
 
 

2017-09-2518 1 
 

Elvägars utveckling  
– Från demonstratorer till storskalig 
utbyggnad 

Jan Nylander, Håkan Sundelin & Martin Gustavsson 

2017-08-18 

 

1. Sammanfattning 
Den övergripande utvecklingen mot el som energikälla för transporter sker nu snabbt. För 

tyngre transporter på väg samlas arbetet kring elvägar, d.v.s. att befintliga vägar förses med 

någon teknik där fordon, utefter hela eller delar av vägarna, kan tillföras elenergi under drift. 

Drivkraften för tyngre kommersiella transportfordon är i huvudsak ekonomisk, relaterat till 

transportköpares kostnader och intäkter samt risker och möjligheter relaterat till bl.a. 

transporter, transportsystem, arbetsmiljö, tillgång till marknader och påverkan av 

varumärke. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det helt centralt att övergången till el sker i tid, 

med bibehållen flexibilitet för framtida teknik och system samt med så låga 

transaktionskostnader som möjligt. Till detta kommer en politisk ambition som påverkar 

myndigheter, skatter, avgifter och regelverk med en katalyserande och systemförändrande 

ansats. Det är dock viktigt att notera att den offentliga ambitionen aldrig kommer att 

resultera i leverans av en lösning om inte transportköparna finner det motiverat att nyttja 

elvägar. 

Utvecklingen mot eldrivna transportsystem är tydlig. Däremot är det fortfarande osäkert hur 

energin tillförs eller transporteras i fordonet. Det finns inte EN lösning på detta. Olika 

tillämpning, teknikutveckling och parters förmåga att ta fungerande lösningar till marknad 

och nytta kommer steg för steg att styra utvecklingen. Vi kommer under många år att ha olika 

samverkande lösningar, beroende på utveckling, kommersiell mognadsgrad, tillämpning och 

behov. Teknik och affärsekosystem kommer på samma sätt att variera. Varor och tjänster 

med kort livslängd ska i dessa modeller kombineras med lösningar med mycket lång 

livslängd. Utvecklingen ska på ett sätt som gör att finansieringen säkras, och på ett sätt som 

gör att en komplex samling behov från olika intressenter tillgodoses samtidigt som finansiella 

incitament och risker balanseras långsiktigt. Så måste även balansen hållas mellan olika 

parters mål och medel, så att forskning och utveckling balanseras med utbyggnad och nytta i 

kundledet. Arbetet inom FFI-projektet ”Forsknings- och innovationsplattform för elvägar” 

visar att om sträckan mellan Gävle och Borlänge (120 km) skulle elektrifieras skulle 

investeringen betala sina egna kostnader om den trafikerades av en volym om 190 

elektrifierade lastbilar, givet samma kostnader för infrastruktur som det pågående 

demonstrationsprojektet visat. Mellan Sandviken och Gävle hamn (30 km) bär det sig med 

50 elektrifierade lastbilar. Möjligheterna är tydliga, finansieringen möjlig, nyttan sannolik, 
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regelverk och förordningar hanterbara, nu gäller det att hålla igång samarbete och tryck för 

att tillsammans få detta på plats, nationellt och internationellt. 

Ur ett samlat hållbarhetsperspektiv är elektrifiering centralt. Det gäller ekonomisk och 

miljörelaterad hållbarhet men även nationalekonomisk där en nationell komparativ fördel är 

vår förmåga att driva på och implementera förändringar i multidisciplinära komplexa 

samhällssystem. Hållbarhetsfrågan har i detta sammanhang även att göra med vår förmåga 

att implementera, bygga ut och nyttja klimatsmart väginfrastruktur. Det kombinerar teknik, 

finansiering, flexibilitet och hänsyn med behov av konkretisering, beslut, utbyggnad och 

implementering; d.v.s. ytterst om ledarskap i multidisciplinära innovationssystem, något 

som är väldigt svårt men där Sverige genom åren visat sig vara bland de bästa. 

Det är ett mycket viktigt ansvar för politik och myndigheter att sköta denna balans på ett bra 

sätt. Balansen kräver dialog och samarbete, utefter hela förädlingskedjan, från forskning till 

kommersiellt nyttjande. De kommande åren är en spännande utmaning för att lagom snabbt, 

säkert och till rimlig kostnad balansera offentliga och privata roller så att 

konkurrensutsättning, upphandlingsbarhet, innovation och utveckling kombineras med 

ansvar, säkerhet och hållbarhet. En central del i utvecklingen är att det affärsekosystem som 

omger elvägar identifieras, definieras, utvecklas och i viss mån implementeras. Detta 

kommer även att variera internationellt, bara jämfört med Tyskland finns olika syn där vissa 

delar är gemensamma och andra alltid kommer att variera. Denna rapport har ambitionen att 

bidra med ett första steg för en principiell plattform för fortsatt strategiarbete.  

Denna rapport bör läsas tillsammans med huvudrapporten från förstudien av 

affärsekosystem för elvägar (Håkan Sundelin et.al). Denna rapport har ambitionen att bidra 

till den första strategiska plattform som Trafikverket arbetar med kring utveckling, 

uppbyggnad, utrullning och nyttjande av elvägar som pågår.  

