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Introduktion
I Göteborg pågår sedan våren 2013 ElectriCity – ett tvärfunktionellt 
samarbete med aktörer från näringsliv, forskning och samhälle. Inom 
ElectriCity utvecklas, testas, demonstreras och utvärderas lösningar 
som kan bidra till hållbara, elektrifierade resor och transporter, och där-
igenom skapa nya möjligheter för framtidens stadsutveckling. Electri-
City, som startades med målet att främja en elektrifiering av kollektiv-
trafiken, har uppnått flera goda resultat. Detta har attraherat fler parter 
till samarbetet, som vidgats och fördjupats. Samarbetets bredd skapar 
nya förutsättningar för att resa, bygga och bo i framtidens städer. 

ElectriCity drivs av parternas gemensamma vision för samarbetet:
• Ett innovativt och framåttänkande partnerskap mellan stad, region, näringsliv 

och akademi inom hållbara och elektrifierade resor och transporter.
• En region i framkant för hållbara lösningar och mobilitet, attraktiv för 

 kompetens, investeringar och företagsetableringar.  
• En arena för tester av nya produkter och tjänster inom resor och transporter.
• En inspirationskälla och motivationskraft för framtida stadsutveckling.
• En fordons- och ICT-industri i världsklass.

Visionens innehåll konkretiseras genom att ElectriCitys demonstrationsarenor 
utgör verkliga miljöer där medborgarna är med och bedömer de produkter och 
tjänster som testas. Samarbetet utökar kontaktytorna mellan parterna och i dia-
logen byggs den tillit som behövs för att samtliga medverkande ska vilja dela med 
sig av kunskap och resurser för att förverkliga visionen.

Organisation
I ElectriCity deltar ABB, Akademiska Hus, Chalmers, Chalmersfastigheter, 
Energimyndigheten, Ericsson, Göteborg Energi, Göteborgs Stad, Johanneberg 
Science Park, Keolis, Lindholmen Science Park, Transdev, Volvokoncernen, Västra 
Götalandsregionen, Västtrafik och Älvstranden Utveckling. ABB och Transdev 
gick med i samarbetet 2019.

Testerna av ny teknik drivs av parterna och genom en tydlig kommunikation 
dem emellan gynnas ny innovation. Samförståndet är viktigt för ElectriCity och 
för att vårda det har organisationen en partnergrupp där alla parter represen-
teras samt en styrgrupp med representanter för Volvo, Göteborgs Stad, Västra 
Götalandsregionen, Ericsson och Chalmers. Det finns koordinatorer för  
samarbetet och det praktiska arbetet kring aktiviteterna bedrivs i projektgrupper.
Parterna i ElectriCity samlar också en kommunikationsgrupp för att synliggöra 
samarbetet. ElectriCity utgör en viktig del av jubileumssatsningen Smart Trafik 
inför och under Göteborgs 400-års jubileum 2021.
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Samarbete som utvecklas
Det som började som ett samarbete för att främja och testa elektrifiering av 
kollektivtrafiken i Göteborg har utvidgats och behandlar nu frågor kring elektri-
fiering av transporter som kopplar till stadsmiljö i stort. Den beslutade samarbets-
perioden sträcker sig fram till 2021, men avsikten är att fortsätta samarbetet även 
efter detta. 

Viktiga resultat och pågående arbeten
• Linje 55: Driften av demoarenan har förlängts och nya bussar testas på linjen.
• Linje EL16: Nya helelektriska högkapacitetsbussar för extratrafik på linje 16.
• Snabbladdstationer med hög effekt till linjer med hög trafikbelastning.
• Nya testhållplatser anpassade till den tystare och renare eldriften, både inom-

hus och utomhus.
• Nöjdare resenärer och förare, som ett resultat av att bussarna elektrifierats.
• Fungerande geostaket/Zone Management för linje 55 och linje EL16.
• En digital plattform där tidiga idéer till tjänster och produkter har tagits fram.
• En marin demonstrationsarena för test av eldrift i färjor för pendeltrafik är 

under framtagande.

Spin-off-effekter och indirekta resultat
Förutom resultaten ovan har ElectriCity också lett till nya samarbeten, upphand-
lingar och vidare forskning. Bland annat har stora upphandlingar genomförts av 
fler elbussar till Göteborg. Samverkansprojekt kring standardisering av bussars IT-
system, forskningsprojekt kring buller- och luftmätningar utmed elbusslinjer och 
tester av en ny styrning (Volvo Dynamic Steering) på linje 55 är ytterligare några 
exempel. Dessutom har de effekter som elektrifierade transporter kan ge i en stad 
demonstrerats och lett till nya dialoger kring stadsplanering.

ElectriCity inspirerar och engagerar
Det finns ett mycket stort intresse för det arbete som bedrivs inom ElectriCity. 
Samarbetets former och resultat har presenterats i en rad internationella samman-
hang. Hittills har fler än 10 000 personer besökt ElectriCity, linje 55 och linje EL16.

Vägen framåt
Det breda samarbetet inom ElectriCity fortsätter nu med fokus på pågående och 
potentiella projekt. Testerna med eldrivna bussar fortsätter samtidigt som nya 
demonstrationsarenor skapas för pendlarfärjor och anläggningsmaskiner. Målet 
är alltid att arbetet med ElectriCity ska leda till uppskalningar, vilket det även 
gjort i flera fall. Detta har genererat nya studier av systemeffekter och nya  initiativ 
kopplade till stadsplanering och byggarbetsplatser.
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Elektrifierade transporter är ElectriCitys kärna. Sedan 2015 har eldrivna bussar 
trafikerat centrala Göteborg som fungerat som test- och demonstrationsarena för 
samarbetet. Bussarna drivs av förnybar el1 och är mycket energieffektiva, tysta och 
vid eldrift helt emissionsfria. En tyst och utsläppsfri kollektivtrafik kan trafikera 
platser som inte är tillgängliga för trafik idag och skapar därför nya möjligheter för 
stadsplanering. En hållbar, elektrifierad och dessutom uppkopplad kollektivtrafik 
kan även bidra till nya tjänster och produkter, utveckling av trafikplanering och 
nya lösningar för ökad säkerhet för resenärer, förare och omgivning.

