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Yttrande angående – Samarbetsavtal för Electricity 
2022–2025. 
Yttrandet 
Medskick till stadens fortsatta arbete. Vi Sverigedemokrater vill inte att Göteborg 
hamnar i ett läge där nödvändiga satsningar inte kan genomföras på grund av 
kapacitetsbrist vilket vi har sett på flera platser i landet. Elektrifiering av 
transporter och industrier riskerar att stanna av om nätkapacitetsbristen inte reds 
upp. 

Utöver detta är en fungerande och stabil produktion av elektricitet avgörande. 
Utan elenergi i ledningarna kommer planerna gå om intet. I varje ögonblick måste 
det finnas en balans mellan produktion och konsumtion, annars börjar elsystemet 
bli instabilt och fatala strömavbrott en realitet. 

Det pågår ett enormt omställningsarbete för klimatneutralitet. Industrin arbetar 
outtröttligt vidare med ny teknik och innovationer som kan minska 
koldioxidutsläppen. Överallt drivs innovationsprojekt som är beroende av el. 
Under de kommande 30 åren är elektrifieringen en grundförutsättning för att 
industrin ska kunna ställas om till fossilfrihet. En stabil elförsörjning är avgörande 
för möjligheten att uppnå klimatmålen och förmågan att vara konkurrenskraftig.  

Samarbetsavtalet för ElectriCity handlar bland annat om hur elektrifiering av 
tunga fordon och nya system påverkar stadsutvecklingen, resenärernas mobilitet 
och utformning av framtidens kollektivtrafik. 

”För att stadens egna fordon, transporter och entreprenader skall bli elektriska, samtidigt 
som staden stödjer alla aktörer som verkar i Göteborg, behöver Trafikkontoret och övriga 
staden arbeta med elektrifiering på alla plan. Det kan gälla att se till att laddinfrastruktur 
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.” 

Framtiden är elektrisk och det innebär att Sverige och Göteborg behöver bygga 
ut den elektriska infrastrukturen. Täthet mellan laddstationer är en avgörande 
faktor för att omställningen verkligen skall ske. För att få konsumenterna att köpa 
nya elfordon, behövs det en betydande tillgång till laddstationer och billig el i 
uttagen. 

När alla talar om den ökade elektrifieringen så måste man ställa sig frågan var 
den elen skall komma ifrån. En övergång till mer eldrivna fordon och fossilfri 
industri kommer att sluka massor av elkraft som vi inte har. Risken är 
överhängande att strömmen periodvis måste stängas ned för flera konsumenter.  

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande  
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Det traditionella elsystemet med enbart kontrollerbar produktion (kärnkraft, 
vattenkraft, kraftvärme) var enklare att balansera, då kunde produktionen 
justeras mot konsumtionen.  

  

När andelen sol och vindkraft ökar, blir elsystemet svårare att hålla i jämnvikt 
eftersom dessa energikällor inte går att styra efter behov. Vindkraft, även ute till 
havs, är en opålitlig energikälla då elnätet kräver stabilitet för att fungera. 

  
Nätkapacitetsbristen är ett faktum Havsbaserad vindkraft Nedisade rotorblad 
Det är “fullt” i elnätet idag. Stamnätet klarar inte av att transportera all el och 
effekt som behövs. Stora delar av elproduktionen ligger i de norra delarna av 
landet samtidigt som det används mer el i de mer tätbefolkade södra delarna. 
Överföringsförmågan räcker inte till och nätkapacitetsbrist uppstår. 

För att Göteborg ska kunna få elektricitet från andra områden i Sverige eller från 
utlandet måste det finnas tillgänglig kapacitet i nätet. Även om effektbalansen 
upprätthålls kan det uppstå elbrist när det inte går att överföra elen till där den 
behövs. Detta får konsekvenser för både teknik- och samhällsutvecklingen. 

• Företag med effektkrävande nya anläggningar kan inte etablera sig. 
• Bostadsområden försenas eftersom de inte kan kopplas in i det redan 

ansträngda nätet.  
• Elektrifierade transporter stoppar. 

En framtida elektrifiering av industrin för fossilfrihet kommer att ge kraftiga 
ökningar av effektbehov redan från 2030. År 2045 räknas det med minst en 
fördubbling jämfört med dagens användning. Behovet av el ökar snabbt och kan 
komma att tredubblas till år 2050. Framtiden kräver enorma mängder billig och 
planerbar el.  

 

"Hållbarhet" borde vara att vi har en uthållig och säker tillförsel 
av el och energi. Det borde vara en av de mest prioriterade 
frågorna i dag och under många år. 
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Samarbetsavtal för Electricity 2022–2025   
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Samarbetsavtal för ElectriCity, i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, godkänns. 

2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna avtalet samt godkänna 
justeringar av redaktionell karaktär. 

Sammanfattning 
Göteborgs Stad har deltagit i ElectriCity sedan starten 2013. Stadens engagemang i 
ElectriCity har vuxit med tiden, i dagsläget är sex förvaltningar och tre kommunala bolag 
representerade. Dessa är trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen, 
kretslopp och vatten, park och naturförvaltningen, Göteborg Energi AB, Älvstaden 
Utveckling AB samt Renova AB. Trafikkontoret ansvarar för koordineringen av stadens 
arbete. 