Just dialog, diskussion, överväganden och förankring kombinerat med pådrivning leder till 

att denna rapport bara är ett första steg och att en dialog nu tar vid, där alla utefter 

förädlingskedjan engageras, bidrar och samlas för att elvägar ska komma till nytta i 

samhället. Rapporten har inget externt syfte, målgruppen är de redan insatta, varför 

referenser, direkta eller indirekta, samt annat underlag utelämnats utom där det har direkt 

relevans i syfte att hålla rapporten kort, effektiv och fokuserad. 
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2. Ekosystem 
Ett ekosystem är komplext och kan betraktas, nyttjas och utvecklas ur många perspektiv. Det 

som är mål för en part är medel för en annan, det som är möjligheter för en är hot för någon 

annan. Ett affärsekosystem är också rörligt och utvecklas med teknik, affär, utbud och behov. 

Förankring, delaktighet och en balans mellan tröghet och snabbhet är centralt för att på sikt 

nå nationella mål. Långsiktigt är det också viktigt att balansera ”både och frågor”, samtidigt 

som man håller förändringstrycket uppe för det definierade eko-systemet.  

Planering, upphandling, uppbyggnad och drift kräver tydlighet kring hur anläggningar och 

affär ska ägas, finansieras och betalas. Denna aspekt kommer belysas inom FFI-projektet 

”Forsknings- och innovationsplattform för elvägar”. 

Ett ekosystem kring elvägar kommer att innefatta en balans mellan skatter, avgifter och 

sannolikt ett statligt intresse att styra – eller åtminstone påverka – prissättningen för 

fordonsel och fordon (inklusive eventuell påbyggnad) framöver. De ekonomiska modellerna i 

ekosystemet måste katalysera omställning och vara hållbara, trovärdiga och stabila på sikt, 

annars finns risken att finansieringen blir alltför kostsam. En eventuell efterföljande höjning 

av kostnader i ekosystemet måste hanteras på ett sätt så att plötsliga svängningar i 

marknadsförutsättningarna undviks, så att inte risken med att investera skjuter i höjden och 

så att utvecklingen fortsätter, nytta uppstår och en bred uppsättning fördelar kombineras 

med statens intäkter. Den nya teknikens införande kräver en subtil balans och god 

samverkan mellan olika parter och över tid, där särintressen har möjlighet att stoppa 

utvecklingen.  

3. Ytterligheter och balans 
Elvägar har likheter med järnväg och spårväg, men det finns också olikheter.  

Nedanstående resonemang är inte teknikberoende: Dagens olika tekniker men även 

kommande lösningar som vi inte sett idag, t.ex. konduktivt, induktivt, bränsleceller, batterier 

m.m., kommer alla att ha sina marknader, tillämpningar, fördelar och svårigheter men som 

avstamp gör vi ett försök att betrakta elektrifiering och relevans i ett brett perspektiv, i 

kombination med vad som finns idag. 

Randvillkoren för resonemanget vad gäller fordonstyp är å ena sidan tunga lastbilar och å 

andra sidan lätta personbilar eller elcyklar. Det finns inget bra eller dåligt, intressant eller 

ointressant i detta utan bara en ambition att bryta ner ett brett heterogent system i mindre 

områden där möjlighet finns att fokusera och prioritera insatser för att komma vidare och 

realisera nytta i kund- och brukarledet. 

Idag finns batteridrift av det mesta. Ju tyngre desto större batteri, ju längre sträcka som ska 

köras desto större batteri, ju längre mellan laddmöjligheter desto större batteri. Med extern 

tillförsel av el kan batteristorleken minskas, kostnader och vikt likaså. Med tillförsel av el 

skapas andra kostnader och utmaningar. Att förhålla sig till balansen mellan dessa 

parametrar, över tid, vid köp av personbil (medellivslängd 18 år) eller en tung lastbil i 

skytteltrafik (som lever i tre år och sedan behöver avyttras på en eftermarknad) är en subtil 

övning. 
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Nedan förs ett resonemang kring relevans och prioritering 

3.1. Lätta fordon 
Man kan tänka sig att en elcykel laddas induktivt vid stopp för rött ljus. På samma sätt kan 

induktion ladda personbilar och möjliggöra mindre batterier eller längre färdväg. Idag löses 

detta genom att batterier laddas i hemmet och eller på jobbet, eller platsen dit resan går. 

Planering gör detta möjligt idag och utvecklingen av batterier, fordon och laddinfrastruktur 

pågår. Affärslogiken kring dessa fordon bör relateras till att de idag är batteridrivna, 

kombineras med kollektivtrafik, är konsumentprodukter med inslag av status och 

tillhörighetsextern markering. Trots detta kan det, för särskilda målgrupper, vara relevant 

med olika teknik för energitillförsel, induktivt eller konduktivt, men för en privat marknad 

lämnas det tillsvidare utanför denna rapport. 