Linje 55 
ElectriCitys första demoarena, elbusslinje 55, startades 2015 och har fortsatt 
att vara en av samarbetets mest publika delar. Linjen som sträcker sig mellan 
Chalmers båda campusområden, Johanneberg Science Park och Lindholmen 
Science Park, trafikerades initialt av tre helt eldrivna konceptbussar och sju 
elhybridbussar. Under 2017 tillfördes ytterligare en helelektrisk buss i förserie-
utförande och 2019 togs en ny helelektrisk tolvmetersbuss i drift på linje 55. 
Bussen är en testbuss med Volvos senaste drivlina och batterier. Den har en batte-
rikapacitet på totalt 200 kWh, jämfört med 76 kWh för övriga elbussar på linjen. 
Under 2018 fasades en av de tre konceptbussarna ut och under 2020 kommer även 

1 All energi som används för att ladda bussarna i ElectriCity kommer från förnybara 
energikällor, som vind och vatten. Det säkerställs genom lagstiftad ursprungsmärkning 
av el, vilket innebär att alla elhandlare måste kunna redovisa från vilka energikällor deras 
el kommer. När en kund sluter avtal om att enbart köpa förnybart producerad el måste 
elhandlaren i sin tur köpa in motsvarande mängd el från förnybara energikällor. Detta 
kontrolleras i Sverige av Energimyndigheten.

Transporter för samtid 
och framtid

”ElectriCity-samarbetet har gett 
oss viktiga erfarenheter och modet 
att genomföra den storskaliga 
elektrifiering av kollektivtrafiken som 
nu pågår i Göteborg och Västsverige.”
Roger Vahnberg, vice vd Västtrafik
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övriga konceptbussar att tas ur drift. Konceptbussarna har varit en central del i 
ElectriCity-samarbetet, men i takt med att nya elbussar adderats till demoarenan, 
har behovet av konceptbussarna minskat.

Resultaten av testerna på linje 55 har varit mycket goda. Volvo har, utöver att 
ha tillfört ytterligare elbussar, använt linjen för tester av olika slag. Bland annat 
har man testat ett nytt alkolåssystem, en ny servostyrning samt nya däck speciellt 
anpassade för elbussar. Trafikeringsperioden har förlängts och trafiken på linjen, 
som sköts av Keolis, kommer att pågå till minst december 2020.

Linje EL16
Extratrafik mellan Eriksbergstorget och Sahlgrenska
2016 beslutade parterna att utöka ElectriCitys demonstrationsarena med en del av 
linje 16. Syftet var att testa och utvärdera fordon och laddinfrastruktur för elek-
trifierad högkapacitetstrafik i tät stadsmiljö för att få bättre beslutsunderlag inför 
framtida satsningar på elbussar.

Volvo ansökte och fick stöd av Energimyndigheten för att utveckla en demon-
strationsplattform för elektrifierade transportsystem med medeltunga lastbilar 

Linje 55 har cirka 115 000 resenärer per månad. Från juni 2015 
fram till oktober 2019 har cirka 132 000 turer genomförts med 
bussarna på linjen. Trafikeringen har präglats av en mycket hög 
punktlighet och en låg andel inställda turer.
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och högkapacitetsbussar. Inom ramen för projektet utvecklades två helelektriska 
ledbussprototyper för användning i demonstrations- och testtrafik under en 
treårsperiod.

De två eldrivna ledbussarna trafikerar sedan 25 juni 2018 en del av linje 16 
(EL16). Ledbussarna går mellan Eriksbergstorget och Sahlgrenska under lågtrafik 
medan de under högtrafik går från Eriksbergstorget och vänder vid Nordstan. 
Bussarna används för extratrafik och omfattas inte av ordinarie tidtabell. Transdev 
är operatör och ansvarar för förare och trafikering. Underhållet av bussarna sker i 
Volvos depå i Arendal, som anpassats för att kunna hantera längre bussar och en 
ny typ av laddning.

I depån nattladdas bussarna med 150 kW CCS-laddare, medan de under dagen 
laddas vid ändhållplatserna med 450 kW OppCharge-laddare. Laddkonceptet och 
bussarnas stora energilagringsförmåga gör att fordonen kan laddas mindre under 
högtrafik och mer under lågtrafik. Detta innebär att laddningen kan optimeras i 
förhållande till hur bussen används.  

Tre platser längs linje 16 har byggts om och anpassats till den eldrivna trafiken. 
Vid Sahlgrenska har en ny laddplats etablerats, med en ny bussparkeringsficka 
och en ny laddstation. På Eriksbergstorget har en ny laddplats byggts med en ny 
körväg och en ny laddstation, samtidigt som hållplatsen uppgraderats med bland 
annat ett nytt väderskydd. Vid hållplats Lindholmen har ett nytt fordonsanpassat 
väderskydd på 4 × 20 m byggts.

Förutom utveckling av fordon, hållplatser och laddplatser har ElectriCitys  
parter också samarbetat kring utvecklingen av IT-system för kollektivtrafik 
(ITxPT). Elbussarna på linje 16 har därför utrustats med ett IT-nätverk för att 
möjliggöra demonstrationer av funktioner som på sikt kan göra kollektivtrafiken 
mer attraktiv och kostnadseffektiv.

Resultaten av testerna på linje EL16 har varit mycket goda. Bussarna har 
 löpande utvärderats och uppdaterats med nya styrenheter och ny mjukvara. 
Trafikeringsperioden är för närvarande planerad att pågå till december 2020.

De två eldrivna ledbussarna på linje EL16 har cirka 30 000 
 resenärer per månad. Från juni 2018 fram till oktober 2019 har 
cirka 13 000 turer genomförts på linjen.

”Linje 16 ger oss möjlighet att verkligen sätta tekniken på prov. 
Elbussar är tysta och utsläppsfria och skapar nya möjligheter 
för stadsplanering.”

Håkan Agnevall, vd Volvo Bussar
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Linje 60 och nya upphandlingar
Med anledning av att Energimyndigheten utlyste elbusspremien2 fick Västtrafik i 
uppdrag av kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen att ta fram förslag 
på utbyte av bussar inom befintliga trafikavtal för att påskynda införandet av el-
drift inom den reguljära, linjelagda busstrafiken i regionen.

Detta gjordes för att lära inför framtiden och få värdefull kunskap för att på 
bästa sätt uppfylla målen i kommande upphandlingar vad gäller exempelvis fung-
erande samverkan mellan kommuner, energibolag och kollektivtrafikhuvudman, 
ägande och drift av laddinfrastruktur samt bättre uppfattning om kostnader för 
elektrifiering. Utöver det kunde även lärdomar dras kring hållplats- och depå-
anpassningar, affärsmodeller för hantering av fordon och laddinfrastruktur vid 
avtalsslut, val av laddinfrastruktur, hur trafikeringen påverkas, effekter av minskat 
buller, samt utbildning av förare och depåpersonal.