Ett nytt samarbetsavtal för ElectriCity har tagits fram eftersom det tidigare avtalet gick ut 
31 december 2021. Det nya avtalet gäller för perioden 2022–2025. Inriktningen är att 
ElectriCity ska utvecklas mot fler trafikslag och anpassas till den transformering som sker 
till ett elektrifierat trafiksystem. Detta avtal ska skrivas under av alla partners i 
ElectriCity. För förvaltningarna i Göteborgs Stad föreslås att avtalet undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande. Bolagen skriver under var och en för sig. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Stadsledningskontorets bedömning är att samarbetsavtalet inte ger några ekonomiska 
konsekvenser för Göteborgs Stad. Finansiering av enskilda projekt inom ElectriCity sköts 
av respektive part som åtar sig att utföra det specifika projektet. Specifika projekt där 
trafikkontoret kan komma att ingå finansieras inom trafiknämndens tilldelade 
ekonomiska ramar. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
ElectriCity bidrar till en hållbar mobilitet och verkar för att introducera elektrifiering av 
tunga fordon och nya system i samverkan. Huvudsyftet är att minska utsläppen, både 
lokalt och globalt. Det gäller såväl koldioxid som kväveföreningar och andra 
luftföroreningar som uppstår av förbränningsmotorer, vidare minskas också buller. 

 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-02-09 
Diarienummer 1543/21 
 

Handläggare  
Ann-Marie Lindell 
Telefon: 031-368 02 21 
E-post: ann-marie.lindell@stadshuset.goteborg.se 
 

mailto:ann-marie.lindell@stadshuset.goteborg.se
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Bedömning ur social dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter i frågan utifrån detta 
perspektiv. 

 

Bilagor 
1. Trafiknämndens protokoll och tjänsteutlåtande 2021-12-16 § 564 

2. Samarbetsavtal ElectriCity 2022 – 2025 

3.  Letter of intentet: Samarbetsavtal ElectriCity III (2022–2025) 
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Ärendet 
Trafiknämnden har den 16 december 2021 § 564 beslutat att ställa sig bakom förslaget till 
nytt samarbetsavtal för ElectriCity. Trafiknämnden beslutade även att föreslå 
kommunstyrelsen att godkänna avtalet för Göteborgs Stad.  

I trafiknämndens tjänsteutlåtande daterad till den 15 november 2021, föreslås att 
kommunstyrelsens ordförande få i uppdrag att för Göteborgs Stads räkning underteckna 
samarbetsavtalet.  

Beskrivning av ärendet 
ElectriCity är ett samarbete mellan industri, forskning och samhälle för att utveckla och 
testa lösningar för morgondagens elektrifierade transporter.  

Göteborgs Stad har deltagit i ElectriCity sedan starten 2013. Stadens engagemang i 
ElectriCity har vuxit med tiden, i dagsläget är sex förvaltningar och tre kommunala bolag 
representerade. Dessa är trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen, 
kretslopp och vatten, park och naturförvaltningen, Göteborg Energi AB, Älvstaden 
Utveckling AB samt Renova AB. Trafikkontoret ansvarar för koordineringen av stadens 
arbete. 

Samtliga av stadens medlemmar har skrivit på ett Letter of Intent att fortsätta i samarbetet 
under kommande avtalsperiod, se bilaga 3. Flera företag och forskningsorganisationer 
deltar, såsom AB Volvo, Ericsson AB, Keolis Sverige AB, Johanneberg Science Park 
samt Lindholmen Science Park. 

Det nya samarbetsavtalet för ElectriCity har anpassats till utvecklingen mot fler trafikslag 
och den transformering som sker mot ett elektrifierat trafiksystem, avtalet gäller mellan 
2022–2025. Samarbetsavtal bygger vidare på och ersätter den avsiktsförklaring som slöts 
2013 (ElectriCity – demonstrationsplattform för framtidens elektrifierade kollektivtrafik – 
härefter ”Avsiktsförklaringen 2013”) och det samarbetsavtal avseende Projekt ElectriCity 
i Göteborg som slöts 2014 med tillägg 2016 (”Samarbetsavtalet 2014 och Tilläggsavtalet 
2016”) samt det senaste samarbetsavtalet ElectriCity 2017–2021. 

Parterna är överens om att samarbetsavtalet för 2017–2021, upphörde den 31 december 
2021. Samarbetsavtalet för 2021–2025 gäller till och med den 31 december 2025.  

Stadsledningskontorets bedömning 
ElectriCity har sedan starten år 2013 utvecklats från att i huvudsak vara fokuserat på 
teknik inom ramen för att pröva att introducera elektrifiering av tunga fordon och nya 
system, till att undersöka hur elektrifiering av tunga fordon och nya system påverkar 
stadsutvecklingen, resenärernas mobilitet och utformning av framtidens kollektivtrafik. 
Det nya samarbetsavtalet för ElectriCity anpassas till utvecklingen mot fler trafikslag och 
den transformering som sker mot ett elektrifierat trafiksystem. 

Stadsledningskontoret anser att ElectriCity bidrar till ett hållbart resande, en god 
stadsutveckling och ett ökat samarbete med bland annat näringslivet i frågor som rör ett 
elektrifierat transportsystem.    

  



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 4 (4) 
   
   

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslaget till nytt 
samarbetsavtal för ElectriCity. 

