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Sammanfattning 
Elvägar har potential att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn. För långväga tung 

trafik finns egentligen inga rimliga alternativ som både är energieffektiva, har lågt 

koldioxidutsläpp och där energiförsörjningen är säkrad såväl i Sverige som i övriga Europa, 

men det återstår ännu många frågor.  

I denna förstudie har vi fokuserat på det affärsekosystem som kommer att byggas upp kring 

en elväg. Detta har gjorts genom intressentintervjuer och en grundlig genomgång av tidigare 

publikationer. Utifrån denna bakgrundsinformation har en kalkyl skapats för att kunna 

analysera olika parametrars påverkan. Sträckan Gävle-Borlänge har använts som fallstudie, 

men ett första försök att finna andra lämpliga sträckor har även genomförts. Kalkylen har 

förankrats med projektets parter och personer med god insikt i tidigare genomförda 

ekonomiska kalkyler av elvägar. 

För att undersöka förutsättningar för ett framtida samarbete har projektet fört dialog med 

EU projektet FABRIC, organisationerna CEDR och ERTRAC, samt även amerikanska 

intressenter. I de fall då det inneburit deltagande på konferenser så har kunskapen från dessa 

förmedlats genom nyhetsbrevet OMEV. 

Den kalkyl som skapats är i första hand tänkt som en kalkyl över totalt över- eller underskott 

för alla inblandade aktörer i affärsekosystemet. Det är alltså inte en komplett 

samhällsekonomisk kalkyl som skulle inkludera betydligt fler konsekvenser för samhället i 

stort, såsom påverkan på lokalt och nationellt näringsliv, ökad sysselsättning etc. Kalkylen är 

gjord med antagandet att alla priser och värden anges för en punkt i tiden då lösningen 

befinner sig i en ”tidig kommersialiseringsfas”. 

För elvägar i jämförelse med dieselvägar gäller generellt att varje vägkilometer och varje 

fordon skapar extra kostnader, och varje körd kilometer skapar besparingar. Därför vill man 

för lönsamma elvägssystem att sträckan på elväg utgör en avsevärd andel av lastbilarnas 

totala körda distans. Dock får sträckan inte vara för kort för då ägnas för mycket tid åt 

lastning och för få kilometrar (där besparingen sker) blir körda. En samlad och i hög grad 

kvalitativ bedömning efter att ha bekantat sig med olika scenarier, baserade på 

elvägskalkylen, är att lämpliga egenskaper för öppna vägsträckor är:  

• Minst ett par mils distans,   

• Årsdygnstrafik (ÅDT) för elvägslastbilar bör, i bägge riktningarna, vara ungefär 

dubbelt så många som sträckans antal kilometer i en riktning. 

• Elsträckan utgör en avsevärd andel av lastbilarnas totala körda distans varje år, 

åtminstone 40 %, och gärna en bit över 60 %. 

 

Ingående värden i kalkylen baseras på en kartläggning av tidigare genomförda 

kostnadsanalyser. Med hjälp av experter har vi sedan valt en sannolik nivå. Andelen (60 %) 

av den totala sträckan som elektrifieras baseras på preliminära resultat av en analys av 

sträckan Gävle-Borlänge från forskningsprojektet ERSET.  

Slutna elvägsystem har en del fördelar i termer av att de har förmodat färre 

diffusionsbarriärer. Det krävs dock stora volymer för att nå lönsamhet. För områden som har 
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stora volymer kan det dock fungera enligt den här modellen. Tänkbara fall skulle kunna vara 

hamnar, gruvor och andra typer av storskaliga industriskyttlar. 

I ett slutet system längs en 30 km lång sträcka med 50 lastbilar behöver varje lastbil köra 

fram och tillbaka 8 gånger per dag 365 dagar om året för att nå break-even. Vid 

medelhastigheten 50 km/h blir det 9,6 timmar – exklusive på och avlastning. Om vi antar att 

varje på- respektive avlastning tar 15 minuter tillkommer 4 timmar. En framtida fråga är då 

vilka produktionsanläggningar som kan sysselsätta 50 lastbilar 13,5 timmar om dagen 365 

dagar om året. 