Uppdraget skulle utföras i ordinarie trafik och valet föll bland annat på linje 60  
– en hårt trafikerad linje i centrala Göteborg med bullerproblematik för boende 

2 Elbusspremien är ett bidrag riktat till regionala kollektivtrafikmyndigheter eller trafik-
företag som bedriver kollektivtrafik. Bidraget är avsett att täcka en del av merkostnaden 
för att köpa en elbuss jämfört med en buss med förbränningsmotor.

”Erfarenheterna från ElectriCity-samarbetet med linje 55 och linje 
EL16 har gjort parterna trygga med att elbussystemet fungerar 
och är redo att skalas upp till en kommersiell lösning.”

Peter Nordin, City Mobility Director, Volvo Bussar
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längs linjen. Hösten 2019 levererades 30 elbussar till operatören GS Buss och i 
december 2019 var samtliga bussar i drift.

Sommaren 2019 avslutades också en upphandling som vanns av Transdev.  
Det innebär att ytterligare 157 elbussar kommer att trafikera västra Göteborg, 
Mölndal och Partille, med start i december 2020. I detta fall handlar det om el- 
drivna ledbussar – högkapacitetsfordon – från Volvo.

Upphandling och etablering av nya elbussar gör att samarbetet mellan parterna 
fördjupas, frågorna breddas och upplägg kring trafikering och laddning diskuteras 
allt mer ingående. Vikten av ett brett samarbete blir allt tydligare för att möjlig-
göra elektrifierad kollektivtrafik.

Laddstationer 
Laddstationer för elbussar började installeras 2011 för projektet med de så kallade 
hyper-bussarna3, som delvis drivs av el. Arbetet med laddstationer utvecklades 
fram till etableringen av linje 55 2015. Linjens ändhållplatser vid Lindholmen 
Science Park och Johanneberg Science Park utrustades med var sin laddare med 
en effekt på 300 kW. Det fortsatta utvecklingsarbetet ledde fram till ladd- 
konceptet OppCharge, som är ett öppet gränssnitt för snabbladdning av tunga for-
don. OppCharge är idag en standard som rekommenderas av transportbranschens 
organisationen ACEA.

Därefter påbörjades planeringen av en utökad eldriven trafik med hög- 
kapacitetsbussar på linje 16 i Göteborg. För att snabbt kunna ladda de elektriska 
ledbussarna installerades laddare med en effekt på 450 kW. Laddningen sker via 
bussens tak med hjälp av en pantograf. Laddstationerna förlades till hållplatserna 
Sahlgrenska och Eriksberg. Vid Sahlgrenska behövde elnätet förstärkas. Genab, 
Stadsbyggnadskontoret i Göteborg och Göteborg Energi tog fram en lösning som 
inte påverkade detaljplanen för området.

Dessa tidigare projekt har bidragit med erfarenheter och värdefull kunskap 
vilket underlättar för fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur i den kommande 
storskaliga implementeringen av elbussar. Bland annat finns idag prefabricerade 
fundament till både laddare och laddstolpar. Även driftsättning med färdiga test-
protokoll har utvecklats.

3 Hyper Bus står för Hybrid and Plug-in Extended Range Bus system. Projektet 
 demonstrerade plug-in teknik för hybridbussar och snabbladdningsstationer på 
busslinje 60 i Göteborg. Projektet pågick 2011-2014.

Förstudier inför trafikupphandlingar 2022 och framåt  pågår. I 
slutet av 2020 kommer närmare 200 elbussar att vara i drift 
i Göteborgsområdet. Västtrafiks mål är att all stadstrafik i 
Västsverige ska vara eldriven senast år 2030.
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Installationer av laddare kräver markförberedande åtgärder som måste synkroni-
seras med stadsplanering och marktillstånd. Utöver detta behöver man avtala vem 
som har ansvar för bland annat drift, underhåll och ägandeskap. Under senare tid 
har rutiner för denna ansvarsfördelning utvecklats. En fortsatt utmaning är att ut-
veckla en väl fungerande kommunikation om laddningen inte skulle fungera som 
avsett. Det är viktigt eftersom laddarna ingår i ett större sammanhang och kan 
påverka många intressenter, från operatörer till resenärer, som behöver informa-
tion på rätt nivå.

I slutet av 2019 påbörjades implementeringen av ett stort antal laddbara bussar 
med tillhörande laddinfrastruktur i Göteborg4. Detta är ett direkt resultat av de 
förberedande projekt som genomförts inom ElectriCity de senaste åren.

Urbana godstransporter
Elektrifiering ger nya möjligheter för godstransporter i städerna
Elektrifierade fordon skapar nya möjligheter för godstrafiken och öppnar bland 
annat för nattliga leveranser. Lägre avgasemissioner och mindre buller bidrar både 
till en bättre närmiljö och till en bättre arbetsmiljö för förarna. 

Inom ramen för ett projekt finansierat av Energimyndigheten som syftade till att 
ta fram en demonstrationsplattform för elektrifierade transportsystem med med-
eltunga lastbilar och högkapacitetsbussar, utvecklades två helelektriska lastbils- 
prototyper för användning i test- och demonstrationstrafik.

En eldriven distributionslastbil och en eldriven sopbil demonstrerades under 
Volvo Ocean Race i juni 2018 för att visa möjligheterna med elektrifierade 
godstransporter.

Lastbilarna används nu för testtrafik i Göteborgsområdet. Sopbilen körs i fält-
prov med Renova och Göteborgs Stad. Distributionslastbilen ingår i ett fältprov 
med Coop och Schenker/TGM. Fältproven är en del av det så kallade DenCity-
projektet, som drivs inom ramen för CLOSER.

4 Ledbussarna har fem batterier med sammanlagt 250 kWh. Batterierna laddas på ändhåll-
platserna med OppCharge-laddare från ABB. Bussarna är designade för effektiva passa-
gerarflöden med stora ytor för stående resenärer. Total kapacitet är 135 passagerare.

Sveriges första snabbladdningsstation för tunga lastbilar finns på Falutorget i Göteborg.
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Vilka nya möjligheter skapas när kollektivtrafiken i en stad elektrifieras 
och buller och avgaser försvinner? Det är frågor som forskare  ställer 
sig när de inom ElectriCitys ramar studerar de effekter och nyttor 
 elektrifiering kan ha på stadsmiljön. Genom att fokusera på buller, 
 miljö, säkerhet, teknik, beteende och hållbarhet förs utvecklingen 
 framåt, för staden och medborgarna.