Den tydliga tillämpningen som finns för lätta fordon är taxiköer, där t.ex. flexibla system av 

typen Elonroad bör kunna ha en tydlig tillämpning samtidigt som flexibilitet vad gäller 

årstid, drift, underhåll m.m. hanteras bra. 

3.2. Medeltunga fordon 
Kommersiellt finns flera målgrupper, t.ex. mindre speditionsbilar för den finmaskiga 

logistiken i stadsmiljöer vars politiska ledning steg för steg förbjuder användning av fossila 

drivmedel. Till detta kommer färdtjänst och kollektivtrafik samt framöver en diversifiering av 

kollektivtrafiken mot små eldrivna självkörande fordon. 

3.3. Tunga fordon 
Skytteltrafik, t.ex. dygnet runt transporter mellan en produktionsresurs och en hamn, är en 

lågt hängande frukt som utöver finansiella incitament även har potential att ge stark 

klimatpåverkan. En inledande elektrifiering av några huvudstråk för tunga lastbilar i Sverige 

har potential att till rimlig investeringskostnad medföra implementering och nyttjande på ett 

sätt som både gynnar miljö och ekonomi samtidigt som det symboliskt bidrar till att driva på 

utvecklingen.  

Tunga fordon i skytteltrafik står inte stilla och kan ”laddas” stillastående. Vätgas hinner 

tankas och bränsleceller därmed användas men det är rimligt att anta att vätgas för tunga 

långa transporter snarare kommer att ersätta dieselmotorn och utgöra ”reservkraft”.   

3.4. Sammanfattning 
Nedanstående tabell är ett försök att schematiskt dela upp hur relevant elvägar är för olika 

fordonskategorier och typ av trafik. Vissa fordon och tillämpningar kommer att vara ”prime 

movers” och är därmed rimliga att fokusera på för att komma igång. 
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Tabell 1: Schematisk uppdelning av elvägsrelevans för olika fordonskategorier och typ av 

trafik. 

 Lätta fordon Medeltunga fordon Tunga fordon 

Privat trafik, 
korta sträckor 

Nej Nej Inte relevant 

Privat trafik, 
långa sträckor 

Komplement Inte relevant Inte relevant 

Kommersiell 
trafik 

Ja, t.ex. taxi 
Ja, t.ex. lätta lastbilar 
och kollektivtrafik 

Ja, dominerande på 
sikt 

4. Ägande och ansvar 
Kostnader för elvägar är hanterbara, pengar finns om risken kan visas vara låg, nyttan tydlig, 

regelverket långsiktigt och den framtida lönsamheten god.  

En central aspekt är finansiering av utbyggnaden, drift/underhåll samt de betalströmmar, 

ansvar, kostnader och intäkter, i vid mening, som kommer att skapas inom framtidens 

tillämpning av utbyggda elvägar. Avseende detta hänvisar vi till rapporten av Björn 

Hasselgren. 

Ur ett samlat hållbarhetsperspektiv är elektrifiering centralt. Det gäller ekonomisk och 

miljörelaterad hållbarhet men även nationalekonomisk hållbarhet där en nationell 

komparativ fördel är vår förmåga att driva på och implementera förändringar i 

multidisciplinära komplexa samhällssystem. Hållbarhetsfrågan har i detta sammanhang även 

att göra med vår förmåga att implementera, bygga ut och nyttja klimatsmart 

väginfrastruktur. Det kombinerar teknik, finansiering, flexibilitet och hänsyn med behov av 

konkretisering, beslut, utbyggnad och implementering, d.v.s. ytterst om ledarskap i 

multidisciplinära innovationssystem, något som är väldigt svårt men där Sverige genom åren 

visat sig vara bland de bästa. 

Nedan följer ett resonemang kring ägande och ansvar samt hur en balans mellan offentligt 

och provat skulle kunna gestaltas. 

Här görs antagandet att allmänna vägar i Sverige fortsatt blir allmänna, fall där en 

privatisering av väg eller helt ny privat väg elektrifieras tillhör en annan diskussion, nog så 

relevant men inte i denna rapport. 

4.1. Överväganden 
För mellantunga transporter eller längre färdvägar har följande överväganden identifierats: 

• Delar av en väg kan elektrifieras och vara en lönsam klimatsmart lösning även om 

andra drivmedel används för annan trafik 

• Olika tekniker för matning och lagring av el kommer sannolikt att finnas samtidigt för 

olika applikationer 

• Ett elsystem för väg är inte lika kritiskt som för järnvägen, alternativ för framdrivning 

och möjlighet att avvika från färdvägen kommer att finnas 
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• Enskilda eller inhägnade områden, t.ex. större industriområden, kan ha egna 

elvägslösningar som fungerar bra för industriområdets företag 

Samtidigt är det centralt att enas om några standarder, några öppna gränssnittför både 

mark- och luftbaserade system, som kan bidra till att driva på utvecklingen och attrahera fler 

leverantörer. En standard kan t.ex. omfatta 

• Spänningsintervall 

• Höjdintervall, avstånd mellan ledningar och spårdimensioner 

• Relationen mellan elvägsteknik och vägkroppen med avseende på säkerhet, ansvar, 

drift och underhåll m.m.  