För fallet Gävle-Borlänge framgår det att sträckan kan betala sig exempelvis då 190 

elvägslastbilar passerar sträckan i snitt 4 gånger varje dag hela året (t.ex. två gånger fram och 

tillbaka 365 gånger per år), vilket utgör 92 % elvägsandel av fordonets totala distans. 

Sträckan Göteborg – Stockholm har diskuterats i flertalet rapporter och analysen visar att 

den kan bli lönsam. Det krävs dock en avsevärd investering, men en storskalig utbyggnad är 

samtidigt det scenario som kräver lägst andel elvägsfordon. ÅDT för tunga lastbilar på 

sträckan varierar längs sträckan mellan 1000 och 2000. Analysen visar att elvägssystemet 

skulle betala av sig om 700 elvägslastbilar trafikerade sträckan en gång varje dag året om 

vilket ger en elvägslastbils-ÅDT på 854, d.v.s. mellan 43 % och 86 % av totala flödet. 

Summary 
Electrified roads have the potential to reduce carbon dioxide emissions from the transport 

sector. Where long-distance heavy traffic is concerned, there is actually no cheaper 

alternative which is equally energy-efficient, has such low carbon dioxide emissions and for 

which the energy supply is assured in Sweden and the rest of Europe. Many questions 

nevertheless remain.  

In this preliminary study, we have focussed on the business ecosystem likely to be built up 

alongside an electrified road. This has been done by means of interviewing interested parties 

and a thorough review of previous publications. On the basis of this background information, 

a computation model has been developed to be able to analyse the influence of various 

parameters. The stretch of road between Gävle and Borlänge has been used as a case study 

but an attempt to find other applicable stretches has also been undertaken. The model has a 

solid footing with the parties involved in the project and with people who have good insight 

into financial computations previously undertaken in relation to electrified roads. 

In order to investigate preconditions for future collaboration, the project has been in dialogue 

with the EU project FABRIC, with organisations CEDR and ERTRAC, as well as with 

interested parties from America. Where participation at conferences was involved, knowledge 

gleaned therefrom was further communicated by means of the newsletter, OMEV. 

The computation model that has been developed is primarily thought of as a model for 

overall surpluses or deficits for all stakeholders in the business ecosystem. It is not, therefore, 

a complete socio-economic model, which would include considerably more consequences for 

society at large, such as the influence on local and national businesses, increased 

employment and so forth. The model has been developed on the assumption that all prices 
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and values are given for a point in time when the solution is in an ’early commercialisation 

phase’.  

In comparison with diesel routes, it generally applies for electrified roads that every 

kilometre of road and every vehicle adds extra costs and that every kilometre driven creates 

savings. Thus, for an electrified road system to be profitable, the stretch of electrified road 

must comprise a significant percentage of the overall distance driven by a truck. Nor must the 

stretch of road be too short, for then too much time is spent loading/unloading and too few 

kilometres (where the savings occur) are driven. Following familiarisation with various 

scenarios, a coherent, highly qualitative judgment, based on the electrified road computation 

model, would suggest that the suitable characteristics for such roads would be:  

• A distance of at least twenty kilometres   

• Annual average daily traffic (AADT) for electrified road trucks should, in both 

directions, be around two times as many as the number of electrified kilometres in 

one direction 

• The electrified stretch should comprise 60 % percent or more of the trucks’ overall 

distance driven each year. 

 

Values entered into the model are based upon a survey of cost analyses previously conducted. 

With expert help we have arrived at a level of probability. The percentage (60 %) of the 

overall stretch to be electrified is based on the preliminary result of an analysis of the Gävle-

Borlänge stretch from the ERSET research project.  