Självkörande bussar testas inom ramen för ElectriCity
En självkörande Volvo-buss presenterades inom ramen för ElectriCity under 
Volvo Ocean Race juni 2018. Det var första gången någonsin som Volvo visade en 
självkörande buss för medier, kunder och andra intressenter. Demonstrationen 
skedde på en yta vid Frihamnen som upplåtits av Göteborgs Frihamns AB. 

Vid demonstrationen visades bland annat hur tekniken kan bidra till bekväma-
re och säkrare resor, särskilt för äldre och funktionsnedsatta resenärer. Detta sker 
exempelvis genom mjuk inbromsning och automatiskt angörande av hållplats där 
bussen alltid kör in till samma position och med samma avstånd mellan buss och 
plattform för att underlätta en smidig på- och avstigning. En exakt positionering 
vid hållplatsen leder också till mindre slitage på däck och infrastruktur.

Den självkörande bussen har sedan demonstrationen i Frihamnen använts för 
fortsatt forskning och utveckling. Tekniken ger också möjlighet för en effektivare 
fordonshantering inne på bussdepåerna. I november 2019 gjordes ytterligare en 
demonstration av tekniken i Keolis depå i Partille utanför Göteborg.  

Forskning, miljö och 
undersökningar
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Besökarna fick bland annat se hur bussen kunde förflytta sig autonomt i det  
dagliga serviceflödet mellan parkering, städ, tvätt och laddning.

Självkörande teknik testas i ElectriCity Innovation Platform 
I samband med trafikstart för linje 55 i Göteborg påbörjades arbetet med att  
etablera en digital innovationsplattform för att möjliggöra innovations- och utveck-
lingsprojekt – ElectriCity Innovation Platform. Genom att samla och dela data från 
ElectriCitys parter skapas förutsättningar för digital tjänsteutveckling. Det första 
projekt som genomfördes på plattformen var ElectriCitys stora innovationstävling 
2015, där 48 lag presenterade förslag på innovationer som kan bidra till att göra 
morgondagens bussresor attraktivare.

Ett nytt steg togs 2017 då experiment med att använda bussar på linje 55 som 
mobila mätstationer startades. Då installerades sensorer för luftkvalitet och buller 
som registrerar värden varje minut och laddar upp data till innovationsplatt- 
formen. Samverkan med Göteborgs Stads miljöförvaltning inleddes vid start för att 
kalibrera bussarnas sensorer mot de permanenta mätstationerna. Därefter påbörja-
des ett formellt samarbete med relaterade projekt, ledda av miljöförvaltningen och 
IVL Svenska Miljöinstitutet.

Under 2018 påbörjades konceptuella tester för att öka säkerheten för oskyddade 
trafikanter, som cyklister och vägarbetare, genom att koppla upp även dem mot inn-
ovationsplattformen. Bakgrunden är att stora och tysta bussar riskerar att bli svårare 
att upptäcka och projektet ville pröva ett system där fordonsförare och cyklist blir 
informerade om att de är i varandras närhet med möjlig risk för incident.

Ett så kallat geostaket sattes upp på både bussar och ett antal Styr & Ställ-cyklar 
genom att logga både bussarnas och cyklarnas position, färdriktning och hastighet. 
Geostaketet är ett geografiskt område runt respektive fordon, i det här fallet ett 
område definierat runt fordonet/cykeln, och om dessa cirklar överlappar varandra 
varnas både bussförare och cyklist, med en angivelse om var det andra fordonet 
befinner sig. Testerna föll väl ut och har lett till ett antal följdprojekt, både med 
halvautonoma fordon och ett större initiativ om dynamiska geostakets-områden i 
Göteborgs Stad, drivet av Trafikkontoret.

Volvo-bussen är en del av FFI5-projektet Automatisering av stads- 
bussar –  busståg, hållplatsdockning och depåprocesser och Drive  
Sweden-projektet KRABAT, där förutom Volvokoncernen också 
Chalmers, Trafikkontoret i Göteborgs Stad, Lindholmen Science 
Park, Västra Götalandsregionen, Västtrafik och Älvstranden 
Utveckling AB medverkar.

5 FFI står för Fordonsstrategisk forskning och innovation och är ett samarbete mellan 
fordonsindustrin och svenska staten.
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Geostaket/Zone Management 
Geostaket, eller geofence, är en geografisk zon där ett fordons tillträde, hastighet 
och användning av drivmedel kan styras digitalt. Målet är att tekniken ska öka 
trafiksäkerheten, minska utsläppen, få ner bullernivåerna och skapa bättre trafik-
flöden i Göteborg och andra städer.

I Göteborg används geostaket på de Volvo-bussar som körs av Keolis res-
pektive Transdev, på linjerna 55 och EL16. Bussarna styrs över till eldrift och 
bussarna kan inte öka hastigheten över den satta maxgränsen (se karta sid 18). 
Erfarenheterna är goda. Förarna blir mindre stressade, hastighetsbegränsningarna 
hålls och utsläppen minskar.

Idag bygger geostaket på att fordonen styrs via zoner som manuellt definie-
ras i Volvos Fleet Management-system och som sedan laddas ner till fordonen. 
Projektet Digitaliserade infrastrukturzoner (DIZ2), som startade under 2019, 
ska bland annat undersöka om trafikregler och zoner istället kan tillhandahållas 
digitalt via en molntjänst och vilka fördelar det skulle kunna ge. Trafikkontoret i 
Göteborgs Stad leder projektet.

DIZ2-projektet ska tydliggöra vad som krävs av en väghållarmyndighet för att 
skapa och tillgängliggöra geostaket-zoner för hastighetsbegränsning och styrning 

Med hjälp av ett geostaket begränsas hastigheten för linjerna 55 och EL16 till 15 km/h vilket är 
gällande hastighetsbegränsning för tunga fordon när broklaffen över Göta Älvbron passeras. Syftet 
är att minska belastningen på bron.

”Förarna blir mindre stressade då fordonet går tyst, dessutom 
minskar utsläppen.”
Ann-Sofie Aiazzi, bitr affärschef, Transdev

Fo
to

: P
at

rik
 v

an
 M

ee
r



19 ELECTRICITY STATUSRAPPORT 2020

av drivlina. En teknisk lösning ska sättas upp för att tillgängliggöra zonerna 
och relevanta zonattribut för fordonstillverkare och andra intressenter i realtid. 
Projektet ska också synliggöra vilka organisatoriska förutsättningar, rutiner och 
verktyg som krävs för att trafikkontoret och i förlängningen väghållarmyndigheter 
i andra städer ska kunna tillhandahålla aktuella geostaket.

