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Reserapport - Tyskland, Hamburg, ITS World 
Congress MOVE21, 2021-10-12 - 2021-10-15  
Rapporteras av 
Suzanne Green  

Stadens användning, mobilitetstjänster  

Resmål  
Hamburg, Tyskland 

Datum för resan 
2021-10-12 Till 2021-10-15 

Deltagare 
Suzanne Green, projektledare, Stadens användning, Mobilitetstjänster 

Alexandra Bakosch, projektledare, Stadens användning, Mobilitetstjänster 

Nätverk/projekt 
Projekt MOVE21 Multimodal and Interconnected Hubs for Freight and Passenger 
Transport Contributing to a Zero-Emission 21st Century 

Syfte med resan  
Det huvudsakliga syftet med resan var att delta på en projektarbetsdag tillsammans med 
samtliga städer som fungerar som Living Lab inom MOVE21, samt ett flertal 
arbetspaketsledare för andra arbetspaket inom projektet som Trafikkontoret har ansvar 
inom. Arbetsdagen syftade till att utbyta erfarenheter, planera för projektets 
genomförande och samordna arbetet för kommande år.  

Det andra syftet med resan var att sprida information om projektet, inbjuda till deltagande 
och samarbete och presentera hur Göteborg arbetar inom projektet vid en publik 
livestreamad presentation under ITS Congress. 

Förberedelser inför resan 
Omfattande förberedelser veckorna innan resan. I huvudsak: 

• Förberedelse av muntlig publik livestreamad presentation vid ITS Congress.  
Presentation av Göteborgs ambitioner och utmaningar, avstämning med 
enhetschef och projektpartners. Förbereda svar på planerade och möjliga frågor 
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från publiken. Spridning inom Trafikkontoret (t.ex. nyhet på intranätet) och till 
projektpartners möjligheten att se presentationen live.  

• Förberedelse av presentation vid arbetsmöte i enlighet med presentationsmall från 
arbetspaketsledare, inklusive status och kontaktpersoner i Göteborg, Task Force 
och Innovation co-creation partnership, testsiter och projektplan för kommande 
sex månader.  

• Förbereda frågor och svar kopplat till arbetspaket 3 Urban Social Layer, 4 
Governance Innovation, 5 Tech Solutions & Integrations, 8 Measuring and 
Impact Assessment.  

Aktiviteter, formella och informella 
2021-10-12  Informell avstämning med projektdeltagare, nätverka på mässan, utbyte av 

kontaktuppgifter med besökare vid Nordic+ innovations monter.  
Network meeting och speednetworking, arrangerat av Nordic+ innovation i 
samverkan med bland andra Norges ambassad i Tyskland.  

2021-10-13  Nätverka på mässan, bjuda in till deltagande vid publikt event SPECIAL 
CITY SESSION, knyta kontakter. 
Arbetsmöte inför publikt event. 
Publikt event i syfte att marknadsföra projektet MOVE21 och 
medverkande städer, med representanter från Göteborg, Hamburg, Oslo, 
Eurocities vid ITS congress. Göteborgs utmaningar och ambitioner kopplat 
till projektet presenterades och publiken ställde frågor och kommenterade 
på detta. För arrangemanget stod projektet MOVE21 i samverkan med 
Nordic+ Innovation, en institution under Nordiska ministerrådet. Eventet 
livestreamades och information om möjlighet att se delades inför eventet 
på Trafikkontorets intranät. Vidare spridning genom sociala medier.  

2021-10-14 Arbetsdag inom projektet MOVE21. Välkomnande av Henrik Lesaar, 
Head of the Department for European Politics in the Senate Chancellery, 
City of Hamburg. Göteborg presenterade testsiter, deltagare i Task Force 
och kontaktpersoner, genomfört arbete, arbetsplan för kommande sex 
månader. Övriga living lab-städer gjorde liknande presentationer. 
Workshop rörande frågeställningar från städerna. Vidare presentationer 
och diskussioner kring hur projektet kan arbeta digital tvilling och 
teknikutbyten, sociala förhållanden och medborgardialog, ledning och 
styrning, samt mätning och uppföljning av effekter, samt diskussion om 
kommande milstolpar Integrated City Assessment och Impact Analysis 
Framework.  

