
      
 
 
Västra Götalands elektrifieringslöfte 

 
Bakgrund 
Västra Götaland har ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Till 2030 ska vi vara en 
fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 
1990 års nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, 
oavsett var i världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 2010. Transporter står för en 
fjärdedel av klimatutsläppen i Västra Götaland. Under initiativet Klimat 2030, samordnat av Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland, har kommuner, företag, 
organisationer/föreningar och akademiska parter skrivit under klimatmålen. I den regionala 
utvecklingsstrategin för Västra Götaland anges elektrifiering som en av kraftsamlingarna för de 
närmaste åren. Det innefattar såväl industrin och transportsektorn som utbyggd förnybar 
elproduktion och förstärkt eldistribution. 

Göteborgs hamn är Skandinaviens största och hanterar en tredjedel av Sveriges utrikeshandel, cirka 
40 miljoner ton gods per år, samt omfattande transittrafik till Norge. Därmed är godsflödena genom 
Västra Götaland både en regional och en nationell angelägenhet. Några av de viktigaste stråken för 
vägburen godstrafik i landet går genom Västra Götaland, som har mer inrikes godstransporter med 
lastbil än något annat län i Sverige, merparten med både ursprung och destination inom länet. 

Fordonsindustrin är en dominerande sektor i Västra Götaland och en viktig resurs i den regionala 
utvecklingen. Som hemmaplan för omfattande fordonsforskning är Västra Götaland ofta en testarena 
för en utveckling som har både nationell och internationell räckvidd. 

- - - 

Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland har tagit fram detta löfte efter 
önskemål från elektrifieringskommissionen (I2020/02592) som en del i kommissionens regionala 
genomförandeplaner. Tiden för framtagande har varit kort och dessa samlade elektrifieringslöften 
ska ses som ett första steg. Arbetet med att inkludera fler aktörer kommer att fortsätta inom 
ramarna för kommande elektrifieringspiloter. 

Genom dessa elektrifieringslöften visar vi hur vi i Västra Götaland gemensamt ställer om de regionala 
godstransporterna till eldrift. Detta dokument avser alltså, i linje med elektrifieringskommissionens 
uppdrag, enbart godstransporter och el – vi vill understryka att många av aktörerna också är 
verksamma i andra former av omställning och inom andra transportslag. 

Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland har för avsikt att samordna en ökad 
elektrifiering av de regionala godstransporterna i Västra Götaland och tillsammans verka för 
aktiviteter i följande elektrifieringspiloter. 

 
 
 
 
 

 
 



Potentiella elektrifieringspiloter 
Här följer en lista över ambitioner för möjliga elektrifieringspiloter i Västra Götaland och de parter 
som hittills är beredda att bidra inom respektive område. 

 
 
Fyrbodal-Göteborg 
Innefattar Fyrstadsområdet (Trollhättan-Vänersborg-Uddevalla-Lysekil) och flera större 
industriföretag, däribland raffinaderier, verkstadsföretag och pappersbruk. Här går större 
transportstråk som E45 och inte minst E6 med stora mängder regional, nationell och internationell 
godstrafik såväl norrut mot Oslo och Viken i Norge som söderut mot Halland och Skåne/Sjaelland. 

DHL kommer fortsätta öka andelen elektrifierade godstransporter i den takt förutsättningarna finns. 

Innovatum Science Park / Energikontor Väst har ett fokus på elektrifiering samt förmåga att 
samverka till aktiviteter för att koppla förnybar elproduktion till elnäts- och laddinfrastrukturfrågor 
till piloten. 

Scania har för avsikt att leverera elektrifierade fordon i piloten. Scania avser också att bidra med 
relevant data för att utvärdera och utveckla möjligheterna att öka takten i elektrifieringen av tunga 
lastbilar. 

Volvo Lastvagnar ser stora möjligheter att via nationella, regionala och EU-finansierade initiativ 
successivt koppla ihop lokala och regionala elektrifierade godsflöden till ett fungerande system av 
elektrifierade fjärrtransporter. 