Gentemot Trafikverket, räddningstjänst m.fl. behöver följande fastställas 

• Säkerhetssystem, rutiner och hantering av skador på system 

• Trafikledning och övervakning 

• Räddningsarbete vid trafikolyckor och olyckor kopplade till elvägssystemen 

• System och rutiner för Trafikverkets trafikledning, 

• Tydligt gränssnitt gentemot Trafikverket så att 34 § i väglagen (1971:948) uppfylls 

• Säkerställa kostnader, metoder, processer organisering, utförande, intervall mm för 

drift och underhåll av elektrifierad väginfrastruktur 

I övervägningarna måste också hänsyn tas till gällande förordningar: väglagen (1971:948), 

vägkungörelsen (1971:954) och förvaltningslagen (1986:223). Hanteringen kan också 

påverkas av plan- och bygglagen (2010:900) samt plan- och byggförordningen (2011:338). 

Centralt i vårt resonemang är att det enligt 43 § väglagen (1971:948) krävs 

väghållningsmyndighetens tillstånd för att få vidta någon fysisk åtgärd inom vägområdet till 

allmän väg. Trafikverkets regioner är väghållningsmyndigheter för de statliga allmänna 

vägarna. I 43 § väglagen nämns bl.a. byggnader, anläggningar och åtgärder som kan vara till 

olägenhet för vägens bestånd, drift eller brukande.  

I förarbetet (regeringens proposition 1985/86:118) till den ändring i bestämmelsen som 

genomfördes 1987 anges att det med byggnad, anläggning eller åtgärd som det krävs tillstånd 

för, menas sådant som försvårar den av samhället efterfrågade väghållningen. 

Ett övervägande vi behöver förhålla oss till är om anläggningar för elektrifiering – i vägbanan 

eller vid sidan av vägbanan – försvårar den av samhället efterfrågade väghållningen.  

Vi har i det fortsatta resonemanget antagit att Trafikverket under en överskådlig framtid 

fortsätter vara väghållningsmyndighet för det statliga vägnätet. Vägsidesutrustning eller 

system monterade i vägkroppen kan i vissa fall vara privata lösningar. 

Det finns två ytterligheter samt en balanserad lösning för elektrifierad väginfrastruktur. 

Ytterligheterna är helt privat lösning och helt statlig lösning, vilka beskrivs nedan. 

4.2. Helt privat lösning  
Helt privata lösningar för elektrifierad infrastruktur har diskuterats, t.ex. elväg för 

malmtransporter i arktisk miljö och finns till viss del för Arlandabanan. Det kan vara aktuellt 

att överväga helt privata lösningar i vissa fall t.ex. avspärrade industriområden, anslutande 
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vägar från en stor fabrik, transportlösningar på enskild väg, och småskaliga lösningar som 

inte kräver permanent infrastruktur såsom en induktiv laddare på en egen p-plats eller (lösa) 

laddplattor/skenor i taxiköer. 

4.3. Helt statlig lösning 
En helt statlig lösning, där Trafikverket äger och sköter såväl väg som elsystemen utefter 

vägarna liknar dagens järnvägslösning. Fördelen är att Trafikverket finansierar och hanterar 

intäkterna samt ansvarar för säkerhet, drift och underhåll. Detta är en säker och stabil 

lösning men förändringstrycket blir lågt, kostnaderna sannolikt högre än vid en mixad 

lösning, och flexibiliteten för innovation eller utveckling av nya affärsmodeller relativt sett 

låg. Den drivkraft och det intresse som finns idag från transportköpare, speditörer, 

leverantörer av infrastruktur och fordon samt den växande innovativa industri som ser detta 

som en lönsam bransch, där mängder av discipliner kombineras, kommer med en helt statlig 

lösning sannolikt att kylas av. Det kan trots nackdelarna finnas undantagsfall och 

tillämpningar där en helt statligt ägande av olika anledningar är att föredra.  

4.4. Offentligt och privat partnerskap 
Fördelarna med delat offentligt-privat partnerskap är att behålla statlig kontroll och 

stabilitet, samtidigt som möjligheten ökar att driva på utvecklingen med hjälp av ekonomiska 

incitament, innovationer och konkurrensutsättning. Rätt utfört kan en offentlig-privat 

lösning sänka offentliga kostnader och balansera investerings- och driftkostnader mot 

framtida intäkter.  

Nackdelen är att offentlig-privat samverkan är komplext. Gränssnittet mellan det statliga och 

privata måste definieras tydligt. Risker måste prissättas korrekt, medan kostnader, intäkter 

och ansvar – kombinerat med krav på säkerhet och låga kostnader – måste definieras för 

infrastrukturanläggningar med svåröverblickbar livslängd. Utvecklingen måste oftast också 

katalyseras för att komma igång, subventioneras för att växa och riskerar sedan att falla 

samman när dessa insatser försvinner och en tilltagande beskattning införs.  