Studiebesök vid två av de fysiska platser som Hamburg överväger att 
etablera som testsite inom projektet. 

Projektgemensam middag.  

Trafikkontorets/Göteborgs Stads bidrag 
På den publika presentationen redovisades Göteborgs ambitioner inom mobilitet och 
Miljö- och klimatprogram för Göteborgs stad.  
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Under arbetsmötet delade vi erfarenheter och resultat rörande hur vi arbetat strukturerat 
med behovsanalys kopplat till projektet och hur vi organiserar projektets styrning, 
samverkan inom Trafikkontoret såväl som bredare med andra aktörer i staden. Vidare 
lyfte vi de goda erfarenheter som finns i staden rörande samverkan i olika typer av 
nätverk, plattformar och projekt.  

Erfarenheter/exempel att ta med hem 
Vi tog del av likheter och skillnader rörande hur de andra städerna som deltar i projektet 
sätter upp sina Living Lab, prioriterar testsiter och planerar arbetet. Att engagera 
medborgarperspektivet är ett krav inom projektet vilket är utmanande att möta. Rörande 
det identifierades en lösning i form att använda proxies, exempelvis förvaltningar och 
organisationer som arbetar direkt med medborgare, såsom Göteborgs socialnämnder. 
Under mötet presenterade projektpartner HafenCity University Hamburg ett mycket 
intressant analysverktyg och för flöden inom staden genom användning av öppen data, 
och vidare indikationer och åtgärder som kan vidtas för att höja ett områdes attraktivitet. 
Detta material ser vi som särskilt intressant både inom projektet, samt för användning 
inom stadsutveckling och planering inom staden.  

Plan för förankring/spridning i staden av 
erfarenheter/exempel från möte 
Reserapport författas och publiceras. 

Resultat och frågeställningar från resan redovisas för projektmedarbetare internt på 
Trafikkontoret, såväl som Göteborgs partners på möten samt via mail. 

Projektets Task Force, med representation från Trafikkontoret, Business Region Göteborg 
samt Renova behandlar resan vid möte 10/11.  

Enhet samhälle, planering har för avsikt att arrangera en workshop efter årsskiftet med 
presentationer av genomförda tjänsteresor och resultat, vid vilket deltagande planeras. 

Analys av flöden och möjliga åtgärder för att höja ett områdes attraktivitet kommer 
särskilt att presenteras för medarbetare på Stadsliv och Analys.   

Spridning och förankring av resultat och erfarenheter från resan kommer i huvudsak att 
ske som input till projektet MOVE21. Projektet löper över fyra år och är i uppstartsskedet 
varför det är mycket värdefullt att kunna implementera i projektplaneringen.  

Bilder 
 

 

 

 

 

 

Inbjudan network event 2021-10-12 
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Gemensam presentation Living Lab-städer vid ITS 
Congress 2021-10-13 

Alexandra Bakosch, presentation vid ITS Congress 
2021-10-13 

Spridning av publikt event på twitter 

Spridning av publikt event på LinkedIn 

Suzanne Green, presentation vid arbetsmöte 
MOVE21 2021-10-14 

Studiebesök potentiella testsiter Hamburg 2021-
10-14 



 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, Reserapport 5 (5) 
   
   

 

  


	Reserapport - Tyskland, Hamburg, ITS World Congress MOVE21, 2021-10-12 - 2021-10-15
	Rapporteras av
	Resmål
	Datum för resan
	Deltagare
	Nätverk/projekt
	Syfte med resan
	Förberedelser inför resan
	Aktiviteter, formella och informella
	Trafikkontorets/Göteborgs Stads bidrag
	Erfarenheter/exempel att ta med hem
	Plan för förankring/spridning i staden av erfarenheter/exempel från möte
	Bilder