Göteborgs Stad ser också över möjligheterna att förbättra förarstödet på alla de 
transporter och fordonsflottor som staden själv ansvarar för. 

Bullerstudie
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är störande och höga ljud ett under-
skattat och växande hälsoproblem i Europa. Organisationen uppskattar att var 
femte invånare i Europa regelbundet utsätts för ljudnivåer som är så höga att de 
kan påverka hälsan negativt. Buller innebär ökad risk för bland annat störd sömn, 
hjärt-kärlsjukdomar och hörselskador.

I en bullerkartläggning som miljöförvaltningen i Göteborgs Stad presente-
rade 2019, med trafikdata från 2018, beräknas att omkring 135 000 göteborgare 

LINDHOLMEN

GULLBERGSVASS

LANDALA

ANNEDAL

LORENSBERGHAGA

INOM VALLGRAVEN

MAJORNA

GÖTEBORG

RINGÖN

BRÄMAREGÅRDEN

MASTHUGGET

HEDEN

STAMPEN

Linje 55

Zoner med nollutsläpp

Zoner med begränsad hastighet

Zoner med nollutsläpp och 
begränsad hastighet



20ELECTRICITY STATUSRAPPORT 2020

exponeras för trafikbuller som överskrider 55 dBA i ekvivalent ljudnivå dagligen 
vid sin bostad. I en undersökning som Volvo lät göra 2015, uppgav sju av tio göte-
borgare att de störs av höga ljudnivåer i staden. Flest störs av ljud från trafiken och 
över hälften anger att de får fysiska eller psykiska besvär av höga bullernivåer. 

Inom ElectriCity gjordes en bullerstudie 2016 där man jämförde skillnader 
i ljudbilden mellan elbussar, dieselbussar och gasbussar. Studien visade mycket 
stora skillnader i bullernivåer vid hastigheter upp till 40-50 km/h. Elbussarna 
var klart tystare än övriga. Skillnaderna var störst när det gäller det lågfrekventa 
bullret, som är svårast att dämpa med bullerskydd, fasadmaterial och fönster. 
Omställningen till elektrifierade bussar och andra tunga fordon i Göteborg och 
andra städer leder, allt annat lika, till ett minskat behov av bullerskydd eller extra 
ljuddämpande fasader i vissa områden.

När elektriska bussar nu införs i större skala i Göteborg kommer noggranna 
studier att genomföras för att undersöka hur boende längs elbusslinjerna påverkas. 
Det görs dels genom nya bullermätningar, dels genom intervjuer med de boende. 
Forskargruppen Ljudmiljö & Hälsa inom Sahlgrenska Akademien vid Göteborgs 
universitet genomför studier av effekterna för ljudmiljön kopplat till elektrifie-
ringen av linje 60. Linjen trafikerar känsliga områden i stadsdelarna Lunden 
och Masthugget och den kuperade stadsmiljön gör att fordonen får jobba hårt i 
uppförsbackarna med lågfrekvent buller som resultat. Studien analyserar föränd-
ringen av ljudmiljön, både genom mätningar i bostäder och genom enkäter till 
utsatta grupper i de känsliga områdena. Parallellt fortgår arbetet med att ytterliga-
re minska störande ljud från bussarna, bland annat genom att dämpa ljudet från 
fordonens hjälpsystem och att använda lågbullrande däck anpassade för elfordon.
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Luftkvalitetsstudie och studentsamverkan
En av bussarna på linje 55 är utrustad med en sensor som kan mäta partikelhalt- 
erna i luften. Ericsson kopplade ihop sensorn med ElectriCity Innovation 
Platform för att undersöka luftkvaliteten längs linje 55. Det var dock oklart 
hur bra kvaliteten på mätdata från bussens enklare sensor var i jämförelse med 
mätdata som tas fram med hjälp av avancerade sensorer i miljöförvaltningens 
fasta mätstationer. I ett samarbete mellan Chalmers, Ericsson, Västtrafik, Volvo, 
Johanneberg Science Park och RISE fick studenterna på Datateknik som under 
hösten 2018 läste en kurs i hållbar utveckling ett antal utmaningar. Bland annat 
undersökte studenterna hur data från luftmätningarna skulle kunna användas. 
Efter kursen fortsatte studenterna sitt arbete, först i form av ett kandidatarbete och 
senare i sommarjobb på Ericsson. 

Studenterna identifierade och implementerade en möjlig lösning för uppkopp-
ling och strömförsörjning av fler små, billiga sensorer både på ElectriCitys fordon 
och hållplatserna vid Chalmersplatsen, Teknikgatan och Kungsportsplatsen. De 
utvecklade en webb-applikation som visade värdet från bussen på en karta till-
sammans med värdena från miljöförvaltningens fasta mätstationer. Därefter gjor-
de de en jämförande analys som visade att de billiga sensorerna korrelerade med 
miljöförvaltningens avancerade sensorer men att de exakta värdena kunde skilja 
sig åt och att det därför inte var lämpligt att göra mätvärdena allmänt tillgängliga.

Alla parter var nöjda med samarbetet och under senhösten 2019 genomfördes 
kursen igen med samma upplägg. Dessutom utnämndes Jonas Wilhelmsson på 
Ericsson till årets samverkare på Lindholmen, studenterna fick Chalmers entre-
prenörskapspris och Frances Sprei och Håkan Burden tilldelades Chalmers peda-
gogiska pris. Erfarenheterna från samarbetet ligger till grund för en EU-ansökan 
om ett projekt där mätningarna skalas upp och analysen av datan används till 
åtgärder som kan leda till bättre luft i urbana miljöer.

Resenärsundersökningar
De kundnöjdhetsundersökningar som genomförts på elbussarna visar att resenä-
rernas upplevelser av linje 55 och linje EL16 är mer positiva jämfört med andra 
fordonsslag i kollektivtrafiken. Bland annat upplever resenärerna att förarens 
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bemötande är mer positivt, att elbussarna har en högre komfort och mjukare 
gång, att det är renare och tystare ombord, att det är bättre information på skyltar, 
och att klimatet är behagligare. Dessutom anser resenärerna att linjerna 55 och 
EL16 bidrar till en bättre stadsmiljö eftersom bussarna är tystare och inte släpper 
ut avgaser.