 

 

 

Magnus Sigfússon 

Direktör Samhälle och omvärld 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-12-16 

 ElectriCity - Avsiktsförklaring 2022 

§ 564, 07022/21 
 

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

2. Trafiknämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna samarbetsavtalet med 

ElectriCity för Göteborg Stad. 

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-11-15 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar bifall till trafikkontorets förslag. 

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) finner att det endast finns ett förslag till beslut, det vill säga 

bifall till trafikkontorets förslag. Han finner att trafiknämnden bifaller trafikkontorets 

förslag. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

Dag för justering 

2021-12-20 

 

Vid protokollet 

 

Trafiknämnden 

 
  

Sekreterare 

Sara Olsson 

 

 

Ordförande 

Toni Orsulic (M) 

 

Justerande 

Karin Pleijel (MP)  
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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 

Trafikkontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-11-15 

Diarienummer 7022/21 

 

Handläggare Peter Lindgren/Trafikkontoret/GBGStad 

Telefon: 031 368 2484 

E-post: peter.lindgren@trafikkontoret.goteborg.se 
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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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Samarbetsavtal ElectriCity 2022–2025 
 

1. Parter 

Detta samarbetsavtal har denna dag träffats mellan: 

• AB Volvo, org. nr. 556012–5790, (“Volvo”), med adress 405 08 Göteborg, Västra Götalands län; 

• Johanneberg Science Park AB, org. nr. 556790–3180, (“JSP”), med adress 412 88 Göteborg; 

• Lindholmen Science Park AB, org. nr. 556568–6366, (“LSP”), med adress Box 8077, 402 78 

Göteborg; 

• Göteborgs Stad, Trafikkontoret, org. nr. 212000–1355, (”TK”), med adress Box 2403, 403 16 

Göteborg; 

• Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret, org. nr. 212000–1355, (”SBK”), med adress Box 2554, 

403 17 Göteborg; 

• Göteborg Energi AB, org. nr. 556362–6794 (”GE”), med adress Box 53, 401 20 Göteborg; 

• Älvstranden Utveckling AB (”Älvstranden”), org.nr 556659-7117 med adress Box 8003, 402 77 

Göteborg; 

• Västra Götalandsregionen, org. nr. 232100–0131, med adress Regionens Hus, SE 462 80 

Vänersborg (”VGR”); 

• Västtrafik AB, org. nr. 556558–5873, (”Västtrafik”), med adress Box 123,541 23 Skövde; 

• Chalmers Tekniska Högskola AB, org. nr. 556479–5598, (”Chalmers”), med adress 412 96 

Göteborg; 

• Akademiska Hus AB, org. nr. 556459–9156, (”Akademiska Hus”) med adress Box 483, 401 27 

Göteborg; 

• Keolis Sverige AB, org. nr. 556473–5057, (”Keolis”), med adress Box 220 52, 104 22 Stockholm;  

• Ericsson AB, org. nr. 556056–6258, (”Ericsson”) med adress 164 80 Stockholm; 

• ABB AB, org. nr. 556029–7029, (”ABB”) med adress 721 83 Västerås; 

• Transdev, org. nr. 556042–4391, (“Transdev”) med adress Box 14091, 167 14 Bromma; och 

• Renova, org. nr. 556108-3337, (“Renova”) med adress Box 156, 401 22 Göteborg 

 

(var och en ”Part” och gemensamt ”Parterna”) 

 

2. Bakgrund 

2.1 ElectriCity är sedan 2013 ett samarbete kring framtidens elektrifierade transporter med ett 

växande antal partners (”Samarbetet”). Samarbetet bygger på en gemensam vision och 

gemensamma övergripande målsättningar att skapa en demonstrationsplattform av hållbara 

innovativa mobilitetssystem i Göteborg baserade på elektrifiering av olika grader 

(”Demoarenan”).  
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2.2 Detta samarbetsavtal (”Samarbetsavtalet”) bygger vidare på och ersätter Samarbetsavtal 

ElectriCity 2018-2021 med tillhörande Tilläggsavtal 1 (2019) och Tilläggsavtal 2 (2020). 

2.3 Syftet med Samarbetsavtalet är att övergripande reglera formerna för Samarbetet, såsom den 

gemensamma visionen och övergripande mål. Vidare regleras vissa grundläggande 

skyldigheter och rättigheter rörande immateriella rättigheter samt kommunikation av 

Samarbetets visioner och resultat.  

2.4 Vid motstridiga bestämmelser mellan detta Samarbetsavtal och de projektavtal som tecknas av 

två eller flera Parter inom ramen för Samarbetet gäller följande. Om inte annat uttryckligen 

anges i detta Samarbetsavtal ska bestämmelserna i enskilt projektavtal äga företräde framför 

Samarbetsavtalet projektparterna emellan såvitt avser frågor hänförliga till det specifika 

projektet. I övrigt ska bestämmelserna i Samarbetsavtalet ha företräde framför bestämmelser i 

projektavtalen. För ändringar och tillägg till Samarbetsavtalet gäller att ändring/tillägg av 

senare datum har företräde framför ändring/tillägg av tidigare datum. 

2.5 Projektavtal som tecknats inom ramen för Samarbetet före detta Samarbetsavtals 

ikraftträdande fortsätter att gälla inom ramen för Samarbetsavtalet såvida annat inte anges i 

respektive projektavtal.  