Closed electrified road systems have a number of advantages in terms of, presumably, fewer 

diffusion barriers. Large volumes are nevertheless required to achieve profitability. Areas 

which enjoy large volumes may nevertheless function in accordance with this model. Possible 

instances could be ports, mines and other types of large-scale industrial shuttle traffic. 

In a closed system along a 30km stretch, and with 50 trucks, each truck must drive back and 

forth 8 times a day, 365 days a year, in order to break even. With an average speed of 

50km/hour, this results in 9.6 hours, not including loading and unloading. If we suppose 

each respective loading/unloading to take 15 minutes, this adds 4 hours.  An inevitable 

question therefore is which production facilities can employ 50 trucks for 13.5 hours a day, 

365 days a year. 

For the case of Gävle-Borlänge, it appears that the stretch will be able to pay for itself, for 

example, when 190 electrified trucks complete the stretch an average of 4 times per day 

throughout the year (back and forth twice a day 365 days a year), amounting to 92 % of the 

vehicles’ overall distance being driven on electrified road. 

The stretch between Gothenburg and Stockholm has been discussed in the majority of 

reports and could prove profitable. Although this would need considerable investment, such 

large-scale building is also the scenario which requires the lowest percentage of electrified 

vehicles. The AADT for heavy goods vehicles on the stretch varies between 1000 and 2000. 

Analysis shows that the electrified road system should pay for itself if 700 electrified trucks 

used the route once a day throughout the year, giving an electrified AADT of 854, that is to 

between 43 % and 86 % of the overall flow. 
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Inledning 
Syftet med förstudien är att lägga grunden för ett trovärdigt långsiktigt hållbart 

affärsekosystem där affärsmässiga, politiska och samhälleliga aspekter beaktas – ur ett 

finansiellt perspektiv. Förstudien kommer att komplettera befintliga elvägsinitiativ och 

resultera i en inledande beskrivning av det ekonomiska beslutsunderlag som behövs för att 

implementera elvägar på delar av det svenska vägnätet. Projektet har även undersökt 

förutsättningar till europeiskt samarbete kring sådant initiativ. 

I rapporten används följande definitioner: 

• Elväg = Generell beskrivning av ämnesområde 

• Elvägssträcka = Den sträcka vi valt att analysera (ex hela sträckan Gävle - Borlänge) 

• Elektrifierad sträcka = Den del av elvägssträckan som faktiskt elektrifieras (ex. 75 % 

av Gävle – Borlänge) 

 

Arbetspaket 

Arbetet har delats upp i sex arbetspaket enligt nedan. 

Arbetspaket Aktivitet 

AP1 Bakgrundsinformation och intressentintervjuer. Undersöka förutsättningar 
för europeiskt samarbete och om rimligt inleda detta. 

AP2 Iterativa ekonomiska modeller, hypoteser 

AP3 Analys (affärsekosystem, elnätspåverkan, lämpliga vägsträckor, 
betalmodeller, skatteeffekter/skatteväxlingsmöjligheter, 
personbilsinverkan) 

AP4 Intressenter/medfinansiärer för nästa steg 

AP5 Rapport, informationsmaterial samt ansökan nästa steg 

AP6 Projektledning, samverkan och workshop 

 

Genomförande 

Projektet har förutom denna rapport resulterat i följande: 

• Inom projektet genomfördes en workshop med flera aktörer för att diskutera, 

utveckla och förankra hypoteser och indelande analyser. En andra workshop 

genomfördes sedan tillsammans med Trafikverket där resultatet användes för att ta 

fram lämpliga sträckor för fortsatta studier. 