Sannolikt är en offentlig-privat modell den mest användbara modellen för ett ekosystem för 

elektrifierad väg. 

4.5. Hållbarhet 
Elektrifiering av transporter är bra för det mesta. Oförmåga att elektrifiera är dåligt för det 

mesta. Ansvar för långsiktig hållbarhet tenderar att täcka nästan alla aspekter idag men 

sällan har en förändring gett så konkret potential för arbetsmiljö, klimat, ekonomisk- och 

samhällsrelaterad hållbarhet. Ur ett samlat hållbarhetsperspektiv är elektrifiering centralt. 

Det gäller ekonomisk och miljörelaterad hållbarhet men även nationalekonomisk där en 

nationell komparativ fördel är vår förmåga att driva på och implementera förändringar i 

multidisciplinära komplexa samhällssystem. Hållbarhetsfrågan har i detta sammanhang även 

att göra med vår förmåga att implementera, bygga ut och nyttja klimatsmart 

väginfrastruktur. 

Till exempel i ”Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande” 

(Regeringskansliet N2015:25) slås det bl.a. fast att ”Bolag med statligt ägande ska agera 
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föredömligt inom området hållbart företagande och i övrigt agera på ett sätt så att de åtnjuter 

offentligt förtroende. Regeringens arbete med hållbart företagande utgår från 

Brundtlandkommissionens ursprungliga definition av begreppet hållbar utveckling från 

1987: En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbart 

företagande innefattar områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, anti-korruption 

och affärsetik samt jämställdhet och mångfald. Bolagens ansvarstagande inom området 

hållbart företagande bidrar till deras konkurrenskraft. En integrering av hållbarhetsfrågor i 

verksamheten är därmed en självklar del i en långsiktig affärsstrategi och affärsutveckling. 

Uppföljning av bolagets arbete med hållbart företagande sker integrerat med övriga 

ägarfrågor genom dialog mellan företrädare för ägaren och bolaget.” 

De överväganden som anges ovan är viktiga att förhålla sig till men det finns även statligt 

tryck på att finna lösningar, implementera och nyttja samt att detta relateras till ett 

övergripande ansvar. 

För det affärsekosystem som omgärdar elektrifiering, för städer och landsbygd, allmänna 

eller enskilda vägar, fordon och transporter av olika slag, behövs ett multidisciplinärt 

innovationssystem, ett förhållningssätt där offentligt och privat samarbetar för att både hålla 

öppet för ny teknik och nya lösningar kombinerat med insatser för att konkret implementera, 

nyttja, lära och återkoppla. 

Det finns här olika vägar att gå, men gemensamt är att det inte i en rapport av denna typ går 

att slå fast vad som är lämpligt utan detta måste arbetas fram i dialog, t.ex. under det 

kommande året, för att sedan landa i en förankrad strategi och plan för implementering och 

nyttjande. 

5. Privat och offentligt – roller och 

ansvar 
I de aktörsnätverk som byggs upp och driftsätts kring elvägar bör tydlighet kombineras med 

flexibilitet. 

Vissa parametrar bör slås fast från början, andra bör steg för steg utvecklas och öppnas för 

olika former av privata initiativ, innovation, ifrågasättande och påverkan. 

Viktigt här är att slå fast processen för det fortsatt arbetet så att dagens avsaknad av trygghet 

från kunskap om hur systemen kommer att se ut och att det därmed inte finns riskminskande 

inslag som sänker kostnaden för finansieringen, kompenseras av tydlighet från det offentliga 

kring vart vi är på väg och vad ambitionen är. 

En plattform för initiala principer, en process för att prova och samla erfarenheter, analysera 

och tydliggöra erfarenheter och kommande insatser under de närmaste tolv månaderna är en 

bra ansats. En schematisk översikt ges i tabellen nedan.  
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Tabell 2: Schematisk översikt över ansvarsområden och områden där diskussion bör 

fokuseras. Med ”Balans” avses möjligheten till minskade offentliga kostnader, innovation, 

konkurrensutsättning m.m. ställt mot statens (Trafikverkets) ansvar. Grön färg har 

använts för att markera områden som är ganska tydliga och klara, d.v.s. frågor där vi 

tolkar det som tydligt vad gäller vad som är lämpligt. Gul färg har använts för att markera 

områden där insatser bör fokuseras och där återstående dialog behövs. Här finns i 

huvudsak en balans mellan infrastruktur i vägkroppen, som regleras av 34 § väglagen, 

samt möjligheter att konkurrensutsätta och handla upp t.ex. elsystem, stolpar, 

likriktare/omvandlare, flexibel utrusning av annat slag samt de delar som Trafikverket 

som vi ser det bör ta ansvar för, tex fundament i vägkroppen för elsystem med stolpar eller 

elanläggning med fasta spår i vägkroppen. 

 Helt privat Balans Helt statlig 

Väg Nej  Nej 

Elkraft-matning i vägkropp Nej Diskussion Diskussion 

Elsystem i väg Diskussion Diskussion Fundament 

Elsystem vid väg Diskussion Diskussion Fundament 

Trafikledning Nej Nej Ja, säkerhet, PUL m.m. 