Västra Götalandsregionen avser tillsammans med Region Hovedstaden (DK), Region Skåne, Region 
Halland och Viken fylkeskommune (NO) att verka för en snabbt ökad användning av elektrifierade 
godstransporter genom att tillsammans bygga och sprida kunskap och att samordna aktörer i vår 
respektive region. 

 
 
Sjuhärad-Göteborg 
Boråsregionen är en viktig regional logistiknod med starkt expanderande logistikberoende näringsliv. 
På sträckan Göteborg-Borås-Jönköping (Rv 40) finns stora möjligheter att utveckla lokala och 
regionala elektrifieringspiloter med fokus på regionala transporter, distribution och frakt. Detta 
område innefattar Landvetter flygplats som är en hub för interkontinental frakt, 
företagsparken/logistikcentret Viared i Borås och flera av landets ledande e-handelsföretag samt en 
mängd små- och medelstora tillverknings- och handelsföretag. 

Borås stad har ett omfattande strategiskt utvecklingsarbete, nu inklusive elektrifiering. Staden har för 
avsikt att fortsätta utveckla Viared som ledande logistikhub och satsa strategiskt på infrastrukturen. 
Planer finns på att elektrifiera distributionstrafiken på Viared och trafik på RV40 när 
förutsättningarna så medger. Borås har genom logistikplattformen Borås Connect etablerat kunskap, 
nätverk och godsflödesöversikter som underlättar accelerering av elektrifieringen. 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund tillsammans med medlemskommunerna avser, inom 
Klimat2030 och Fossilfri Boråsregion, att stötta aktörer och verka för en accelererad elektrifiering av 
godstransporter inklusive samverkan för en tillräcklig elnätskapacitet. Vidare att verka för att förse 
vägar i Sjuhärad med laddinfrastruktur för tunga fordon och förutsättningar för ett utbyggt nät av 
vätgastankstationer. 



DHL trafikerar sträckan Göteborg-Jönköping med elektrifierad lastbil och har byggt ut 
laddinfrastruktur i Jönköping. DHL avser utvärdera transporterna och bidra med relevanta data för 
att accelerera elektrifieringen av godstransporter. 

Flygfrakt har för avsikt att, inom ramen för vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart, 
elektrifiera delar av vår distributionsflotta som transporterar flyggods till och från Landvetter 
flygplats och dess upptagningsområde. Detta i linje med vårt åtagande i Fair Transport och vår 
strävan om att minska flyggodsets miljöpåverkan i regionen. 

Scania har för avsikt att leverera elektrifierade fordon i piloten. Scania avser också att bidra med 
relevant data för att utvärdera och utveckla möjligheterna att öka takten i elektrifieringen av tunga 
lastbilar. 

Swedavia avser att möta upp elektrifieringen av flygtransporter genom att förbereda våra flygplatser 
för de nya infrastrukturbehov och säkerhetsrutiner som elflyget kan komma att kräva. Swedavia 
möjliggör också omställningen genom att stötta elektrifieringen av de marktransporter som krävs för 
en fungerande flygplats, både till och från flygplatsen samt inom flygplatsen. 

Volvo Lastvagnar trafikerar sträckan med en helelektrisk Volvo FH med en kombinerad bruttovikt på 
upp till 60 ton (se DHL). Volvo Lastvagnar ser ytterligare möjligheter att elektrifiera de stora och 
repetitiva fraktflöden som går mellan Borås/Viareds Industripark och Göteborgs Hamn samt lättare 
lokal och regional distribution till och från Landvetters flygplats. 

 
 

Skaraborg-Göteborg 
Såväl E20 som hela området har omfattande regional godstrafik. Här finns Volvobolagens 
Skövdefabrik och många underleverantörer och andra små och medelstora tillverkningsföretag. I 
Falköping finns logistikcentret Dryport Skaraborg som samlar upp gods regionalt för containerfrakt 
till Göteborgs hamn. 