Förarnas arbetsmiljö

Förarna är nöjda med elbussarna. I en enkät som gjorts bland förarna uppger de 
att de är stolta över att framföra ett modernt fordon som uppskattas av kunder och 
bidrar till ökad hållbarhet och en trevligare stadsmiljö. Förarna uppskattar också 
att elbussarna ger en tystare och mer komfortabel arbetsmiljö.

Styrsystemet Volvo Dynamic Steering har testats och utvärderats på elbussarna 
i Göteborg. En studie från Chalmers visar att systemet minskar förarnas problem 
med trötthet och smärta.

Belastningsrelaterade besvär i armar och axlar är inte ovanliga bland förare 
av tunga och förhållandevis trögstyrda fordon. För att minska den här typen av 
problem har Volvo utvecklat Volvo Dynamic Steering (VDS), som eliminerar  

”Om du jämför ljudnivån med andra bussar är det 
en enorm skillnad.”
Kristina Book, förare på linje 55 2015-2018, Keolis

En ny dynamisk styrning som testats på ElectriCity-bussarna fungerar som ett bra stöd 
vid körning.
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vibrationer och stötar som annars kan fortplanta sig genom ratten. Samtidigt 
underlättas manövrering i trånga utrymmen, eftersom rattmotståndet minskar 
med upp till 75 procent i låga hastigheter. Ratten återgår också automatiskt till 
utgångsläget när föraren lättar på greppet om ratten.  

Sommaren 2017 installerades Volvo Dynamic Steering i sju av bussarna på 
linje 55. Resultatet av en långtidsstudie som gjordes på de förare som kör bussarna 
på linjen visar tydligt att arbetsrelaterade fysiska besvär kan minska med hjälp 
av den nya styrningen. Studien gjordes av Chalmersforskare och pågick i över ett 
och ett halvt år. Den visar att de förare som rapporterade måttliga till mycket stora 
besvär före studien antingen upplevt en minskning till små eller inga besvär, eller 
inte upplevt någon ökning av besvären då de kört med VDS.

Brf Viva - bussbatterier får ett andra liv
Återanvändning och återvinning av batterier är en nyckelfråga när allt fler städer 
planerar att övergå till eldrivna transporter. I september 2018 startades vad som 
då troligen var Europas första energilager baserat på elbussbatterier. Efter den 
första planerade trafikperioden på tre år, överlämnade Volvo 14 st batterier från 
elbussarna på linje 55 till Viva-projektet. Batterierna används sedan dess som 
lagringsplats för solenergi. Detta sker genom ett forskningsprojekt där Volvo, 
Göteborg Energi, Riksbyggen och Johanneberg Science Park undersöker lagring av 
el i bostadsfastigheter som producerar egen el med hjälp av solceller. 

Forskningen sker i Riksbyggens bostadsrättsförening Viva på Guldheden i 
Göteborg, vars mål är att bli Sveriges mest innovativa och hållbara bostadsprojekt. 
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I Brf Viva, som består av 132 lägenheter, har forskningsprojektet skapat ett unikt 
system där energi från solceller på byggnadernas tak lagras i de begagnade elbuss-
batterierna. Energilagret används för att kapa fastighetens effekttoppar och lagra 
eller sälja överskott av egenproducerad solel. Det kan även användas för att köpa 
och lagra el från nätet när den är billig och grön, för att användas senare. Brf Viva 
utsågs i december 2019 till ”Årets bästa byggnad i Göteborg” av Göteborgs Stad.

Batterilagret består av 14 begagnade elbussbatterier av litiumjon-typ. 
Batterierna har installerats i ett batterirum och kopplats samman till ett energi-
lager på 200 kWh. 

Nu utvärderas hur systemet kan användas med smarta algoritmer som för-
bättrar miljönytta och ekonomi för både Brf Viva, och på längre sikt, även stadens 
fjärrvärmenät och elnät.

Göteborg Energi driver tillsammans med RISE och Chalmers flera forsknings-
samarbeten för utveckling av smarta energilösningar. Volvo utvärderar hur väl 
batterierna presterar i de olika driftfall som testas. Resultaten hittills visar att bat-
terierna klarar denna applikation mycket bra. Vissa utmaningar finns i kommuni-
kationen mellan de olika system som är involverade i styrningen av anläggningen.

IT för kollektivtrafik
Befintliga tekniska lösningar är en utmaning som innovation ofta måste förhålla 
sig till, inte minst inom transportsektorn. Projektet RIVSILON vill överbrygga 
eventuella hinder mellan befintlig och ny teknik genom att skapa förutsättningar 
för att driva internationellt standardiseringsarbete av IT ombord på bussar. Tester 
utförs på en lokal arena i Göteborg, nära kollektivtrafiken och i samarbete med 
olika aktörer. Specifikt handlar det om att teknisk utrustning ombord bussarna ska 
kunna fungera bättre med nya och andra lösningar än de är specialdesignade för.

Standardiseringsarbetet bidrar till: 
• Ekonomisk hållbarhet och mindre leverantörsberoenden.
• Att fordon på sikt ska kunna vara utrustade med rätt IT-infrastruktur redan 

från fabrik, för att minska behovet av eftermontering. Det skulle förenkla byte 
av trafikoperatör eller göra det möjligt att använda samma fordon för uppdrag 
åt olika huvudmän.

• Ett större fokus på tjänster ombord snarare än teknik, vilket underlättar utveck-
ling och innovation. Det kan även minska behoven av logistik, lagerhantering 
och underhåll av teknisk utrustning som idag belastar trafikhuvudmännen.

• En förändring av ansvarsfördelningen för IT ombord, vilket möjliggör en ökad 
grad av ansvar hos trafikoperatören snarare än trafikhuvudmannen.

• Att trafikhuvudmannen kan fokusera på att kravställa funktion och tjänster 
istället för teknik och hur tjänster ska levereras.
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Forskning om arbetssätt i ElectriCity
Projektet KIVI (Kollaborativ Innovation: en Väg till ökad Innovationsförmåga) 
bedrevs mellan 2017 och 2019. I projektet studerades kollaborativa innovations-
processer, där ElectriCity var ett av två praktikfall. Projektet tog fasta på aspekter 
som dynamiken, samspelet och utmaningar i samverkan mellan parter.