3. Vision för ElectriCity 

Parterna i ElectriCity har en gemensam vision för Samarbetet, som uppdateras vid behov och 

antas av Partnergruppen. Visionen är vägledande för Parternas samarbete inom ramen för 

ElectriCity. 

Vision antagen 17 juni 2017 och reviderad vid partnermöte 16 december 2021: 

En region i framkant för hållbara lösningar och mobilitet inom elektrifierade resor och 

transporter, som: 

a) är attraktiv för kompetens, investeringar och företag att etablera sig i;  

b) är en arena för utveckling och tester av nya koncept, produkter och tjänster; 

c) är en inspirationskälla och motivationskraft för framtida stads- och regionutveckling; och 

d) bidrar till att skapa en hållbar och konkurrenskraftig industri i världsklass. 

 

4. Samarbetets övergripande mål och målgrupper 

4.1 Övergripande mål  

4.1.1 Parterna är överens om att Samarbetets övergripande mål, vilka samtliga Parter ska sträva 

mot, är följande: 

a) Stimulera och tillämpa arbetssätt för forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprojekt 

mellan offentliga och privata aktörer och den akademiska världen samt i nära samverkan med 

civilsamhället  

b) Bidra till och verka för nya affärsmodeller för hållbar mobilitet inom områdena elektrifierade 

resor och transporter i staden och regionen som är möjliga att skala upp utanför Demoarenan; 

c) Skapa och driva en arena med elektrifierade fordon i olika sektorer som kollektivtrafik, 

arbetsmaskiner eller andra transportsystem, på land eller på vatten; 
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d) Testa och demonstrera nya tjänster och produkter som bidrar till en mer attraktiv 

kollektivtrafik, som är tyst, säker och klimat- och miljöanpassad; och  

 

e) Bidra till utveckling av koncept, tjänster och produkter samt projekt inom framförallt; 
 

i) Stads- och regionutveckling kopplat till trafiksäkra resor och transporter 

ii) Kollektivtrafiksystem med hög kapacitet 

iii) Automation för att möjliggöra kostnadseffektiva, trafiksäkra och flexibla 

transportlösningar 

iv) Uppkopplade lösningar som stöttar och utvecklar hållbara resor och transporter i staden 

och regionen 

4.1.2 Parterna är vidare överens om att Samarbetet har ett särskilt fokus på systemfrågor kopplade 

till samhällets elektrifiering där de tre infrastrukturerna; transportinfrastrukturen, den digitala 

infrastrukturen och elsystemet, ingår.  

 

4.2 Målgrupper 

ElectriCity vill nå ut till främst följande målgrupper på lokal, nationell och internationell nivå 

(”Målgrupperna”): 

a) Resenärer och allmänhet 

b) Media 

c) Myndigheter och politiker 

d) Samhälls- & stadsplanerare 

e) Studenter och forskare 

f) Näringslivet 

 

5. Samarbetets organisation 

5.1 Samarbetets övergripande organisation ska bestå av en partnergrupp (”Partnergruppen”), en 

styrgrupp (”Styrgruppen”) samt en kommunikationsgrupp (”Kommunikationsgruppen”) som 

ska styras enligt följande principer. 

 

5.2 Beslutsfattande  

Beslut som rör samtliga Parter ska fattas genom konsensus, i såväl Partnergruppen, 

Styrgruppen som Kommunikationsgruppen. Beslut i en fråga som inte berör samtliga Parter ska 

fattas av berörda Parter i enlighet med respektive projektorganisation eller projektavtal. Det 

ovan sagda gäller dock inte vid uteslutning av Part, varvid bestämmelserna i punkt 22 

(Uteslutning) nedan gäller. 

 

5.3 Partnergrupp 

5.3.1 Vardera Part har en (1) röst och utser en (1) representant med behörighet att företräda Parten 

i Partnergruppen.  

5.3.2 Partnergruppen utser inom sig en ordförande, som väljs för en tid om två år, med möjlighet till 

förlängning.  
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5.3.3 Sammanträde i Partnergruppen ska sammankallas och ledas av Partnergruppens ordförande. 

Ordföranden ska sammankalla partnergruppssammanträde med minst fjorton (14) dagars 

varsel och ska tillse att agenda och tillämpligt material distribueras senast en vecka innan 

mötet. Sammanträde ska hållas minst en (1) gång per år och därutöver på begäran av Part. 

5.3.4 Partnergruppen ska besluta i frågor av större principiell betydelse för Samarbetet, inklusive, 

men inte begränsat, till följande: 

• Samarbetets övergripande gemensamma vision 

• Antagande av nya avtalsparter 

• Vilka partners som är Huvudpartners (se definition nedan) 

• Demoarenans avslut alternativt fortsättning 

• Förlängning av Samarbetsavtalet enligt punkt 14 och 21 

 

5.3.5 Ordföranden ska tillse att protokoll förs vid samtliga sammanträden i Partnergruppen. Sådana 

protokoll ska distribueras till samtliga Parter efter sammanträdet. 

5.3.6 Parterna är överens om att Energimyndigheten, som har stöttat projekt inom Samarbetet 

genom fristående ekonomiska bidrag, har rätt att delta på Partnergruppsmöten och äger 

motsvarande rättigheter att enligt 5.3.3 att erhålla kallelse och delta på sådana möten, samt 

erhålla protokoll enligt 5.3.5. I övrigt bidrar Energimyndigheten till samarbetet endast i den 

mån särskilda åtaganden görs, vilka ligger utanför detta Samarbetsavtal. 