DB Schenker har tillsammans med Jula Logistics utvecklat järnvägspendeln mellan Göteborgs hamn 
och Falköping. DB Schenker arbetar för att få mer gods på denna pendel. 

Innovatum Science Park / Energikontor Väst har ett fokus på elektrifiering med 
samverkansaktiviteter inklusive relevanta kommuner, elnätsbolag och näringslivsaktörer t.ex. 
Skaraborg Logistics Center, kopplade till laddinfrastruktur för en pilot. 

Jula Logistics har utvecklat järnvägspendeln mellan Göteborgs hamn och torrhamnen i Falköping, en 
av de största containerpendlarna i Sverige. Jula Logistics arbetar för miljöeffektiva transporter även 
för forslingsdelen som går på väg och där ser Jula Logistics en stor potential i elektrifierade lösningar 
för denna del och hoppas kunna bidra till dess utveckling. 

Scania har för avsikt att leverera elektrifierade fordon i piloten. Scania avser också att bidra med 
relevant data för att utvärdera och utveckla möjligheterna att öka takten i elektrifieringen av tunga 
lastbilar. 

Skaraborgs kommunalförbund avser stötta aktörer och verka för en accelererad elektrifiering av 
godstransporter inklusive samverkan för en tillräcklig elnätskapacitet och stöttning kring den 
industriella logiken för elektrifieringens alla delmoment. Vidare att verka för att förse vägar i 
Skaraborg med laddinfrastruktur för tunga fordon och förutsättningar för ett utbyggt nät av 
vätgastankstationer. 



Volvo Lastvagnar: Sträckan Skövde – Göteborgs Hamn (E20) är en intressant elektrifieringspilot 
baserad på Volvos egna exportflöden men behöver utvecklas ytterligare eftersom det i dagsläget 
saknas tillräckliga returflöden. Genom samverkan med andra transportköpare i regionen ser vi stora 
möjligheter att skapa ett fungerande logistiksystem. 

 
 
Hamnar 
Göteborgs hamn genererar en miljon lastbilstransporter per år som står för 33 000 ton koldioxid. 
Hamnen har redan ett omfattande arbete med elektrifiering av operationerna i hamnen och med 
överflyttning av gods från väg till järnväg. I Västra Götaland finns också större hamnar i t ex 
Uddevalla och i Wallhamn på Tjörn. 

Göteborg Energi avser arbeta för en tillräcklig elnätskapacitet i Göteborg hamn så att elektriska 
hamnfordon, hamntraktorer och lastbilar kan öka i den takt förutsättningarna medger. 

Göteborgs Hamn: inom ramen för initiativet Tranzero samverkar Göteborgs Hamn med Scania, Volvo 
och Stena Line för att ställa om transportsektorn mot elektrifiering. Det omfattar att skapa 
infrastruktur för elektriska fordon (lastbilar, terminalfordon och fartyg), incitament samt 
aktörsanalyser för att accelerera omställningen. 

Scania har för avsikt att leverera elektrifierade fordon i piloten. Scania avser också att bidra med 
relevant data för att utvärdera och utveckla möjligheterna att öka takten i elektrifieringen av tunga 
lastbilar. 

Stena Line har för avsikt att tillsammans med Göteborgs Hamn testa och upphandla elektriska 
hamnfordon och hamntraktorer i den takt de tekniska förutsättningarna medger. 

Stena Line har för avsikt att utveckla, bygga och ta i bruk fossilfria, elektrifierade fartyg för att skapa 
en grön transportkorridor mellan Västra Götaland och norra Jylland. 

Uddevalla Hamnterminal AB har för avsikt att etablera landströmsanslutning för fartyg vid kaj och 
elektrifiera truckar i omlastningsdepåer. 

Wallhamn AB arbetar löpande med elektrifiering och har för avsikt att etablera landströmsanslutning 
för fartyg vid kaj, elektrifiera truckar och dragfordon i omlastningsterminaler. 