Studien tydliggjorde att ElectriCity bygger på en gemensam vision, dialog, 
praktiskt arbete och tillit. Samarbetet har ingen utpekad projektledare utan istället 
en neutral koordinator, som i sammanhanget kan kallas exempelvis mellanrums-
ledare. Arbetssättet förutsätter bland annat att samtalet mellan parterna flyter, att 
förväntningarna på resultat och på varandra är tydliga och att det finns en vilja 
att leverera. Mellanrumsledarens roll blir att främja exempelvis samtalet, tilliten, 
ansvarskänslan och leveransviljan.

Studien resulterade bland annat i ett verktyg för att driva projekt med liknande 
struktur som den ElectriCity har.
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Vad händer i en stad när trafiken drivs med el och luften är ren? Hur 
förändras livet när det går att odla mat på väggar och tak, mitt i stan? 
Vilka möjligheter skapas genom tystare fordon och mindre  vibrationer? 
Vilka fler områden kan elektrifieras för att främja stadsbilden och 
medborgarnas välmående? Det är några av frågorna som är viktiga i 
arbetet för en mer hållbar stad.

Framtidens stad visades på Volvo Ocean Race
Hur en elektrifiering av bussar och andra tunga fordon kan komma att förändra 
stadsbilden illustrerades i entrén till Volvo Ocean Race 2018. Då byggde Volvo 
tillsammmans med Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen/Västtrafik och 
Chalmers upp en vision av en tystare, grönare och mänskligare stadsmiljö, som är 
fri från avgaser och buller och som därför går att använda på nya sätt.

I samband med eventet premiärvisades de nya elektriska ledbussarna och 
besökarna kunde åka med dem på Volvo Ocean Race-linjen mellan Nordstan och 
entrébyggnaden vid tävlingsområdet i Frihamnen. Besökarna möttes av odlingar 

ElectriCity i framtidens stad

”Vi vill ge besökarna en uppfattning om hur elektrifierade 
transporter på ett avgörande sätt kan bidra till att 
förändra och utveckla våra städer till det bättre. Med 
renare luft och mindre störande ljud får vi en lugnare och 
hälsosammare miljö som inspirerar till en hållbar livsstil.”
Niklas Gustafsson, Volvokoncernen, ordförande i ElectriCity
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från golv till tak, där allt som växte gick att äta. I denna miljö kördes förutom de 
eldrivna ledbussarna även en eldriven distributionslastbil och en eldriven sopbil. I 
området hölls också ett stort antal samtal kring temat ”Elektrifiering av den tunga 
trafiken i staden”, som finns på YouTube under titeln ElectriCity talks.

Hur bygger vi staden med elfordon?
Samhällsnyttor och nya möjligheter för stadsutvecklingen
Efter flera års samarbete inom ElectriCity kan vi konstatera att elbussarna och 
laddningen av dem fungerar väl och att bussförare, resenärer och de som bor och 
vistas där bussarna kör är mycket nöjda.

Förutom fördelar på individnivå, finns en rad potentiella nyttor på system-  
eller samhällsnivå. Elbussar och andra eldrivna fordon skapar nya förutsättningar 
för såväl mobilitet som för stadsutveckling i stort. 

De låga bullernivåerna och frånvaron av avgasutsläpp gör att bussarna kan köras 
på ställen som tidigare inte varit möjliga att trafikera. Hållplatserna kan flyttas 
närmare platser där människor rör sig, det går att ha mer busstrafik i bullerkänsliga 
områden och planera för ny trafik i områden som idag har höga nivåer av luftför-
oreningar. Detta skapar också större handlingsfrihet i planeringen av den framtida 
staden, då konflikten minskar mellan trafikmiljöer och ytor för boende och vistelse. 
Det gör det möjligt att bygga en tätare stad. Omställningen till elbussar och andra 
elfordon är därför en viktig förutsättning för Göteborgs fortsatta utveckling till en 
grön och nära storstad. 

Hållplatser inomhus
På linje 55 testas en inomhushållplats vid Teknikgatan på Lindholmen. 
Erfarenheterna är hittills goda. Det är dock en ändhållplats där det ofta finns en 
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buss inne som resenärerna kan gå på direkt. Nyttan skulle sannolikt vara ännu 
större med inomhushållplatser utefter linjen. Det skulle göra det möjligt för 
resenärerna att vänta på ett bekvämt sätt och kunna utföra ärenden under tiden, 
eftersom hållplatserna kan placeras närmare butiker, paketutlämning och annan 
service än vad som är fallet idag.

För att möjliggöra en sådan utveckling finns det en rad saker som måste 
undersökas: Hur ska bussarna komma in och ut ur byggnader? Är det gångbanor 
och cykelbanor som måste korsas? Hur långt kan bussarna rulla inomhus och hur 
snabbt kan de köra? Hur säkerställer vi tryggheten på inomhushållplatserna? 

Dessa frågeställningar fanns med i ett projekt som Älvstranden Utveckling 
genomförde i Frihamnen, där en inomhushållplats planerades i ett kvarter. Olika 
alternativ för inomhushållplatsens utformning och placering togs fram, vart och 
ett med sina specifika för- och nackdelar. De utmaningar som identifierades i de 
olika scenarierna är dock fullt hanterbara. Slutsatsen från projektet är att det inte 
finns någon standardmall för inomhushållplatser som går att implementera över-
allt, utan man får titta på varje läges unika förutsättningar.

Ett läge för en potentiell inomhushållplats är Per Dubbsgatan vid entrén till 
Sahlgrenska sjukhuset. Att flytta in busshållplatsen i entrén skulle frigöra värdefull 
byggyta och öka bekvämligheten för resenärerna, men samtidigt innebära flera 
trafikeringsutmaningar.

Centrala bussdepåer optimerar villkoren för elektrifierad kollektivtrafik
Att eldrivna bussar skapar mindre vibrationer, är tystare och avgasfria gör det 
möjligt att tänka i nya banor kring hur och var bussdepåer kan byggas. Detta 
kan ändra förutsättningarna för stadsplaneringen men också öppna för att olika 
fordon kan dela laddare på centrala platser. Med erfarenheter från bl a ElectriCity-
samarbetet har Volvo, Göteborg Energi och Skanska undersökt värdet av centralt 

Låga bullernivåer och frånvaron av avgasutsläpp skapar nya möjligheter för placering 
av både hållplatser och depåer.
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belägna elbussdepåer. Trafiknära depåplacering eller laddplatser är avgörande för 
en effektiv, elektrifierad kollektivtrafik. De ger nya möjligheter för områdes- 
trafiken, som kan få ett minskat behov av ändhållplatsladdning. Det skulle rent 
konkret kunna innebära förbättringar gällande:

• Minimerad tomkörning till och från depåer, vilken drar på kapaciteten och kan 
innebära fler laddningar

• Reducerade förar- och drivmedelskostnader
• Optimerad batteristorlek
• Reducerad miljöpåverkan
• Reducerat fordonsbehov
• Flexibilitet för bussar att byta linje – förutsatt att de har tillräcklig batteri- 

kapacitet behöver bussarna inte köras till laddplatser som ligger utanför rutten 

Stombusstrafiken kommer dock på grund av energibehov att behöva mer frekvent 
tilläggsladdning vid ändhållplatser och/eller vid centrala knutpunkter.

