 2020 och nu rullar fem tunga eldrivna renhållningsfordon i trafik. Det är fyra stycken treaxliga lastbilar och
en tvåaxlig distributionsbil. Entreprenören som kör är Nordisk Återvinning Service. Samma entreprenör använder
även en eldriven renhållningslastbil i område nordost.

Utöver dessa sju batterielfordon i Göteborg introducerar Renova ytterligare två eldrivna fordon med bränsleceller
i sin verksamhet inom kort. Företaget har tidigare kört en period med bränslecellsfordon, vilket vi beskrivit
tidigare, men tankstället på Hisingen har varit ur drift på grund av ägarbyte. Tankstationen är nu igång igen och
kan leverera drivmedel till Renova, men är ännu inte publikt för andra kunder.

Kretslopp och vatten har fått i uppdrag att tillsammans med Renova se över hur man kan påskynda
omställningen till eldrift i större skala. Förvaltningen har som ambition att se över möjligheten att byta ut många
fordon som idag körs med dieselmotor och HVO till eldrift någon gång runt 2025. Utbytestakten görs med hänsyn
till avtalslängder och avskrivningstider för de fordon som redan är upphandlade.

De ska också ta in en eldriven lastväxlarbil som körs av Renova. Fordonet används till rangering och tömning på
Alelyckans återvinningsstation samt transporter till Sävenäs och Skräppekärr. Den eldrivna versionen kommer att
introduceras om ett par månader. Därmed blir samtliga fordon vid kretsloppsparken Alelyckan elektrifierade.
Sedan tidigare finns en eldriven hjullastare och en eltruck.

Mer information: Peter Årnes, Kretslopp och vatten

därför kommer laddarna i drift först någon gång
nästa år.

Mer information: Björn Gustafsson, Göteborg
Energi

Information från Renova >> 

PRAKTISKA TILLÄMPNINGAR

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.

16 NOV

Vilken teknik är nödvändig för en snabbare vätgasutveckling? Lunchseminarium om
vätgas. 
Vätgas kan spela viktiga roller för ett klimatneutralt transport- och energisystem. Vilken teknisk
utveckling kan skynda på introduktionen. Chalmers styrkeområde Energi och IVL Svenska
Miljöinstitutet. Göteborg. >>

16-17 NOV Förnybara drivmedel och system – Programkonferens 2021

https://www.renova.se/om-renova/nyheter-och-press/nu-far-goteborg-tre-nya-publika-laddstationer-for-tunga-fordon/
https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Vilken-teknik-%C3%A4r-nodvandig-for-en-snabbare-vatgasutveckling.aspx
https://events.magnetevents.com/Event/fornybara-drivmedel-och-system---programkonferens-2021-44064/


Arrangör: Energimyndigheten och F3. Webbsändning. >>

17 NOV

Mobilitetsforum på RISE
Årets tema är elektrifiering av transportsamhället. Nedslag inom fordonsindustrin, flyget och
sjöfarten. Talare från bland annat Volvo Group, Stena Rederi, Polestar, Aurobay, Swedavia och
Volvo Cars. Webbsändning. >>

23 NOV

Rundabordssamtal: Digitalisering som verktyg för snabbare elektrifiering 
Välkommen på det första av höstens tre rundabordssamtal om ett utsläppsfritt transportsystem. Vi
inleder med att fokusera på vilken data och vilken typ av digitala stödsystem som underlättar
omställningen till eldrift och fördelningen mellan de olika transportslagen. >>

24 NOV
Kollektivtrafikdagen 2021
Tema för konferensen är Kollektivtrafikens återkomst. Arrangör VTI. Stockholm och
webbsändning. >>

25 NOV
Mimic slutkonferens
Logistikoptimering och smart styrning vid byggarbetsplatser i städer. Arrangör Mimic/Closer.
Lindholmen Science Park och webbsändning. >>

30 NOV

Framtidens batteriåtervinning 
Hur kan kasserade batterier återvinnas på ett säkert och cirkulärt sätt? Så återvinner Stena
Recycling batterier. Insikter från experter och partners. Presentation av ny återvinningsanläggning
för litiumjonbatterier. Talare från Stena Recycling, Polestar, Battery Loop samt Hans-Eric Mellin.
Webbsändning >>

1 DEC Biodrivtinget 2021
Arrangör: Biodrivtinget. Stockholm och webbsändning. >>

1-2 DEC
2021 POLIS Annual Conference. 
Provides an opportunity for cities and regions to showcase their transport achievements to a large
audience of mobility experts, practitioners and decision makers.. >>

2 DEC
Lunchseminar High Power Fuel Cells
Driving the technology shift in the maritime industry presenteras av Thomas Tingelöf på Powercell
Sweden. Arrangör Swedish Electromobility Centre. Webbsändning. >>

3 DEC

Klimatforum – steget före
De stora utsläpparnas koldioxidplaner. Kommunicera smart. Klimatomställningens målkonflikter.
Klimat och finansmarknad, nya taxonomin. Naturvårdsverket och Aktuell Hållbarhet.
Webbkonferens. >>

