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Information om MOVE21, ett nytt beviljat EU 
projekt  
 

Trafikkontoret har blivit beviljat ett nytt EU-projekt inom ramen för EU:s forsknings och 
innovationsprogram Horizon2020. Projektet kallas MOVE21, en förkortning av 
Multimodal and interconnected clean mobility urban nodes fit for the 21st century. 

I MOVE21 ingår tjugofyra partners, projektkonsortiet leds av Oslo kommun i Norge. 
Projektet pågår under perioden maj 2021 - april 2025 och projektbudgeten är totalt ca. 
92 160 000 kronor. Trafikkontoret erhåller max 7 475 200 kronor i ersättning för nerlagd 
tid i projektet, för resor och för övriga aktiviteter såsom att vara värd för ett 
konsortiemöte samt för investering av infrastruktur. Inom ramen för projektet förväntas 
trafikkontoret delta vid två internationella möten per år. 

Målsättning med hela MOVE21 projektet är att öka användningen av aktiva transportsätt 
såsom gång och cykel och att uppnå så kallad ”synkromodalitet”1. Projektet ska utveckla 
lösningar som harmoniserar och samordnar användning av olika transportslag, så att 
optimal användning av infrastruktur och andra resurser möjliggörs. Detta ska ske genom 
att nya styrmedel och andra åtgärder som stöder företag, privata och offentliga användare 
ska testas och utvärderas. 

Göteborg, Oslo och Hamburg utgör tre så kallade ’Living Labs’2 städer. Oslos ’Living 
Labs’ kommer att fokusera på ’Zero Emission Zones’ i staden och Hamburgs ’Living 
Labs’ kommer att fokusera på ett nätverk av minihubbar i en nyetablerad stadsdel. 
Förutom dessa städer deltar bland andra München, Rom och Bologna som så kallade 
replikeringsstäder. Samtliga städer ligger i samma TEN-T korridor som Göteborg. 

Deltagare i Göteborg är förutom trafikkontoret också kretslopp och vatten, Business 
Region Göteborg, Göteborgs Stads Parkering AB, Renova AB, Volvo och RISE. 
Trafikkontoret har rollen som projektledare och samordnare för parterna och aktiviteterna 
som ska genomföras i Göteborgs ”Living Labs”. 

I Göteborg ska MOVE21 skapa tre platser med ”Living Lab” där innovativa 
mobilitetslösningar för gods och persontrafik ska testas, demonstreras och stimuleras för 

 
1  “Synkromodalitet är en optimalt flexibel och hållbar samordning av olika transportsätt i ett nät 
under ledning av en logistiktjänstleverantör, med syfte att kunden (avsändare eller mottagare) 
erbjuds en integrerad och sömlös lösning för sin transport." 
2 Med Living Lab avses tester och demonstrationer i verkliga miljöer och situationer med verkliga 
användare istället för testpersoner. Begreppet översättas ibland med ”verklighetslabb”. 
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att på sikt kunna replikeras och skalas upp. Göteborgs ”Living Labs” ska innehålla 
vattenvägar, logistikhubbar, laddinfrastruktur och cykelgarage. 

Under år 2021 kommer analyser att genomföras och testerna utformas. Från år 2022 
kommer tester att genomföras och sista projektåret sker utvärderingar och planer för 
implementering beslutas. Framdriften inom MOVE 21 rapporteras i ordinarie 
verksamhetsuppföljning, men trafiknämnden kommer att hållas informerad om större 
händelser av allmänt intresse. 
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