Trafiknära depåer möjliggör också kompletterande laddning under lågtrafik, 
 vilket medför ett högre nyttjande av fordon, minskat behov av stora batterier,  
delad kostnad för nätanslutning samt möjlighet till reducerad eller delad investe-
ring för och högre nyttjande av laddutrustning. Det sistnämnda blir möjligt om 
fler transportslag, som taxi och lastbilar, kan utnyttja ledig kapacitet under dagtid 
och på så vis minska det totala behovet av installerad effekt.

Laddkapacitet
kW

3 st lastbilar
13 st taxibilar750 kW

5 st lastbilar
11 st taxibilar1000 kW

2000 kW
maxkapacitet

Centraldepån Behov bussar50 bussars
laddbehov
över 24h

00.00 09.00 12.00 15.00 18.00 00.00

Om fler transportslag, som taxi och lastbilar, kan utnyttja ledig kapacitet under dagtid 
minskar det totala behovet av installerad effekt.
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Trafiknära depåer kan även integreras i stadsmiljön och markvärden kan tillvara-
tas genom att bygga kommersiella lokaler och bostäder ovanpå depån, vilket idag 
är svårt på grund av avgaser, vibrationer och buller.

Arbetet för att utveckla de nämnda fördelarna är i gång. Göteborgs Stad och 
Västra Götalandsregionen har tecknat en avsiktsförklaring som bland annat 
innefattar infrastruktur för införandet av fordon med eldrift, inklusive depåer. 
Dessutom arbetar regionen, Göteborgs Stad, Västtrafik och Västfastigheter med 
att säkerställa depåer med kapacitet för laddning samt service, underhåll och  
reparationer för elbussar. Arbetet pågår i samverkan med ett projekt som fokuse-
rar på laddmöjligheter i gatunätet, så kallad ändhållplatsladdning.

Utöver detta pågår ett projekt i sydvästra Göteborg, Radiomasten, som siktar på 
en depåkapacitet för 110–120 elbussar. Målet är att depån ska vara färdigställd 
senast 2024. 

På kort sikt, innan depå Radiomasten är färdigställd, säkerställs en temporär 
laddkapacitet för cirka 60 elbussar i Kvilledepån norr om Backaplan. Även i nord- 
östra Göteborg och på västra Hisingen genomförs arbeten för att utreda var nya 
elbussdepåer med kapacitet för 60–80 bussar kan placeras.

Även i centrala Göteborg genomförs en lokaliseringsutredning tillsammans 
med Göteborgs Stad för en ny elbussdepå, med kapacitet för cirka 100 bussar. I 
Partille och Mölndal pågår projekt för att säkerställa tillräcklig elkapacitet i befint-
liga bussdepåer.

Eldrivna maskiner och fordon på byggarbetsplatser
Parterna inom ElectriCity har ambitionen att utveckla en ny demoarena för 
elektrifiering av anläggningsmaskiner. Volvo Construction Equipment, Göteborgs 
Stad, NCC, Chalmers, Lindholmen Science Park och Göteborg Energi har be-
viljats stöd av Energimyndigheten för en genomförbarhetsstudie. I studien ska 
man undersöka möjligheterna för att etablera en demoarena med olika typer av 
elektrifierade anläggningsmaskiner.

Potentialen är stor inom området och parterna inom ElectriCity har rätt  
kompetens och nätverk för att under verkliga förhållanden visa hur en elektri- 
fiering kan gynna såväl närmiljö som arbetsmiljö.

”Att bygga framtidens Göteborg, med hållbar mobilitet och goda 
stadsmiljöer, kräver innovativa lösningar och starka samarbeten. 
ElectriCity är ett utmärkt exempel på vad vi gemensamt kan 
åstadkomma i staden.”
Malin Andersson, avdelningschef, trafikkontoret, Göteborgs Stad



Marin demoarena
Samarbetet avser också att etablera en demoarena med fokus på elektrifierad och 
snabbladdad färjetrafik. Planen är att Älvsnabben 4, som idag går i trafik på Göta 
älv mellan Lilla Bommen och Klippan, ska konverteras till eldrift av Volvo Penta i 
samarbete med Västtrafiks operatör Styrsöbolaget, som ingår i Transdev. 

Projektet planeras att genomföras i två faser. Fas ett innebär en konvertering 
av befintlig drivlina till elektrisk drivlina där laddning sker med en generator 
ombord som drivs med fossilfritt bränsle (HVO). I fas två införs snabbladdning, 
vilket innebär att färjan kommer att kunna drivas helt elektriskt.

Volvo Penta, ABB och Chalmers genomför för närvarande en förstudie med 
stöd av Energimyndigheten för att utvärdera olika tekniska lösningar som kan 
klara utmaningarna med snabbladdning av eldrivna färjor. I studien undersöks 
bland annat om den snabbladdningsteknik som används på busslinjerna 55 och 
EL16 kan anpassas för marin miljö.
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Ett prisat samarbete
Forskare, företag, politiker, myndigheter och privatpersoner från många delar av 
världen är intresserade av ElectriCity, både av själva samarbetsformerna och de 
resultat som uppnåtts. Hittills har över 10 000 personer besökt ElectriCity och 
linjerna 55 och EL16. 

Samarbetet har uppmärksammats internationellt och bland annat tilldelats föl-
jande utmärkelser: POLIS-nätverkets ”Thinking Cities Award 2018”, UITP Awards 
”Operational and Technical Excellence” 2017, ”Euro-China Green & Smart Cities 
2016” och ”European Solar Prize – bästa exempel på hållbar kollektivtrafik som 
använder förnybar energi” 2015. 

”En styrka med ElectriCity-samarbetet 
är att vi har kunnat visa upp alla de 
fördelar som elektrifierad busstrafik 
medför, för klimatet, för stadsmiljön 
och för våra förare och kunder.”
Hanna Björk, hållbarhetschef, Västtrafik
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