 

5.4 Styrgrupp 

5.4.1 Styrgruppen är sammansatt av representanter för Huvudpartnerna, vilka, till dess att 

Partnergruppen beslutar annat, är Göteborgs Stad, Volvo, VGR, Ericsson och Chalmers 

(”Huvudpartners”). Vardera Huvudpartner har en (1) röst och utser en (1) representant med 

behörighet att företräda Huvudpartnern i Styrgruppen. Parten VGR representeras även av en 

företrädare för Västtrafik i Styrgruppen. VGR har tillsammans med Västtrafik en (1) röst. Övriga 

Parter kan adjungeras av ordföranden i Styrgruppen vid behov.  

5.4.2 Styrgruppen utser inom sig en ordförande, som väljs för en tid om två år, med möjlighet till 

förlängning.  

5.4.3 Sammanträden i Styrgruppen ska sammankallas och ledas av Styrgruppens ordförande. 

Ordföranden ansvarar för att sammankalla Styrgruppsmöte med minst fjorton (14) dagars 

varsel och ska tillse att agenda och material distribueras till Huvudparterna senast en vecka 

innan mötet. Samma material ska även distribueras till samtliga Parter för kännedom. 

Sammanträde i Styrgruppen ska hållas minst fyra (4) gånger per år och därutöver på begäran 

av Part som representeras i Styrgruppen. Övriga Parter kan vara adjungerade vid 

styrgruppsmöten om Styrgruppen beslutar detta. Vid beslut som direkt berör annan Part ska 

Styrgruppen adjungera sådan Part vid relevant styrgruppsmöte.  

5.4.4 Ordföranden ska tillse att protokoll förs vid samtliga sammanträden i Styrgruppen. Sådana 

protokoll ska distribueras till samtliga Parter efter sammanträdet. 

5.4.5  Styrgruppen fattar beslut om: 

• Mål för leveranser till Samarbetet som bereds av respektive ansvarig för projekt;  

• Utökning med nya områden i Demoarenan; 

• Strukturen för Demoarenan; 
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• Organisation (inklusive arbetssätt för Styrgruppen och koordinering av Samarbetet) och 

rapporteringsrutiner;  

• Övergripande kommunikationsbudskap; 

• Tillgång till Demoarenan för nya projekt efter att direkt berörda Parter godkänt detta; och 

• Successiv utvärdering av innehållet i Samarbetet. 

 

5.5.6  Styrgruppen ska dokumentera strukturen för Demoarenan, organisation och rutiner för 

rapportering i en arbetsordning. Styrgruppen ansvarar för att arbetsordningen hålls 

uppdaterad och kommuniceras med samtliga Parter vid förändringar.  

 

5.5 Kommunikationsgrupp 

5.5.1 Kommunikationsgruppen består av en (1) representant från var och en av Göteborgs Stad, 

Volvo, VGR och Chalmers. Övriga Parter till detta Samarbetsavtal kan vara adjungerade vid 

kommunikationsgruppsmöten om Kommunikationsgruppen beslutar detta. Vid beslut som 

direkt berör annan Part ska Kommunikationsgruppen adjungera sådan Part vid relevant 

kommunikationsgruppsmöte. 

5.5.2 Kommunikationsgruppen rapporterar till Styrgruppen. Kommunikationsgruppen ska tillse att 

protokoll förs över kommunikationsgruppsmöten, vilka ska tillhandahållas Styrgruppen efter 

sådana möten.  

5.5.3  Kommunikationsgruppen ska: 

a) Samordna den gemensamma kommunikationen; och 

b) Ta fram förslag på kommunikationsplan samt hålla denna uppdaterad. 

 

5.5.4 Kommunikationsgruppen ansvarar för att extern kommunikation sker löpande och i enlighet 

med bestämmelserna i punkt 11 (Kunskapsöverföring, marknadsföring och kommunikation) 

nedan i detta Samarbetsavtal. 

6. Parternas gemensamma åtaganden  

Parterna ska eftersträva att Samarbetet utförs i nära samråd dem emellan och att de 

kontinuerligt håller varandra informerade och inhämtar varandras synpunkter avseende sina 

insatser och arbete i projekten inom Samarbetet.  

7. Parternas respektive åtaganden 

7.1 Parterna inom Samarbetet förväntas bidra till helheten genom projekt eller som finansiär. 

7.2 Parterna ska konkretisera sina respektive åtaganden genom uppföljningsbara mål som beslutas 

i respektive organisation och sedan kommuniceras vid sammanträde i Partnergruppen. 

Åtaganden i projekt inom Samarbetet preciseras närmare i avtal mellan de Parter som ingår. 

Insatser i projekt ska finansieras av den Part som åtagit sig att utföra sådan insats om inte 

annat framgår av överenskommelse mellan Parterna.  

7.3 Om Part inser att den del av ett projekt som Parten är ansvarig för behöver ändras eller 

riskerar att försenas, ska Parten utan dröjsmål informera de berörda Parterna om detta och 

vidta rimliga åtgärder för att begränsa skadan.  