Drift- och underhåll Ja Nej Nej 

Transportleverantör Ja Nej Nej 

Transportköpare Ja Nej Nej 

 

Några kommentarer till ovanstående är: 

• Elkraft-matning i vägkropp, Trafikverket: En tänkbar grundmodell är att Trafikverket 

inom befintlig koncession äger en högspänningsledning med anslutningspunkter 

längs hela vägsträckningen. Trafikverket bör också äga eventuell annan infrastruktur 

som finns direkt på eller i vägkroppen – som fundament, strömskenor, 

laddningsplattor och liknande. Här kan t.ex. en koppling till privata aktörer ske 

genom, som exempel, att mekanisk och elektrisk relation till vägsidesfundament, för 

luftledningar, specificeras, att Trafikverket äger allt i vägkroppen samt att det som 

skruvas fast i fundament och det som ansluts för att driva fordon handlas upp i 

konkurrens. Trafikverket bör också äga eventuell annan utrustning och anordningar 

kopplade till Trafikverkets uppdrag – såsom räcken, kameror, varningsskyltar m.m. 

Denna typ av privat-offentlig-samverkan är inte ovanlig och balanserar sannolikt 

mellan ansvar, kostnader, konkurrens, innovation, flexibilitet och hållbarhet på ett 

bra sätt. 

• Elsystem privat: Likriktarstationer, övervakningsutrustning, eventuella stolpar och 

ledningar ovan jord samt annan utrustning som inte direkt påverkar vägkroppen kan 

ägas av såväl Trafikverket som av privata intressenter beroende på vad som anses 

lämpligt. Man kan också tänka sig system ägda av trafikverket, men delfinansierade 

av privata intressen under vissa förutsättningar. 
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• Tillhandahållande av el till slutkund kan upphandlas eller upplåtas till privata 

intressenter utifrån de direktiv och under de förutsättningar som Trafikverket 

meddelar. Drift och underhåll kan upphandlas på samma sätt som för 

väginfrastrukturen. 

6. Överväganden och möjligheter 

6.1. Standarder och konkurrens 
Varje elväg är tydligt kopplat till en leverantör. I vissa fall finns det immaterialrätt 

(intellectual property, IP) relaterat till de tekniska lösningarna och därmed finns i praktiken 

inte någon konkurrens inom respektive elväg. 

För att implementering ska bli möjlig och en marknad uppstå finns några faktorer att 

hantera: 

• Standarder: Spänningsnivåer, för luftledningar höjd över väg och avstånd mellan 

trådar, för lösningar i vägkroppen behövs samma öppna beskrivningar. Ingen av 

dessa får vara beroende av icke reglerade immateriella rättigheter eller annat 

förhindrande skydd även om detta skulle ingå i respektive parts kommande 

erbjudanden. Detta hindrar inte att enskilda komponenter helt eller i delar omfattas 

av patent, om dessa komponenter är lätt utbytbara mot andra, likvärdiga som fyller 

samma funktion i systemet. 

• Upphandlingsbarhet: Öppna standarder, flera leverantörer, konkurrensutsättning 

m.m. är grunden för att lösningar ska gå att handla upp. Finns inlåsningar och skydd 

försvåras upphandlingsprocessen och någon egentlig marknad uppstår inte. 

• Tydlig marknadskommunikation: Med öppna kommunicerade standarder, 

upphandlingsbara lösningar och en tydlighet från marknad/kund, i det här fallet 

Trafikverket och politiken, finns en tydlig beräkningsbar uppsida för näringsliv och 

finansiärer. Risken minskar, pengar för utveckling blir därmed billigare och 

möjliggöra att hela teknikområdets utveckling katalyseras. 

• Speciallösningar måste undvikas: Att subventionera fram lösningar som begränsas av 

skydd och hinder kan aldrig lösa samhällsutmaningar. Att GSM blev en europeisk 

standard inom mobiltelefoni öppnade för flera leverantörer med var för sig skyddade 

lösningar att konkurrera på en växande och världsomfattande marknad. 

Oavsett kombinationen i finansiering ligger dessa punkter till grund för att en trolig marknad 

uppstår, vilket katalyserar och driver igång elvägsområdet. 

6.2. Dynamiska aspekter och överväganden 
Då kostnaderna för elektrifiering ser ut att bli hanterbara i jämförelse med andra 

infrastrukturkostnader – och dessutom har potential att skapa en ansenlig intäktssida – kan 

det vara en bra strategi, för att komma igång, att inleda med en helt statlig lösning på en 

begränsad sträcka, t.ex. skytteltrafik med tydligt företagsintresse, för att sedan öppna upp för 

partnerskap. Här är det viktigt att kommunicera utrullningsplanen och att släckdatum för 

uppstartsfasen blir tydlig. Kring Elväg E16 finns t.ex. starka industriella intressen av att 
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bygga och nyttja elektrifierade tunga transporter, primärt till Gävle Hamn. En privat-

offentlig-samverkan, som initialt är helt statlig (Trafikverket) men där det steg för steg, och 

för valda delar, sedan övergår i en privat-offentlig-samverkan kan ses som en 

implementeringspilot. 