3-5 DEC
E-car Expo. Utställning i Svenska Mässans av laddbart på bilmarknaden. 
Bilprovkörningar, testbana för elcyklar och elscootrar, mötesplats för laddtekniken. Fredag är
branschdag, lördag och söndag är publikhelg. Göteborg. >>

7 DEC

Rundabordssamtal: Måste vi ändra vårt beteende för elektrifierade och hållbara
transporter? 
Välkommen på det andra av höstens tre rundabordssamtal om ett utsläppsfritt transportsystem.
Den här gången vänder vi oss till beteendevetenskapen och resonerar kring sambanden mellan
beteende och elektrifierade transporter och hur beställarrollen kan påverka omställningen. >>

14 DEC

Rundabordssamtal: Hur matchar vi tillgång och efterfrågan på laddinfrastruktur?
Välkommen på det sista av höstens tre rundabordssamtal om ett utsläppsfritt transportsystem. Vid
detta tillfälle samtalar vi om hur vi når effektivt utnyttjande av installerad laddinfrastruktur och hur
detta kan generera mervärde för olika aktörer. >>

https://events.magnetevents.com/Event/fornybara-drivmedel-och-system---programkonferens-2021-44064/
https://www.ri.se/sv/mobilitetsforum
https://www.businessregiongoteborg.se/evenemang/rundabordssamtal-digitalisering-som-verktyg-snabbare-elektrifiering-0?utm_campaign=Omv%c3%a4rldsbrev+elektrifierade+transporter+%7c+November+2021&utm_medium=email&utm_source=BizWizard
https://www.businessregiongoteborg.se/evenemang/rundabordssamtal-digitalisering-som-verktyg-snabbare-elektrifiering-0?utm_campaign=Omv%c3%a4rldsbrev+elektrifierade+transporter+%7c+November+2021&utm_medium=email&utm_source=BizWizard
https://www.vti.se/arkiv/evenemang/evenemang/2021-08-24-kollektivtrafikdagen-2021
https://closer.lindholmen.se/event/mimic-slutkonferens
https://www.stenarecycling.se/information/framtidens-batteriatervinning/
https://biodrivtinget2021.confetti.events/
https://www.polisnetwork.eu/2021-annual-polis-conference/
https://emobilitycentre.se/event/digital-lunch-seminar-14/
https://www.bonniernewsevents.se/event/b6fc6f33-3fcb-4a6d-acf2-42d74c4b3bf3/summary
https://ecarexpo.se/
https://www.businessregiongoteborg.se/evenemang/rundabordssamtal-maste-vi-andra-vart-beteende-elektrifierade-och-hallbara-transporter?utm_campaign=Omv%c3%a4rldsbrev+elektrifierade+transporter+%7c+November+2021&utm_medium=email&utm_source=BizWizard
https://www.businessregiongoteborg.se/evenemang/rundabordssamtal-hur-matchar-vi-tillgang-och-efterfragan-pa-laddinfrastruktur?utm_campaign=Omv%c3%a4rldsbrev+elektrifierade+transporter+%7c+November+2021&utm_medium=email&utm_source=BizWizard


Anne Piegsa, strateg på BRG, du
arbetar med omställningen mot
eldrivna fordon. Vilka mål har
staden satt upp?
– Göteborgspolitiken har flera mål
om minskad klimatpåverkan från
transportsektorn men inget specifikt
för elektrifiering.
Kommunfullmäktige har exempelvis
beslutat att kommunens egen
fordonsflotta ska vara fossilfri 2023,
se artikeln ”354 lätta elfordon hos
GSL…” ovan. Fullmäktige har
också antagit organisationen
Fossilfritt Sveriges
transportutmaning med målet att
Göteborgs Stads transporter ska
vara fossilfria 2030. I det målet
ingår resor och transporter som
utförs av kommunen själv eller
genom kommunens inköp av varor
och tjänster, dvs även sådana
transporter som kommunen bara
begränsat har rådighet över.
– I stadens miljö- och
klimatprogram finns ytterligare
delmål för transporter. Bland annat
ska växthusgasutsläppen från
transporter minska med minst 90
procent till 2030 jämfört med 2010,
och det motoriserade
vägtrafikarbetet ska minska med 25
procent till 2030 jämfört med 2020.
– Samarbetsparterna i Gothenburg
Green City Zone har målsättningen
att de ingående områdena ska vara
utsläppsfria till 2030. Utsläppsfritt
betyder att motoriserade fordon
enbart ska drivas med el eller
vätgas, vilket kan jämföras med
fossilfritt som kan uppnås även
med biodrivmedel.
Omställningen mot eldrift har ju
kommit igång på allvar. Ge
exempel på vad
marknadsaktörerna i vår region
gör.
– Många av transportaktörerna
börjar intressera sig för elfordon
och undersöka möjligheter att välja
laddbart. Men ett elektrifierat
transportsystem handlar om så
mycket mer än bara fordonen. Det