7.4 Parterna ska se till att införskaffa samtliga godkännanden och tillstånd om sådana krävs för att 

genomföra eller fullgöra sina insatser och åtaganden enligt detta Samarbetsavtal.  
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7.5 Projekt inom Samarbetet som har åtaganden gentemot Energimyndigheten och andra 

finansiärer, regleras separat i de avtal som rör projekt som direkt berörs av finansieringen från 

Energimyndigheten och andra finansiärer. 

8. Tidplan 

8.1 Samarbetet innehåller flera projekt kring test/demo och forskning med olika tidplaner. 

Generellt gäller att om någon av Parterna befarar att tidplanen i olika projekt inte kommer att 

kunna följas ska övriga berörda Parter utan dröjsmål informeras om detta.  

8.2 Parterna ska kommunicera resultat löpande så länge Samarbetet fortsätter och det finns 

projekt som går att kommunicera.  

9. Ansvar  

9.1 Part som bryter mot detta Samarbetsavtal ska i första hand vidta rättelse med den 

skyndsamhet som omständigheterna kräver. Om rättelse inte vidtas – eller inte kan vidtas – är 

avtalsbrytande Part skyldig att ersätta skadelidande Parters direkta skador i anledning av 

avtalsbrottet. 

 

9.2 Ansvar enligt detta Samarbetsavtal omfattar inte ersättning för indirekt skada eller följdskador 

och ska dessutom vara begränsat till en miljon (1 000 000) SEK per skada. Detta ska dock ej 

gälla vid brott mot Samarbetsavtalets bestämmelser om sekretess. Parts sammanlagda ansvar 

enligt detta Samarbetsavtal ska aldrig överstiga tio miljoner (10 000 000) SEK. Inga 

ansvarsbegränsningar i Samarbetsavtalet ska gälla för skada som orsakats uppsåtligen eller 

genom grov vårdslöshet.  

9.3 Avtalsbrott får inte åberopas om det inte påtalas inom skälig tid från att det upptäcktes eller 

borde ha upptäckts (Reklamation). 

9.4 Om flera Parter drabbats samfällt av avtalsbrottet, ska krav på rättelse eller fullgörelse 

framföras av var och en av de drabbade Parterna. Envar drabbad Part ska framföra 

Reklamation och skadeståndsanspråk.  

9.5 Parts underlåtelse att uppfylla sina förpliktelser enligt detta Samarbetsavtal får inte åberopas 

mot denne om underlåtelsen beror på force majeure. Som force majeure ska därvid anses 

sådana omständigheter som framgår av punkt 16 (Force Majeure) nedan. 

10. Finansiering  

Parterna har enats om att inte tillskjuta finansiering till en gemensam budget för Samarbetet, 

utan alla insatser i projekt inom Samarbetet ska finansieras av den Part som åtagit sig att 

utföra sådan insats om inte annat framgår av detta Samarbetsavtal, eller av annan 

överenskommelse mellan Parterna.  

11. Kunskapsöverföring, marknadsföring och kommunikation 

11.1 Samarbetet genererar kunskapsspridning till Målgrupperna. Information om Samarbetets 

resultat och utveckling ska kommuniceras på av Kommunikationsgruppen beslutade 

plattformar på ett transparent sätt. 

 

11.2 Volvo är huvudansvarig för gemensam kommunikation och marknadsföring. 
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11.3 All kommunikation och marknadsföring av Samarbetet och dess resultat ska ske i nära samråd 

mellan Parterna och i enlighet med Kommunikationsplanen. Kommunikationsplanen är ett 

”levande dokument” som ska upprättas och ständigt vidareutvecklas av 

Kommunikationsgruppen. 

 

11.4 Kommunikationen ska mätas med kvantitativa och kvalitativa metoder och en mediabevakning 

av Samarbetet ska eftersträvas på nationell och internationell nivå. 

 

11.5 Vid marknadsföring och omnämnande av Samarbetet ska Parterna upplysa om att det är ett 

samarbete mellan Parterna och tillse att samtliga Parters logotyper exponeras tydligt i den 

utsträckning som beslutas av Kommunikationsgruppen eller följer av Kommunikationsplanen. 

När projekt inom Samarbetet kommuniceras ska Parterna i sådant projekt exponeras, samt i 

förekommande fall även finansiärer.  

 

11.6 All användning av Parts varumärke och logotyp måste ske enligt dess vid var tid gällande 

varumärkespolicy och enligt dess vid var tid lämnade anvisningar och riktlinjer. 

12. Immateriella rättigheter  

12.1 Alla immateriella rättigheter som kan uppkomma i anslutning till Samarbetet tillfaller den Part 

som skapat dessa. För det fall immateriella rättigheter uppkommit i samarbete mellan flera 

Parter äger berörda Parter rätt att själva komma överens om äganderätten till sådana 

immateriella rättigheter. Oaktat vilken Part immateriella rättigheter uppkomna i anslutning till 

projekt inom Samarbetet tillfaller, äger övriga Parter dock rätt att kostnadsfritt, för icke-

kommersiella ändamål såsom information, marknadsföring, publicering på egna webbplatser 

och i egna tidningar, använda immaterialrättsligt skyddat material från Samarbetets projekt 

fram till dess att Samarbetet avslutats, dock med den begränsning som följer för 

sekretessåtagandet (punkten 13). Om Part önskar använda immaterialrättsligt skyddat 

material, som skapats i projekt inom Samarbetet, för andra syften eller efter att Samarbetet 

avslutats ska sådan användning regleras i separata avtal. 