Volvo Lastvagnar: I Göteborgs Hamn är ambitionen att inom Tranzero-samarbetet initialt fokusera 
på lokala containertransporter till och från Göteborgs Hamn. Förstudier har visat att de tekniska 
förutsättningarna för att elektrifiera denna typ av korta ”skytteltransporter” är goda och diskussioner 
förs med Circle K för att medverka till snabbladdning av lastbilar vid Vädermotet i närheten av 
hamnen. 

 
 
Citylogistik 
Tätorterna i Västra Götaland har stora mängder varuleveranser, byggtransporter, sophämtning och 
servicekörningar av olika slag. 

Borås stad driver gemensamt med Borås Energi och Miljö, Stures Åkeri (DHL), Borås City samt 
Centrumfastigheter i Borås pilotprojektet Good Goods som innefattar både gods- och 
avfallstransporter och syftar till fortsatt utveckling av logistiklösningar med elfordon. 



Business Region Göteborg avser vara verksam i omställningen till ett elektrifierat transportsystem. 
Arbetet innefattar kluster- och företagsutvecklande insatser liksom kompetensomställningsinsatser, 
att bidra till investeringar och etableringar, att sprida kunskap om utvecklingen i Göteborgsregionen, 
samt att samordna Göteborgs Stads samlade insatser för omställning till ett elektrifierat 
transportsystem tillsammans med näringslivet och regionala aktörer. 

DB Schenker kör Volvos 16 tons batteridrivna el-lastbil i Göteborgs stad och ökar antalet 
elektrifierade fordon i den takt förutsättningarna finns. 

DHL trafikerar Göteborg med elektrifierade godstransporter och avser verka för en utbyggd 
laddinfrastruktur för ökad elektrifiering. DHL och GB Framåt avser vidare att fortsätta utveckla 
effektiva och elektrifierade godstransporter för en hållbar stadsmiljö. 

Göteborg Energi arbetar för en elnätskapacitet som klarar av elektrifieringens alla olika behov och 
avser vidare verka för att laddinfrastruktur för tunga godstransporter byggs i tillräcklig omfattning i 
Göteborg, både för stadens egna behov och för övriga aktörer. 

Göteborg stad: Park- och naturförvaltningen kommer systematiskt arbeta med kunskapsinhämtning 
för att bidra till att öka takten i elektrifieringen av tunga fordon, fortsätta delta i utvecklingsprojekt, 
och har för avsikt att upphandla eldrivna tunga fordon i den takt förutsättningarna medger. 

Scania har för avsikt att leverera elektrifierade fordon i piloten. Scania avser också att bidra med 
relevant data för att utvärdera och utveckla möjligheterna att öka takten i elektrifieringen av tunga 
lastbilar. 

Uddevalla Energi AB kommer att bidra till en accelererad elektrifiering genom förnybar elproduktion 
och säker elnätskapacitet och vätgasproduktion samt att elektrifiera sopbilar. 

Volvo Lastvagnar kommer att gradvis elektrifiera sina komponentflöden inom Göteborgsområdet 
tillsammans med berörda speditörer och åkare, förutom en ambition att utöka de redan pågående 
samarbetena med bl a Göteborgs Stad, Göteborg Energi, DB Schenker, TGM, Swerock, Renova och 
Nordisk Återvinning. 

Västra Götalandsregionen har för avsikt att upphandla eldrivna tunga transporter i den takt 
förutsättningarna medger. 

 
 

Vätgas 
Elektrifiering omfattar även vätgas som energibärare och under denna pilot sammanfattas löften 
med syfte att tillgodogöra och använda grön vätgas för godstransporter. 

Borealis har för avsikt att industriellt producera grön vätgas och verka för att denna vätgas kan göras 
tillgänglig även för transportsektorns behov. 

