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Frihamnen

Anita  Jisonsund  
Företagskommunikatör

Samverkan  med  näringslivet  

Uppdrag  att  skapa:
• medvetenhet  
• kunskap  
• handlingsberedskapMålet  är  att  få  till  

nya  vägvanor
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40  bolag  
25000  st

4  bolag
1500  st

30  bolag  
14000  st

7  bolag  
9000  st 25  bolag  

13000  st

9  bolag  
1800  st 20  bolag  

18000  st

30  bolag  
9000  st

28  bolag  
8500  st

30  bolag  
11000  st

21  bolag  
5000  st

40  bolag  
10000  st

4  bolag
700  st

13  bolag
3500  st

9  bolag
2500  st

4  bolag
800  st
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Under  drygt  5  månader  har  jag  haft  möte  med

40  av  Göteborgs  större  bolag

Har  nått  ut  till  över  
30  000  medarbetare

Nils	  Ericssonsterminalen
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Hur  sälja  in  en  idé  
till  Göteborgs  större  
vinstdrivande  bolag?

Gullbergsvass
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Vad  krävs  för  att  lyckas?

Bli sedd

Lyssna  på

Dialog

Kunskap
Synlighet

Relation
Förtroende

Inspiration
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Varför  bygger  vi  och  hur  kommer  
staden  att  se  ut  i  framtiden?

Backaplan
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En	  hållbar	  stad,	  
öppen	  för	  världen.
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Backaplan

När,  var  och  vilka  är  de  mest  
påverkande  projekten?
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Projekt	  
t.o.m.	  2020

• Hisingsbron
• E	  45	  Götaleden
• Västlänken
• Addkf Tingstad-‐Bäckebol
• E45	  Slakthusmotet
• Marieholmsförbindelsen
• Lundbyleden/Kvillemotet
• Sörredsmotet
• Halvors	  Länk
• Hisingsleden	  (2021)
• Gamlestaden
• Backaplan
• Frihamnen	  och	  del	  av	  Ringön
• Norra	  Masthugget
• Skeppsbron
• Söder-‐/västerleden	   inkl Sisjön
• Nordre	  Älvbron	  (DoU)
• Älvsborgsbron	  (DoU)
• Hamnbanan,	  

Pölsebo-‐Skandiahamnen
• Lundbytunneln	  (DoU)
• Regionens	  Hus	  /	  Region	  city
• Hovåsmotet/Brottkärr

Stn.	  Korsvägen

• E45	  Götaleden
• Stn.	  Centralen
• Regionens	  hur	  /	  Region	  city

Olskroken

Gamlestaden

Lundbyleden/Kvillemotet

Frihamnen

Stn.	  Haga
Älvsborgsbron

Hamnbanan

Halvors	  länk

Sörredsmotet

Nordre	  Älvbron

Slakthusmotet

Marieholmsförbindelsen

Hisingsleden

Norra	  
Masthugget

Skeppsbron

Söder/Västerleden	  
inkl.	  Sisjön

Lundbytunneln

Hisingsbron

Hovåsmotet/
Brottkärr

Addkf Tingstad-‐
Bäckebol

ARBETSMATERIAL	  
mars	  2016
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Backaplan

Vad  kan  en  arbetsgivare  göra  för  
att  förenkla  för  medarbetarna?



Lindholmspiren

Idélista för  att  åka  till  och  från  jobbet



Goda  
exempel

Hyresvärd  som  
uppmuntrar  till  
att  hyra  bil  
istället  för  att  
äga  en.    



Goda  
exempel

49  av  50  anställda  cyklar  till  jobbet  



Goda  
exempel

34%  av  IKEA  Bäckebols  kunder  åker  kollektivt.  



Under	  mötet

Efter	  mötet

Före	  mötet

Kommentarer

”Nu  är  vi  så  inspirerade  att  vi  vill  
starta  direkt.  Vi  kan  sätta  ihop  en  
arbetsgrupp   internt  för  att  få  till  nya  
vägvanor.”

”Känns  som  jag  har  fått  en  helt  ny  
syn  på  detta  och  jag  inser  att  det  
finns  mycket  att  jobba  med,  både  
för  mig  själv  och  för  personalen.”

”Får  inleda  med  att  säga  vilket  superfint  
initiativ!  Bra  med  ett  proaktivt  agerande!  
Vi  är  mycket  intresserade  av  att  få  
möjligheten  att  ta  del  av  informationen.”  
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Det  privata  
näringslivet  
efterfrågar

Få  svar Få  se  helheten
Dialog  för  att  hitta  lösningar

Olika  tidsperspektiv

När,  var  och  vad?
En  kontakt  in

Idélista
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40  bolag  
25000  st

4  bolag
1500  st

30  bolag  
14000  st

7  bolag  
9000  st 25  bolag  

13000  st

9  bolag  
1800  st 20  bolag  

18000  st

30  bolag  
9000  st

28  bolag  
8500  st

30  bolag  
11000  st

21  bolag  
5000  st

40  bolag  
10000  st

4  bolag
700  st

13  bolag
3500  st

9  bolag
2500  st

4  bolag
800  st

SKF

Ericsson

Hamnen

Volvobolagen

Sahlgrenska  
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I  linje  med  företagets  egna  tankar?

• Varumärke
• Hälsoarbetet
• Resepolicy

• Hållbarhet
• Miljöcertifiering
• Problemlösning

Lindholmspiren
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Tänk  om  alla  bilister  skulle  
ställa  bilen  en  enda  dag  i  
veckan?  

Varje  dag.
Då  skulle  antalet  bilar  
minska  med  20%.  

Lindholmskajen
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Anita  Jisonsund  
Företagskommunikatör
Göteborgs  Stad,  Trafikkontor
anita.jisonsund@trafikkontoret.goteborg.se
073  - 910  29  64

Hisingsbron

När  vi  gör  resan  tillsammans  kommer  vi  att  lyckas!    


