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Resmål  
Madrid och Barcelona 

Datum för resan 
2022-04-04 till 2022-04-07 

Deltagare 
Peter Lindgren, Trafikkontoret 

Gunilla Bökmark, SLK internationella relationer 

Anneli Rhedin, KFO 

Nätverk/projekt 
Business Sweden, Ambassaden i Madrid 

Syfte med resan  
Medverka i seminariet: SUSTAINABLE MOBILITY – TOWARDS A “ZERO 
SOCIETY” 

Förberedelser inför resan 
Göra och skriva presentation, samordna med KFO’s tal, samordna med Business Sweden. 

Aktiviteter, formella och informella 
Göteborgs delegation till eventet Sustainable Mobility – Towards a “Zero Society” var 
Anneli Rhedin (KFO), Gunilla Bökmark (SLK) och Peter Lindgren (TK). Besöket i 
Spanien skall sammanföra städer med liknande utmaningar kring mobilitet och visa vad 
Göteborg gjort, främst inom området elektrifiering av kollektivtrafiksystemet. De olika 
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Volvobolagen medverkar för att visa på vad de kan hjälpa till med, främst gällande 
kollektivtrafik.  

Vi kom till Madrid på måndag eftermiddag och besökte Business Sweden på Sveriges 
ambassad för att slutplanera eventet. På kvällen var det en nätverksmiddag på residenset 
med de olika Volvobolagen som skall presentera sitt arbete på eventet. Tisdag morgon 
var det arbete med Teamsmöten tills eventet startade klockan 11, där bla. Anneli Rhedin 
talade om Göteborg och jag talade om stadens elektrifieringsarbete, vad vi åstadkommit 
och våra utmaningar. Sedan följde en diskussion och frågestund och eventet avslutades 
med en nätverkslunch. Senare på eftermiddagen tog vi (Göteborgs delegation, Business 
Sweden och ambassadören) tåget till Barcelona. Orsaken till att eventet genomfördes på 
två olika platser är att de olika regionerna i Spanien har meningsskiljaktigheter och det är 
svårt att få borgmästare och tjänstepersoner från vissa regioner att komma till Madrid.  

På onsdagen genomfördes det andra eventet, där Anneli Rhedin och jag återigen drog 
våra presentationer. Under diskussionerna som följde är det uppenbart att alla städer, 
stora som små, sitter med samma utmaningar kring den framtida mobiliteten. Spanien har 
nu en återhämtningsfond på 70 miljarder Euro som kan gå till bla. mobilitetsåtgärder, så 
de är mycket intresserade av vad som kan göras och vad olika åtgärder får för effekt. Det 
finns då ett stort intresse av att lära mer av Göteborgs erfarenheter tex. kring 
kollektivtrafiken, men även vårt arbete inom andra trafikslag. Också det att Göteborg är 
en av EU’s Mission 100 klimatneutrala städer väcker intresse från de spanska städer som 
också är med. Det handlar då om att arbeta med att skapa gemensamma konsortier för att 
söka EU-finansiering av olika åtgärder.  

Det uttrycktes intresse av att besöka Göteborg för att lära sig mer och se på vad vi gjort, 
med till exempel studieturer och seminarier. Ett eventuellt besök till Göteborg går i så fall 
genom Business Sweden. 

Trafikkontorets/Göteborgs Stads bidrag 
Beskriva Göteborgs förutsättningar och utmaningar, vad vi gjort inom elektromobilitet, 
hur vi fått (snart) 300 elbussar i staden. Hur fungerar de i verklig trafik, vilka utmaningar 
har vi haft och vilka nyttor kommer med elektriska bussar (förutom miljöeffekten). Även 
hur Göteborg stad har arbetat inom samarbetet ElectriCity Göteborg där näringsliv, 
akademi och det offentliga har samarbetet sedan 2013 och som bidragit till att Göteborg 
ligger i framkant av elektrifieringen av kollektivtrafiken. 

Erfarenheter/exempel att ta med hem 
Både Madrid och Barcelona har god ordning på alla delade fordon, som elsparkcyklar, 
elektriska-, och vanliga cyklar, skotrar och mopeder. De delar våra målsättningar att 
minska biltrafik till förmån för gång, cykel och kollektivtrafik, det är dock en stor 
utmaning (precis som här). Elektrifieringen av bilflottan ligger dock efter Sverige, det var 
inte så många elbilar på gatorna. Spanien har en stor andel sol- och vindkraft och en bas 
av kärnkraft, men fyller upp med naturgas när behovet finns 

Plan för förankring/spridning i staden av 
erfarenheter/exempel från möte 
Beskriva hur staden kan sprida sina goda erfarenheter, om intresse finna medverka i 
returbesök från Spanien genom presentationer, rundturer och företagsvisningar. 
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Bilder 
Komplettera gärna med bilden från resan 
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