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ElectriCity signering av nytt samarbetsavtal 
2022 - 2025 
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden ställer sig bakom förslaget till nytt samarbetsavtal för ElectriCity.  

2. Trafiknämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna samarbetsavtalet med 
ElectriCity för Göteborg Stad. 

 

Sammanfattning 
ElectriCity nuvarande samarbetsavtal går ut till årsskiftet och ett nytt tas nu fram. 
Samarbetsavtalet skall anpassas till ElectriCity’s utveckling mot fler trafikslag och den 
transformering som sker till ett elektrifierat trafiksystem. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Det nya samarbetsavtalet skall spegla hur partnerna vill att ElectriCity skall utvecklas de 
närmsta åren, vilka som skall vara samarbetets vision och målområden. De pågående 
aktiviteterna från tidigare samverkansavtal kommer att fortsätta. Trafikkontoret står för 
stadens del i den gemensamma koordineringen och kommunikationen av ElectriCity-
samarbetet, under nuvarande samarbetsavtal (2018–2021) ligger kostnaden på 503 000 kr 
per år. Förväntningen är att det ligger på samma eller en lägre kostnad för det nya 
samarbetsavtalet. Kostnaderna ligger som medfinansiering under ett VGR projekt i 
Regionutvecklingsnämnden (RUN2018-00285 för nuvarande avtal) och en ny ansökan görs 
för nya samarbetsavtalen ElectriCity 2022–2025. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
ElectriCity skall verka för att introducera elektrifiering av tunga fordon och nya system i 
samverkan. Huvudanledningen är att minska utsläppen, både lokalt och globalt. Det gäller 
såväl växthusgaser som kväveföreningar och andra luftföroreningar som uppstår av 
förbränningsmotorer. Vidare minskas också bullerföroreningarna kraftigt samt arbetsmiljön 
för förarna förbättras.  

Just nu är elektrifieringstrenden för tunga fordon och arbetsmaskiner mycket stark. Tunga 
fordon börjar säljas i volym 2022 samtidigt som de första serietillverkade stora maskinerna 
introduceras. För att stadens egna fordon, transporter och entreprenader skall bli elektriska, 
samtidigt som staden stödjer alla aktörer som verkar i Göteborg, behöver Trafikkontoret och 
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övriga staden arbeta med elektrifiering på alla plan. Det kan gälla att se till att ladd-
infrastruktur för tunga fordon och maskiner finns på plats innan fordonen eller maskinerna 
kommer, att elsystemet förbereds, att upphandlingsunderlag tas fram och att se till att 
resurserna som krävs samutnyttjas på ett optimalt sätt. Det gäller att samarbeta inom 
regionen och på nationell- och EU nivå. Det är att titta på stadsutvecklingsfrågor kopplade 
till elektrifiering, påverka lagstiftning och att hjälpa andra kommuner som inte kommit så 
långt som Göteborg. Staden måste ha en långsiktig strategi med tydlig målbild, för att alla 
aktörer i staden och regionen skall känna sig trygga i att satsa på elektrifiering. ElectriCity 
är en viktig aktör för att klargöra dessa behov, förutsättningar och krav för hela staden samt 
hjälper till att staden erhåller tillräcklig kunskap för att genomföra de åtgärder som krävs. 
Där utveckling-, tester och demonstrationer krävs kan ElectriCity se till att projekt initieras 
tillsammans med andra aktörer och se till att få medfinansiering från regionala, nationella 
och EU-utlysningar. 

Bedömning ur social dimension 
Att det är elektriska tunga fordon och maskiner ger ingen påverkan på den sociala 
dimensionen, Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter i frågan utifrån detta 
perspektiv 

Förhållande till styrande dokument 
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. Att elektrifiera tung trafik stämmer väl 
överens om riktlinjerna i Göteborgs Trafikstrategi för en nära stad år 2035 och ElectriCity är 
utpekad att arbeta kring elektrifiering av den tunga trafiken i BRG’s elektrifieringsplan. 
Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 har tuffa mål för att reducera 
Göteborgs utsläpp av klimatgaser och där är elektrifiering av den tunga trafiken och 
speciellt arbetsmaskiner och färjor en viktig komponent. Även i remissen av Energiplanen 
finns punkter som ElectriCity arbetar med och som är viktiga för omställningen till ett 
fossilfritt trafiksystem. 

Bilagor 
1. Samarbetsavtal ElectriCity 2022–2025 
2. Letter of Intent Samarbetsavtal ElectriCity III (2022–2025) - påskrifter  
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Ärendet  
ElectriCity-samarbetet har gått från kollektivtrafik till att täcka in hela stadens behov av 
utveckling, test och demonstration av elektrifierade tunga fordon, maskiner och fartyg. 
Göteborg stad har en målbild av att alla dessa fordon och maskiner är elektriska i staden, för 
närmiljön såväl som för att bromsa den globala klimatförändringen. Det är viktigt att detta 
samarbete fortgår, därför vill Trafikkontoret att staden undertecknar ett nytt samarbetsavtal 
för ElectriCity. 

Beskrivning av ärendet 
ElectriCity startade 2013 som ett initiativ mellan Göteborg Stad och Volvo Bussar och 
bildades utifrån att ett antal aktörer i Göteborg tillsammans ville testa och demonstrera 
elektrifierad kollektivtrafik. Elbusstestarenan linje 55 startades 2015 och som sedan 
framgångsrikt drevs till 2020, Västtrafik har därefter upphandlat 300 elbussar för stads-
busstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille. ElectriCity fortsätter nu för att göra samma 
sak med lastbilar, arbetsmaskiner och färjor. 

De förvaltningar och kommunala bolag som är medlemmar i ElectriCity är: Trafikkontoret, 
Stadsbyggnadskontoret, Miljöförvaltningen, Kretslopp och vatten, Park och natur-
förvaltningen, Göteborg Energi AB, Älvstaden Utveckling AB och Renova AB. Samtliga av 
stadens medlemmar har skrivit på ett Letter of Intent att fortsätta i samarbetet under 
kommande avtalsperiod. 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 och Göteborgs Stad är involverad i 
samtliga arenor och testbäddar. Nya testbäddar och arenor inom områdena tunga fordon och 
laddinfrastruktur är under uppbyggnad. Elektrifierad avfallshantering, kommunal varu-
distribution, bygglogistik är tre viktiga områden att testa och demonstrera kring. För 
kollektivtrafiken skall färjorna på älven elektrifieras och regionbussarna skall också bli 
elektriska, för bägge områdena behövs utvecklings-, test- och demonstrationsprojekt. 

Det nya samarbetsavtalet för ElectriCity anpassas till utvecklingen mot fler trafikslag och 
den transformering som sker mot ett elektrifierat trafiksystem och det skall gälla från 2022 
till 2025. Samarbetsavtalets vision och mål är omformulerat för att återspegla utvecklingen 
inom området, för Göteborg Stads del är det uppskalning och systemeffekter när det blir 
många elektriska tunga fordon på gatorna utmaningar som skall undersökas, samt påverkan 
på stadsutvecklingen, elsystemet och laddinfrastrukturen. Det är också viktigt att visa på 
stadens djupa engagemang i ElectriCity, både gentemot övriga partners och internt i staden, 
för Göteborgs Stad föreslås avtalet att undertecknas av kommunstyrelsens ordförande. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att detta gynnar arbetet med att uppfylla målen i Miljö- och 
klimatprogrammet och därmed också miljön för medborgarna i Göteborg. 

 

 

Jenny Adler  
 
Avdelningschef 

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
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