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Remiss av promemoria om förordningen om stöd till regionala
elektrifieringspiloter för tunga transporter
Region Gävleborg ser positivt på förslaget som går i linje med Agenda 2030, våra
nationella samt europeiska miljö- och klimatmål. Region Gävleborg betonar att
klimatsmarta transporter är avgörande för samhället i stort, i såväl stad som land,
och är en förutsättning för en attraktiv region med goda framtidsutsikter.
Gävleborg är ett län med stora avstånd där transporter på olika vis har en central
roll i den regionala ekonomin. Det är av stor vikt att emissionsfria tunga
transporter utvecklas i rask takt för att möta klimatutmaningen.
Region Gävleborg ställer sig positivt till:
• Förslagets tonvikt på samverkan och kunskapsspridning mellan aktörer
samt att säkerställa en bred regional förankring av pilotprojekt.
• Att säkerställa att en laddnings- eller tankningsstation är i drift under minst
fem år efter färdigställande. Detta bedöms motivera långsiktiga ambitioner
som är av vikt för att ny infrastruktur och projekt hinner sammanlänkas.
• Förslaget att elektrifieringspiloter ska omfatta infrastrukturlösningar som
är öppna och transparent tillgängliga avseende bland annat fordons-,
laddnings- och tankningsrelaterade data. Detta bedöms kunna bidra till
bland annat kunskapsspridning och teknikacceptans.
Region Gävleborg är regionalt utvecklingsansvarig och anser att nedanstående
punkter är av särskild vikt utifrån det regionala utvecklingsuppdraget:
•

•
•

•

Region Gävleborg anser att det är viktigt att förespråka långsiktiga projekt
som syftar till klimatsmarta lösningar och möjliggör nya affärsmodeller
och flöden i energi- och transportsystemet, dels genom innovativ teknik
men även stimulera beteendeförändring som leder till bättre och mer
hållbart nyttjande av energi och transportkapacitet.
Fortsatt satsning på innovation, produktutveckling och tank-/laddsystem
för en ökad regional elektrifiering av transporter.
Kompetensutveckling inom elektrifiering av transporter och i synnerhet
tunga transporter. Det finns ett behov av att kompetensbasen vidgas och
inlåsningar i strukturer bryts för att snabbare kunna ställa om den
regionala transportsektorn.
För att kunna tillgodose näringslivets logistikbehov och påskynda
elektrifieringen av godstransporter i Gävleborg bör även semi-publika
laddstationer omfattas av stödet.
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