Rabbalshede kraft avser producera vätgas från vindkraft och vill verka för att vätgasen ska kunna 
användas elektrifierade transporter. Rabbalshede kraft kommer också att bidra med relevant data för 
att kunna öka takten i elektrifieringen av tunga lastbilar med vätgas. 

Scania har för avsikt att testa vätgas och bränslecellsteknik för renhållningsfordon i Göteborg. 

Sune Janssons Åkeri AB, VGT (DHL) och LBC (Bring) har för avsikt att använda bränslecellsdriva 
lastbilar i de regionala och nationella godstransporterna i den takt förutsättningarna medger. 



Uddevalla kommun har för avsikt att etablera vätgastankstationer vid strategiska platser och att 
stötta aktörer och verka för en accelererad elektrifiering/vätgasdrift av tunga lastbilar. 

Uddevalla Hamnterminal avser etablera bränsleförsörjning av vätgasdrivna fartyg. 
 
 

Övriga åtaganden 
Följande parter kommer också att verka för en accelererad elektrifiering i Västra Götaland: 

Bring har för avsikt att använda eldrivna fordon och bygga ut elladdningsinfrastruktur för 
godstransporter i den takt förutsättningarna medger. 

DB Schenker ser elektrifieringen som ett huvudspår i sin strategi för klimatomställning och har för 
avsikt att använda elektrifierade fordon i den takt som förutsättningarna medger samt att bidra med 
sina erfarenheter. 

Chalmers tekniska högskola har för avsikt att stödja en snabb och välfungerande elektrifiering av 
tunga lastbilar genom medverkan i forskning, kunskapsspridning och demonstrationsprojekt. Genom 
Styrkeområde Transport så finns inom Chalmers redan ett aktivt nätverk av forskare från många 
discipliner som kan bidra med viktig kunskap till elektrifiering av tunga transporter. 

Einride har för avsikt att bidra med erfarenheter och tekniska kunskaper för att driva en elektrisk 
fordonsflotta, samt leverera transporter som en tjänst (TaaS) med elektrifierade tunga fordon och 
autonoma elektriska fordon. Detta inkluderar laddningsinfrastruktur samt kompetens och systemstöd 
för planering, optimering och analys av eldrivna godstransporter. 

Ellevio kommer att verka för att elnäten i Västra Götaland på ett brett och långsiktigt plan möter upp 
det laddbehov som de tunga transporterna ställer. Via det etablerade konceptet ”Ellevio smart 
laddinfra” kommer Ellevio utveckla möjligheten att ansluta laddinfrastruktur i Västra Götaland på ett 
tids- och kostnadseffektivt sätt och samtidigt sprida information om hur man som nätägare kan 
skapa fördelar för transportsektorns elektrifiering genom ett proaktivt och heltäckande arbetssätt. 

IVL kommer att systematiskt arbeta med kunskapsinhämtning och informationsspridning för att bidra 
till att öka takten i elektrifieringen av tunga lastbilar. Detta gör vi bland annat genom att understödja 
Göteborgs hamns arbete med elektrifieringen och genom att driva och delta i forskningsprojekt kring 
såväl elektrifiering och laddning av tunga fordon som tillverkning och miljöanalyser av vätgas. 

Lindholmen Science Park (LSP) är djupt engagerade i att accelerera elektrifieringen av tunga fordon 
för lokala, regionala och interregionala transporter genom att upprätthålla forum för regional och 
nationell samverkan och överblick samt initiera, utveckla och driva större samverkansprojekt på 
systemnivå där också vätgas är inkluderat som en strategi för elektrifiering. 

Momentum Dynamics avser att tillhandahålla automatisk trådlös laddningsutrustning vilken 
möjliggör för alla typer av fordon att ladda vid stillastående positioner under normal drift utan att 
hindra trafikflödet på platsen. Trådlös laddning möjliggör kontinuerlig drift av eldrivna frakt- och 
logistikfordon, vilket påskyndar elektrifieringen av fordon. 