Att på detta sätt katalysera marknaden kombinerat med tydlighet kring hur den framtida 

mixade lösningen kommer att se ut är tilltalande. 

6.3. Skatter och avgifter 
Sannolikt blir de offentliga kostnaderna för att rulla ut elvägar små jämfört med de 

skatteintäkter som uteblir från bensin och diesel. År 2016 var energiskatteintäkterna från 

bensin och andra oljeprodukter 23,2 miljarder kronor, koldioxidskatteintäkterna från bensin 

och andra oljeprodukter 23,6 miljarder kronor, eller totalt nästan 47 miljarder kronor. 

Hur stor del som påverkas av elektrifierad väg primärt använd av tung logistik, och i vilken 

hastighet omställningen sker, beror på många olika faktorer. En stor riskfaktor för 

elvägssystemens utveckling är om minskade skatteintäkter för bensin och oljeprodukter 

omedelbart kompenseras genom nya skatter på el för samma bransch. 

Viktigt här är att skapa ett ”uppstartsfönster”, en period på mellan 10 och 15 år då 

elektrifieringen får byggas ut och omställningen ske så att en stabil bransch sedan kan 

belastas med ett skatteuttag i rimlig omfattning. 

6.4. Alternativa drivmedel 
Det pågår en hel del forsknings- och utvecklingsarbete för att minska miljöbelastningen från 

förbränningsmotorer. Denna utveckling är viktig och då bulken av lastbilar som går på el 

under många år kommer att ha olika hybridlösningar kommer utveckling av fossilfria och 

klimatsmarta drivmedel till förbränningsmotorer att behövas oavsett utvecklingen av elvägar. 

Omställningen till eldrift kommer inom 10 till 15 år att ha skett för majoriteten av den tunga 

vägbaserade logistiken. Att alternativa lösningar för särskilda behov utvecklas är bra men 

påverkar endast i begränsad omfattningen den elektrifierade volymlösningen. 

6.5. Beslut och mandat 
Politiskt har stödet för utvecklingen mot mer och mer elektrifierade transporter de senaste 

åren varit stort och vi har inte upplevt ett aktivt motstånd från något riksdagsparti. För att 

Trafikverket ska kunna allokera medel att (med-) finansiera en utbyggnad behöver detta 

konkretiseras i regleringsbrev och budget, men beslutet att handla upp och rulla ut 

elektrifiering ligger formellt hos Trafikverket och ska ses som en del av myndighetens 

ordinarie uppgifter och ansvar. 

6.6. Upplevd risk och mognadsgrad 
Mognadsgrad relaterar till risk och risk till kostnad, i vid bemärkelse. Så länge kostnaden är 

för hög behöver utvecklingen stimuleras, stöttas och drivas på av samarbete mellan offentliga 

och privata aktörer.  
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Upplevd risk ökar med okunskap, med avsaknad av standarder och med otydlig 

kommunikation om målet. I dagsläget har de två demonstratorerna i Rosersberg och 

Sandviken bedrivit verksamhet i snart två år, den politiska och industriella retoriken pekar 

mot elektrifierad väg för tung logistik, de tekniska mognadsnivåerna har ökat, 

standardisering av luftledningssystem pågår, Scania och AB Volvo driver på sina 

parallellhybrider som standardplattform, genom samarbetet med Tyskland finns en 

europeisk marknad, arbetet inom forsknings- och innovationsplattformen och relaterade 

projekt utvecklas väl, och transportköpare vill ha elektrifierade lösningar.  

Sammantaget bidrar alla dessa faktorer till minskad risk och större sannolikhet att 

elektrifiering sker. Därmed blir arbetet med finansiering lättare (inte lätt, men lättare) och 

pengar för utrullning kommer att kosta mindre. 

6.7. Fordon 
Transportörernas kostnad för hybridisering tas bort genom att t.ex. en parallellhybridlastbil 

från Scania eller AB Volvo går att räkna hem för en åkare utan extern eltillförsel, den drar 

helt enkelt så mycket mindre bränsle att lastbilens något högre inköpspris betalar av sig 

under lastbilens normala livslängd. 

Transportsektorn är dock långsam – ny teknik måste föras in i små steg, testas utförligt och 

vinna acceptans. Det är i huvudsak en lågmarginalmarknad där misstag är dyra, stora 

förbättringar ovanliga men små förbättringar vanliga. ”Det dagliga gnetet” hos t.ex. Scania 

och AB Volvo ger en liten men märkbar fördel i transportörsledet och det förtroende som 

finns gentemot lastbilsindustrin är en viktig del i det affärsekosystem som båda parter lever 

på.  

Övergången till en hybridiserad drivlina är därför naturlig och det kommer att ske, men i små 

steg. Tester, återkoppling m.m. där både Volvo och Scania har att balansera sina varumärken 

mellan förnyelse och kvalité, medför både gradvis utveckling och disruptiva steg. 

