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Letter of Intent: Samarbetsavtal ElectriCity III (2022-
2025) 
Stadens engagemang i ElectriCity startade 2013 i samband med att en avsiktsförklaring 
signerades. ElectriCity bildades utifrån att ett antal aktörer i Göteborg tillsammans ville 
testa och demonstrera elektrifierad kollektivtrafik. Detta resulterade i elbusslinjen 55 som 
trafikerade sträcka Chalmers Johanneberg och Lindholmen under åren 2015–2019. De 
lyckade testerna gjorde det möjligt för Västtrafik att upphandla rena elbussar i de två 
senaste upphandlingarna för stadstrafiken.  

Stadens engagemang i ElectriCity har vuxit med tiden, och nu är tre kommunala bolag och 
sammanlagt sex förvaltningar representerade. Det ursprungliga samarbetsavtalet skrevs på 
2015 och gällde till 2018. Till trafikstarten för den andra elbusslinjen, El16, skrevs 
samarbetsavtalet för ElectriCity II på och gäller 2021 ut. Nu tar vi fram ett nytt samarbets-
avtal för ElectriCity III, som ska peka ut den vision och de mål som ElectriCity samarbetet 
skall ha. I avtalet ska vi också definiera de områden samarbetet ska omfatta och under 
vilken tidsperiod.  

Pågående arenor och testbäddar inom ElectriCity-samarbetet inkluderar: Innovations-
testestbädd elbussar, Marina demoarenan och Electric Worksite. Samtliga dessa kommer 
att fortgå under 2022 och framåt. Nya testbäddar och arenor inom områdena tunga fordon 
och laddinfrastruktur är under uppbyggnad. Göteborgs Stad är involverad i samtliga arenor 
och testbäddar. ElectriCity är en viktig samverkansplattform för att tillvarata Göteborgs 
unika kompetens inom hållbara transportsystem och mobilitetslösningar och låta det prägla 
stadens omvandling. ElectriCity är därför utpekat att användas för utvecklingsarbete och 
demonstrationer av elektrifierade tunga fordon och maskiner i Näringslivsstrategiska 
programmet, liksom i Trafiknämndens strategiska plan för trafikinnovation inom 
elektrifiering, digitalisering och automatisering.  

Trafikkontoret ansvarar för koordineringen gentemot huvudprojektet och de kostnader som 
härrör till koordineringsarbetet. Respektive förvaltning och bolag som är medlemmar i 
samarbetet ansvarar för sitt deltagande i stadens koordineringsgrupp respektive stadens 
ledningsgrupp. Alla deltagande parter i ElectriCity är ansvariga för sin del i de projekt, 
arenor och testbäddar de är involverade i. 

Vi behöver nu ha ett godkännande från respektive förvaltning och kommunalt bolag om att 
fortsatt vara en ElectriCity partner och att medverka i framtagandet av ElectriCity 
samarbetsavtal 2022 och framåt.  

 

Peter Lindgren 
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