 

12.2 Part ansvarar för att i de enskilda Projektavtalen, omhänderta eventuella frågor rörande 

exempelvis erforderliga samtycken, eller ansvar i förhållandet till tredje man avseende 

material som Part tillför Samarbetet enligt detta Samarbetsavtal. 

13. Sekretess 

13.1 Under Samarbetet kan Part (”Utlämnande Part”) komma att utlämna information (i muntlig 

eller skriftlig, elektronisk eller annan form), om Utlämnande Parts verksamhet som kan vara att 

betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet. Part som mottar sådan information (”Mottagande 

Part”) förbinder sig att under tio år från mottagandet av informationen inte utan den 

Utlämnande Partens skriftliga medgivande utlämna sådan information till tredje man eller 

annars använda sådan information för något annat ändamål än Parts fullgörande av sina 

åtaganden enligt Samarbetsavtalet. Part äger dock utlämna sådan information till 

Koncernföretag i den mån detta är nödvändigt för Parts fullgörande av sina åtaganden enligt 

Samarbetsavtalet och Koncernföretaget åtar sig samma skyldigheter vad gäller användning och 

sekretess som gäller för Part enligt Samarbetsavtalet. Med ”Koncernföretag” avses dels en 

juridisk person som enligt 1 kap 11 § Aktiebolagslagen ingår i samma koncern som Part, 

utländsk juridisk person som enligt samma lagrum skulle ha ingått i samma koncern som Part 
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om vederbörande varit en svensk juridisk person samt samtliga förvaltningar som ingår i 

Göteborgs Stads organisationsnummer 212000 1355 och bolag som Göteborg Stad har kontroll 

över. Som affärs- eller yrkeshemlighet ska alltid betraktas information som Utlämnande Part 

angivit vara konfidentiell.  

 

13.2 Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som Part kan visa blivit känd för honom på 

annat sätt än genom Samarbetet, dock inte genom brott mot denna sekretessbestämmelse, 

eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller inte heller när Part enligt lag, annan 

författning eller myndighetsbeslut är skyldig att lämna ut uppgifter. Parterna noterar särskilt 

att vissa Parter omfattas av offentlighetsprincipen och därför såsom huvudregel är skyldiga 

enligt lag att utlämna information på begäran. Innan Part som omfattas av 

offentlighetsprincipen lämnar ut information som kan anses omfattas av sekretess enligt punkt 

13.1-13.2 ska Parten bereda den Part som lämnat informationen, eller som informationen 

avser, tillfälle att yttra sig om huruvida informationen omfattas av sekretess.  Parts skyldighet 

att bereda den andra parten tillfälle att yttra sig innebär dock inte att den utlämnande Parten 

är förhindrad att lämna ut handlingarna före sådant yttrande har inkommit om det skulle 

innebära att den utlämnande Parten bedömer att den förhindras uppfylla det i 

tryckfrihetsförordningen lagstadgade skyndsamhetskravet.   

14. Samarbetets avslutning 

14.1 Samarbetet ska avslutas 2025-12-31. Parterna är överens om att senast i januari 2025 inleda 

förutsättningslösa diskussioner om en eventuell fortsättning av Samarbetet efter 2025, 

alternativt om hur Samarbetet ska avslutas. Styrgruppen har ansvar för att sådana diskussioner 

inleds. Observera att enskilda projekt inom Samarbetet kan ha en annan sluttid än det 

övergripande Samarbetet. 

 

14.2 Äganderätten till material som anskaffats inom ramen för Samarbetet tillfaller den Part som 

bekostat inköpet, som sålunda helt förfogar över detta efter Samarbetets avslutning. För det 

fall material som anskaffats inom ramen för projekt inom Samarbetet bekostats av fler än en 

Part äger berörda Parter rätt att själva komma överens om vidare ägande- och förfoganderätt 

över sådant material, inklusive eventuell ersättning därför.  

 

14.3 Part som ansvarat för ombyggnation av fastighet ansvarar för att sådan fastighet återställs till 

ursprungligt skick efter Samarbetets avslutning, om inte annat överenskommits mellan 

berörda Parter.  

 

14.4 Part som önskar lämna Samarbetet  ska meddela detta på Partnermöte, senast två månader 

före önskad utträdestidpunkt. Fortsatta förpliktelser gäller då enligt punkt 23 (Fortsatta 

förpliktelser) i detta Samarbetsavtal. Sådana förpliktelser som regleras särskilt i projektavtal 

som utträdande Part är avtalspart i, gäller i den utsträckning som framgår av sådant 

projektavtal.  

15. Tillträde till Samarbetet  

15.1 Samarbetet är öppet för nya parter. Den som vill delta i Samarbetet ska ansöka om tillträde till 

Samarbetsavtalet via en befintlig Part som tar ärendet via Styrgruppen för beslut i 

Partnergruppen. Beslut om antagande av nya samarbetsparter ska fattas av Partnergruppen 

genom konsensus.  
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15.2 Vid antagande av nya parter ska den blivande partens insatser närmare beskrivas i detta 

Samarbetsavtal genom ett tilläggsavtal, på motsvarande sätt som gäller för beskrivning av 

existerande Parters insatser. För ändringar och tillägg till detta Samarbetsavtal, se närmare 

punkt 20 nedan.  