Miljökrav och varumärkespåverkan driver gradvis på utvecklingen av drivmedel och ökar 

trycket för hybridiserade drivlinor inom den tunga trafiken.  

Radikala beslut, som t.ex. fossilfri fordonsflotta 2030, förbud mot fossila transporter i städer, 

förbud mot förbränningsmotortransporter nattetid, kundkrav att garantera noll 

klimatpåverkan av transporter m.m. ger radikala förändringar. För en åkare kan det t.ex. 

betyda en ny eller en försvunnen marknad, vilket för in en disruptiv drivkraft i en annars 

gradvis förändrande bransch. 

Detta spel mellan miljö- och kundkrav gentemot fordonsindustrin är viktigt men måste ske 

med respekt för att utveckling av lastbilar med hög kvalité tar tid och kostar pengar. 

6.8. Överväganden 
Balansen är att hantera olika teknik för olika tillämpningar på olika mognadsnivåer med 

ambitionen att driva på olika klimatsmarta funktionaliteter till olika behov. Sällan finns 

något rätt eller fel, sällan finns det en enda lösning som löser alla problem, sällan blir det 

alltid rätt – men den som vågar gör sällan helt fel heller. 
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Sverige har idag på ett bra sätt kombinerat en nationell forsknings- och innovationsplattform 

för elvägar med förkommersiell upphandling av två projekt där i sammanhanget relativt 

mogen teknik implementeras och nyttjas på allmän väg. 

Engagemanget i satsningarna – från myndigheter och politik, transportköpare, speditörer, 

underleverantörer, konsulter m.m. – är stort. Steg för steg sprids information och risken 

minskar. Teknik, metod och process utvecklas och förankras – och risker minskar än mer. 

Industri, samhälle och politik inser steg för steg att elektrifiering av vissa vägnät är en 

genomförbar och attraktiv lösning, med potential att påverka alla som engagerar sig positivt, 

och risker minskar ytterligare steg. 

Drivkraften för olika parter är olika, relaterat till direkta och indirekta effekter av 

elektrifiering. Elektrifiering möjliggör utveckling av dagens arbetssätt, men möjliggör också 

helt ny affärslogik, nya produkter och nya tjänster. Det är också skillnad i affärslogik mellan 

olika parter vilket i huvudsak beror på incitament och uppdrag. Det som är mål för vissa är 

medel för andra, det som är problem för vissa är möjligheter för andra. Här finns inget rätt 

eller fel, samtliga aktörer utefter förädlingskedjan behövs, men ur ett offentligt perspektiv är 

det helt centralt att en genomsyrande vilja att leverera nytta finns i allt agerande så att vi inte, 

av olika skäl, stannar upp och slutar driva på. 

6.9. Rekommendation 
I dagsläget är det sannolikt att en elektrifiering av väginfrastruktur för drivning av tunga 

lastbilar kommer att ske. Det finns inte en teknik som löser alla problem – utan flera tekniker 

som behöver samverka och användas tillsammans. Framöver kommer teknik och behov att 

styra hur energi tillförs eller fraktas, det kommer att finnas flera lösningar och den ”bästa” 

lösningen har vi sannolikt inte sett än. 

För ökad kunskap behöver några längre sträckor – skyttelsträckor med transportköpare där i 

huvudsak all transport drivs elektriskt – byggas upp och hållas i drift. 

Trafikverkets arbete är centralt för att kombinera det fundament och den process som gör det 

möjligt att engagera och finansiera utveckling och implementering. 

Trafikverkets strategiarbete kring elvägar ger möjlighet att fatta beslut i några frågor som 

steg för steg gör att elvägar kan implementeras och nyttjas mot att skapa bra lösningar i 

framtiden. Sverige har ett försprång idag och vi har möjligheter att sätta flera av de principer 

som framöver kommer att vara vägledande, ett sökande efter ”rätt” lösning kommer då inte 

att leda någonstans utan bara öppna upp för någon annan att sätta principer som vi sedan får 

lov att förhålla oss till, vare sig vi vill eller inte. Flexibilitet, samarbete och framåtanda präglar 

här framgång. 

Vidare är det viktigt att definiera gränsytor och områden som kombinerar statens åtagande 

och konkurrensutsatta områden så att industriellt kunnande, privat finansiering, forskning 

och innovation ges en tydlig spelplan för engagemang, detta kommer ytterligare att öka 

nyttan, sänka kostnaderna och driva på utvecklingen under kommande år. 

Denna rapport kan bidra till den strategiska plattform som nu byggs upp. Allt kan inte hållas 

flexibelt. Några beslut måste fattas och kring vissa områden bör det vara enkelt, andra 

områden behöver fortsatt dialog och fokuserade insatser. En eller några kortare 
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skyttelsträckor där industri får transportera gods, i normal verksamhet, och underlag för 

nationell utrullning tas fram är ett bra nästa steg. Bra vore också om det kunde ske på två 

eller tre platser, med olika teknik, kanske några sträckor med olika teknik, för att vi steg för 

steg ska närma oss upphandlingsbara finansieringsbara lösningar för användbara hållbara 

transportsystem. 

 