– Vi ser också mycket aktivitet hos
elnätägare och energibolag. De vill
hitta bra tekniker och attraktiva
tjänster för laddning. Efterfrågan på
eltjänster ökar på många områden,
inte bara i transportsektorn. De
jobbar därför mycket med olika
buffertlösningar för att säkerställa
tillgången till grön energi och effekt
med bibehållen balans i elnätet.
Samtidigt måste de få information
från fordonsanvändare var och när
effekten behövs.
– En annan grupp som berörs i allt
högre grad är mark- och
fastighetsägare. I takt med att
laddinfrastrukturen behöver byggas
ut ökar behovet av användning och
värdering av fastigheter för detta
ändamål. Fastighetsägare behöver
också sätta sig in i vad det innebär
att investera i laddinfrastruktur och
handla in laddtjänster. Det här
fordrar en tät samverkan mellan
behovsägaren (tex åkeriet),
energileverantören, markägaren
och laddoperatören.
 
Hur jobbar BRG för att
underlätta omställning till eldrift
med tunga lastbilar?
– Staden äger en många tunga
fordon. Renova har exempelvis
flera hundra tunga
renhållningsfordon, Kretslopp och
vatten har ett trettiotal och Park
och natur ett tiotal, plus
arbetsmaskiner. Vi har initierat ett
samarbete med dem för att
analysera fordon, rutter och
laddbehov så att vi kan få en
uppfattning om
elektrifieringspotentialen. Vi vill
exempelvis undersöka hur många
renhållningsfordon som skulle
kunna köras elektriskt med
depåladdning utan att ändra rutter.
Analyser kan också göras av hur
mycket större potentialen för eldrift
skulle kunna bli om man tillför
publik snabbladdning på
strategiska ställen i stan. I
förlängningen vill vi också

– Vi har en viktig roll som neutral
aktör. Företag kan inte dela
konkurrenskänslig information.
Istället tar vi genom enskilda
analyser fram gemensamma data
om behoven av laddpunkter och
effektbehov. Vi vänder oss till
transportbranschen, ber dem bidra
till att analysera
elektrifieringspotentialen och
erbjuder stöd.

Hur jobbar BRG med att stödja
utökad användning av lätta
fordon med eldrift?
– BRG ingår i den expertgrupp
inom Staden som ska ta fram
rutiner för hur vi identifierar
elektrifieringspotentialen och
integrerar laddbara fordon och
laddinfrastruktur i verksamheterna.
Och tillsammans med Göteborgs
Stads Leasing organiserar vi en
seminarieserie inom
elektromobilitet för stadens
mobilitetsansvariga.
– Det kan vara svårt för företag
med mindre bilflottor, exempelvis
för verkstadsföretag eller för
hantverkartjänster, att hitta lämplig
rutin för laddning. Detta gäller
också i viss mån för våra
kommunala verksamheter, tex
hemtjänst eller färdtjänst.
Nattladdning ses ofta som det
naturliga, men vissa fordon har
rutter som gör att de inte ens
behöver laddas varje dygn.
Däremot är det inte givet att
fordonsägaren/-användaren själv
har möjlighet att bestämma om
nattladdning vid sin nattparkering.
Vi försöker stödja sådana aktörer
genom att initiera liknande
elektrifieringspotentialanalyser för
att lära oss mer om de
gemensamma behoven och
möjligheten att dela laddplatser.
Sammantaget försöker vi på BRG
identifiera och initiera de
förutsättningsskapande åtgärderna
för att de klimatvänliga
transportlösningarna ska kunna

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

FÖRDJUPNING: 

Vad händer inom elektrifiering av transporter i
Göteborg 

https://www.vti.se/transportforum


handlar om körmönster,
laddstrategier, nyttjandegrader och
arbetsrutinanpassningar. Det berör
alla möjliga fordonsanvändare, inte
minst åkerier.
Svårigheten idag är inte längre att
köpa fordonen utan att integrera
dem i verksamheten med
upprätthållen produktion. Här tror vi
att datadrivna stödsystem kommer
att spela en nyckelroll för att
underlätta omställning och
integration.

undersöka hur potentialen
förändras genom optimerade rutter
och rutinförändringar i
verksamheterna.
– Vi på BRG planerar att sätta
igång motsvarande analyser även
med kommersiella logistikföretag.
Med samordnade utredningar är
det enklare att bedöma möjligheten
för flottägare att byta till laddfordon.
Det blir enklare att investera i
laddning om vi kan förse elbolag
och laddoperatörer med underlag
som gör det möjligt för dem att
beräkna lönsamhet för olika objekt.

implementeras praktiskt också, tex
att hjälpa till med metodik och
samarbeten för att skapa
nödvändiga beslutsunderlag eller
skapa mötesplatser för kunskaps-
och idéutbyte.

Intervju av Mats-Ola Larsson, IVL
Svenska Miljöinstitutet.

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 >>
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