16. Force Majeure 

Om Parts fullgörande av sina åtaganden enligt Samarbetsavtalet väsentligen försvåras eller 

förhindras på grund av omständigheter som Part inte kunnat råda över och som Part inte 

skäligen kunde förväntas ha räknat med vid Samarbetsavtalets ingående och vars följder Part 

inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska detta utgöra befrielsegrund som 

medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.  

17. Överlåtelser av rättigheter och skyldigheter 

17.1 Parts rättigheter och skyldigheter enligt detta Samarbetsavtal får inte, vare sig helt eller delvis 

överlåtas utan de andra Parternas skriftliga medgivande. Medgivande till överlåtelse av 

rättigheter och skyldigheter krävs dock ej för överlåtelse till Koncernföretag. 

17.2 Om Part använder sig av underleverantörer för fullgörande av sina förpliktelser enligt 

Samarbetsavtalet svarar Parten för sådana underleverantörer såsom för egen räkning.  

18. Parternas rättsliga ställning 

Parterna är i alla avseenden rättssubjekt som bedriver verksamhet för egen räkning och på 

egen risk. Såvida inte annat uttryckligen överenskommits är ingen Part berättigad att sluta 

avtal i annan Parts namn eller för annan Parts räkning eller på annat sätt ikläda annan Part 

några förpliktelser. 

19. Kostnader 

Part ska bära de kostnader och utlägg hänförliga till upprättandet, förhandlandet, ingåendet 

eller fullgörandet av detta Samarbetsavtal som Part ådragit sig.  

20. Ändringar och tillägg 

Tillägg till eller ändring av detta Samarbetsavtal, inklusive till eller av denna punkt 20, ska vara 

skriftliga och vederbörligen undertecknade av samtliga Parter.  

21. Tidsperiod och ikraftträdande 

Detta Samarbetsavtal träder i kraft när det undertecknats av samtliga Parter och gäller till och 

med att Samarbetet avslutas 2025-12-31 utan föregående uppsägning. Partnergruppen kan 

dock besluta om en förlängning. Observera att enskilda projekt inom Samarbetet kan ha en 

annan sluttid än det övergripande Samarbetet.  

22. Uteslutning 

22.1 Styrgruppen har rätt att med kvalificerad majoritet, bestående av minst tre fjärdedelar av de 

röstberättigade Parterna, utesluta Part med omedelbar verkan om Part försätts i konkurs, blir 

föremål för företagsrekonstruktion, ansöker om ackord, ställer in betalningarna, träder i 

likvidation eller på annat sätt anses vara på obestånd. 
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22.2 Likaså har Styrgruppen, på ovanstående sätt, rätt att utesluta Part som begår ett väsentligt 

avtalsbrott och, när avhjälpande är möjligt, inte avhjälper sådant avtalsbrott inom trettio (30) 

dagar från det att avtalsbrottet skriftligen har påtalats. 

22.3 Part som är föremål för uteslutning saknar såväl närvarorätt som rösträtt när frågan om 

uteslutning ska prövas och ska inte ingå i beräkning av vad som utgör kvalificerad majoritet. En 

utesluten Part ska fortsatt vara bunden av de förpliktelser som framgår av punkt 24 (Fortsatta 

förpliktelser). 

23. Behandling av personuppgifter 

Avsikten i detta Samarbetsavtal är att varje Part ska vara självständigt personuppgiftsansvarig 

för all behandling av personuppgifter som Part utför själv eller låter utföras av underleverantör 

för Parts räkning som ett led i Parts fullgörande av sina förpliktelser enligt Samarbetsavtalet 

eller specifika projekt. För det fall Part anlitar tredje part (underleverantör) för behandling av 

personuppgifter som ett led i Parts åtaganden eller delaktig i detta Samarbetsavtal eller 

projekt, ansvarar Part för att teckna erforderliga personuppgiftsbiträdesavtal med 

underleverantör i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. För det fall Parter gemensamt 

bestämmer ändamålen och medlen för viss personuppgiftsbehandling inom ramen för 

Samarbetsavtalet eller i ett specifikt projekt ska datadelningsavtal upprättas mellan berörda 

Parter avseende dessas gemensamma personuppgiftsansvar. Inget i detta Samarbetsavtal ska 

tolkas som att Parter agerar personuppgiftsbiträden eller underleverantörer för annan Part.  

24. Fortsatta förpliktelser 

När detta Samarbetsavtal upphör, oavsett anledning därtill, ska följande bestämmelser vara 

fortsatt bindande för Parterna: punkt 12 (Immateriella Rättigheter), punkt 13 (Sekretess) och 

punkt 24 (Tvist).  

25. Tvist 

Tvist i anledning av detta Samarbetsavtal ska i första hand avgöras genom förhandlingar 

mellan berörda Parter och Styrgruppens ordförande ska facilitera sådana förhandlingar och 

verka för att enighet inom berörda Parter uppnås. Om enighet inte kan uppnås genom 

förhandlingar mellan berörda Parter ska den tvistiga frågan hänskjutas till ledningsnivå hos 

vardera berörda Parter. Lyckas inte Parternas chefer lösa frågan ska den i sista hand hänskjutas 

till allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans enligt svensk rätt.  

 

Detta Samarbetsavtal har upprättats i 16 exemplar varav Parterna tagit var sitt.  
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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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