Nima Energy avser projektera och etablera publika snabbladdningsstationer för personbilar och tung 
trafik vid strategiskt intressanta platser och tillsammans med fastighetsägare och logistikcenter 
planera framtidens upplägg för depåer och logistikcenter för tung trafik. 

RISE Research Institutes of Sweden AB bedriver tillämpad forskning för framtidens hållbara 
mobilitet, inklusive tunga transporter, som möjliggörs av elektrifiering och lagring av energi i 



batterier, vätgas och även s.k. elektrobränslen. I Västra Götaland arbetar RISE för att accelerera 
elektrifieringen genom både forskning och etablering av fysiska test- och demonstrationsmiljöer 
(SEEL), men också genom försök med användare i verklig stadsmiljö. 

Swedish Electric Transport Laboratory (SEEL) etableras för att möjliggöra forskning och 
teknikutveckling för elektrifiering av fordon, fartyg och flyg. SEEL verkar aktivt för ökat samarbete 
mellan akademi, institut och industri. SEELs uppdrag är att stötta omställningen till elektrifierade 
transporter. 

Vattenfall avser driva på utvecklingen av elektrifierade tunga transporter genom att ingå 
kommersiella avtal för att bygga/bygga om, driva och äga elektrisk infrastruktur, laddlösningar och 
laddtjänster i regionen till kunder som efterfrågar det. 

Vattenfall Eldistribution har för avsikt att kartlägga behovet av elnät som krävs för laddningen av 
tunga fordon i de medverkande regionerna och medverka till framtagande av lösningar som 
möjliggör en snabb övergång till ellastbilar. 

Vialumina AB avser påskynda elektrifieringen av transporter genom att agera övergripande 
projektledare vid en terminal, depå eller byggarbetsplats om förutsättningar finns samt erbjuda 
testmöjligheter för eltransportbilar. 

Västra Götalandsregionen har fattat beslut om att tillgängliggöra medel för bidrag till 
laddinfrastruktur för att komplettera nationella stöd och marknadsaktörernas investeringar med 
syfte att accelerera elektrifieringen. 

 
Förutsättningar 
För att aktörerna ska ha möjlighet att genomföra sina löften krävs att många förutsättningar är de 
rätta. Nedan listas kort några av de förutsättningar som krävs från nationellt håll för att öka takten i 
arbetet med att elektrifiera godstransporterna. 

• Stötta aktörerna genom att samordna stöden – det måste vara enkelt och anpassat för 
användaren. Stöden måste stötta en systemuppbyggnad där de enskilda delarna bedöms i en 
helhet och i ett långsiktigt perspektiv. Utlysningar bör ske löpande för att öka takten, det bör 
tas fram enkla mallar och nyckeltal och stöden måste anpassas till verkliga förutsättningar, 
t.ex. inkludera operationell leasing och anpassas till att det är olika behov om stödet gäller 
ett fordon eller en (del av) flotta. 

• Definitionen för publik och privat laddstation (”allmänt tillgänglig”) behöver anpassas till 
hur logistiksystemet fungerar för tunga fordon, speciellt gäller detta destinationsladdning och 
laddning vid logistikterminaler. 

• Verka för att Inkludera elnätsperspektivet i stödsystemet, t.ex. kan lagring minska 
uppstartstider när elnätskapaciteten inte finns på plats. Vikten av tillräcklig elnätskapacitet 
är viktig även i denna fråga. 

• Stöd utveckling av (offentlig) upphandling, t.ex. genom samordnad begreppsanvändning vid 
styckgodsupphandling och möjlighet till längre avtal vid teknikskifte som elektrifiering för att 
minska den upplevda risken med investeringar. 

• Bevaka pågående EU-processer, t.ex. inom AFID och GBER, så att rätt förutsättningar finns 
för nationella stödsystem/regler. 
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Regionutvecklingsnämndens ordförande Länsöverdirektör 
Västra Götalandsregionen Länsstyrelsen Västra Götaland 
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