
A test ride of tomorrow
You’re about to step onto a self-driving bus. But do you know? This is more than a bus: 
it’s an ongoing research project. One that will not only take you from A to B – but also,  
in a way, into the future. It’s a small glimpse of what’s to come. A test ride of tomorrow.

Ett rullande forskningsprojekt
Du kommer snart kliva på en självkörande buss. Spännande, eller hur? Men den här bussen tar  
dig faktiskt inte bara från A till B utan också, på sätt och vis, in i framtiden. Det är ett rullande  
forskningsprojekt för att testa hur självkörande bussar kan bli en del av den moderna stadens  
hållbara mobilitetslösningar. Nu åker vi – mot en smartare stad!

Ride the future
Testa vår självkörande buss!

Har du frågor? Mejla till VTI på vti@vti.se eller ring 013-20 40 00

Bussarna går i en slinga runt Campus Valla och Vallastaden.  
Ibland går bussen bara delar av slingan, se aktuell ruttbeskrivning  
på ridethefuture.se. Skanna QR-koden för att se realtidskartan  
som visar var bussen befinner sig just nu.

The buses run in a closed loop through Campus Valla and Vallastaden. Please be 
 aware that the route can change. Visit our website ridethefuture.se for updates  
or scan the QR-code above for real-time information about the bus location.

Resan  

är gratis!

Free ride!

OmOmOm

Vi behöver ta oss fram – hjälp oss!  
Självkörande, eldrivna bussar är numera en bekant syn i Vallastaden och på universitets- 
området. Dessa futuristiska fordon är ett forskningsprojekt där vi testar och utvärderar  
framtidens fordon för att se hur dessa kan komplettera kollektivtrafiken. 

Detta kan du hjälpa till med

För att genomföra detta forskningsprojekt måste bussarna kunna ta sig fram utan hinder. Du kan 
hjälpa till genom  att

•	 hålla avståndet när du möter bussen på en smal väg 
•	 hålla avstånd till bussen även vid omkörning 
•	 hålla avstånd framför bussen vid korsningar och utfart 
•	 parkera rätt så att du inte hindrar bussens framkomlighet 

Om du kör för nära gör bussen en kraftig inbromsning. Hjälp till genom att vara uppmärksam och 
håll avstånd till bussen. 

Provåk framtiden, resan är gratis! 
 
På sidan  ridethefuture.se kan du se aktuell information och en realtidskarta som visar var bus-
sarna befinner sig just nu.

Film om bussen  ca 1  min


