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Bakgrund 
 Gävleborg  

Klimatpåverkan från transporter och arbetsmaskiner står för ca 40 % av utsläppen 
av växthusgaser  

Minskning ca 10 % sedan 1990 
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Samverkansbehov - Pågående processer och aktiviteter 
(ett axplock) 
• Länstransportplan 

• Cykelstrategi 

• Mobility Management: MM i regional planering, Fossilfri 
mobilitet som tjänst, medel för hållbart resande 

• Regionalt hyrcykelsystem 

• 100% fossilfri kollektivtrafik 

• El-väg 

• Vätgasbussar 

• Kartläggning av infrastruktur för förnybara drivmedel 

• Konsult för att öka antalet klimatklivetansökningar 

• SMART resplan 

• Intern utbyggnad av laddstolpar 

• Upphandling HVO100 i alla kommuner 

• Green Drive Region 

• …. 

• Regional Energi- och klimatstrategi 

• Biodrivmitt 

• TrippleSteelix - Hållbara transporter i leverantörsleden 

• Sandviken vätgassatsning 

• Högskolan RattX 

• Högskolan Sustainable Ports 

• Biogas utbyggnad 

• Kommunala fordonsupphandlingar 

• Hållbart näringsliv Gävle – transporter 

• Sandviken PurePower 

• … 
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Green Drive Regions budkavle har  
undertecknats av ”kommunalråd” i Gävleborgs läns alla 
kommuner, vilket betyder att samtliga kommuner sagt 

sig vilja bidra till att nå målet mot en fossiloberoende 
fordonsflotta 2030 
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Roadmap fossilfritt Gävleborg 2030 
Region Gävleborg projektledare i samverkan  
 

 

Syfte 

Samordna och synliggöra gemensamma prioriteringar för ett fossilfritt 
transportsystem 
 

Mål 

Gemensamt förankrad målsättning och handlingsplan för Gävleborg 
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Mål – Fossiloberoende 2030 

Nulägesanalys Backkasting GAP analys Roadmap 
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Samverkansgrupp – fossilfritt Gävleborg 2030 
Region Gävleborg sammankallande och projektledare  
  

• Lägger en grund för effektivt arbete framåt 

        

• Ekomackar 

• Fordonssamordnare 
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Under 2018 tar arbetet med fossilfria transporter i Gävleborg fart på 
allvar! Flera aktörer samverkar nu kring olika arrangemang för att 
medborgare, företag och offentlig sektor ska kunna bidra i omställningen 
utifrån sina förutsättningar och behov. 
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Green Drive Region 
2015-2018 

- EU-program;  Interreg Norge-Sverige projekt  

- 10 % fossilfria fordon 

- Ökat kompetensen i kommunerna - Signerat budkavle 

- Möjlighetsstudie vätgas – SWECO 

- Slutrapport 

 



Världens första Elväg 

• Attrahera investeringar, forskning och etableringar till regionen 

 

• Skapa exporttjänster, innovation, utveckling kring hållbar tung 

 logistik 

 

 

• Få tillstånd full utbyggnad av elväg för hållbar tung logistik på 

E16 Gävle Hamn-Borlänge – till nytta för regionens näringsliv 

Magnus Ernström 

magnus.ernstrom@regiongavleborg.se 
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Tack! 
 

http://www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/samhallsplanering-och-
infrastruktur/hallbara-transporter/fossilfritt-gavleborg-2030/ 

helena.m.olsson@regiongavleborg.se 

love.sjoberg@regiongavleborg.se 

anna.backlin@regiongavleborg.se 