• Informationsmaterial som presenterats på ett CEDR-möte (bilaga 1), invigningen av 

elväg E16 (bilaga 2), CERV-konferens (bilaga 3), FABRIC-seminarium (bilaga 4) samt 

på Elektronik i fordon (bilaga 5) 

• Genomförda intervjuer med relevanta personer/aktörer. 
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• En vetenskaplig publikation som beskriver de olika lösningarnas tekniska 

mognadsgrad (bilaga 6)  

• Bidragit med text och kunskap kring elvägar till ERTRAC kommande ”electrification 

roadmap” 

• Under projektets gång har ”Forsknings och innovationsplattformen för elvägar” 

skapats och tankar och idéer från detta projekt har varit viktiga för plattformens 

utformning. 

Bakgrundsinformation 
Elvägar med luftledningar har testats på Siemens 2 km långa testbana öster om Berlin. Full 

fordonsintegration har genomförts i samarbete med Scania, och integration för en Mack-

lastbil pågår. Under 2016 påbörjades test på allmän väg i Sverige och under 2017 i USA. Det 

svenska testet genomförs på en 2 km lång sträcka av motorvägen E16 utanför Gävle, som en 

del av den pågående förkommersiella upphandlingen av elvägar. Det amerikanska testet 

kommer att utföras på en 1,6 km lång stadsväg utanför LA (City of Carson), och leds av South 

Coast Air Quality Management District (SCAQMD). 

Elways har testat sin teknik på en 350 meter lång testbana utanför Arlanda. 

Fordonsinstallation och tekniken för att växla mellan segment med skenor har ännu inte 

dokumenterats offentligt, men är en del av projekt som var ett resultat av den 

förkommersiella upphandlingen av elvägar i Sverige. I en andra del av detta projekt, som 

planeras för 2017, kommer lösningen att testas på en 2 km lång allmän väg med lösningen 

helt integrerad på en DAF-lastbil, med hjälp av E-Traction och en ZF-drivlina. 

Alstom har genomfört tester tillsammans med AB Volvo på en 400 meter lång testbana vid 

Volvos testplats i Hällered. Fordonsintegrationen utförs som en del av ett Slide In-

forskningsprojekt, som finansieras av Svenska Energimyndigheten och kommer att slutföras i 

mitten av 2017. 

Den svenska Energimyndigheten finansierar för närvarande ett forskningsprojekt som 

kommer att demonstrera en lösning med skena under 2017, baserad på företaget Elonroads 

teknik. Den största skillnaden från Elways och Alstoms lösningar är att Elonroad avser att 

installera skenorna på vägytan, istället för att integrera dem i vägen. 

Bombardier har forskat i över fem år på dynamisk induktiv kraftöverföring som en 

vidareutveckling av sin kommersiella statiska lösning Primove. Systemet har integrerats i en 

Scania-lastbil och testats på en 80 meter lång sluten testbana i Mannheim, Tyskland, som en 

del av Slide In-projektet.  

Det kommersiella företaget OLEV, ett spinoff-företag till KAIST University, Sydkorea, har 

investerat 50 miljoner dollar sedan 2008 i induktiv kraftöverföring. Deras lösning har testats 

på en allmän väg på KAIST:s campus Daejeon sedan 2012. Sedan 2013 har en busslinje som 

genomkorsas av 2 bussar varit i drift i Gumi, med totalt 144 meter installerade spolar. 

År 2016 kommer ett EU-projekt som leds av Endesa inleda en elektrisk busslinje i Málaga 

genom att använda induktiv kraftöverföring utvecklad av CIRCE. Åtta 80 cm långa spolar på 

50 kW kommer att installeras längs den 100 meter långa vägen. Bussen från Gulliver 

kommer att vara självstyrd. 
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Storbritanniens Transport Research Laboratory (TRL) har genomfört en förstudie av 

dynamisk induktiv kraftöverföring längs ett nätverk av större vägar i Storbritannien på 

uppdrag av Highways England.  

Tysklands miljöministerium (BMUB) har utfärdat en uppmaning att finansiera 

demonstrationen av overhead-line-lösningar. Tester på allmän väg förväntas utföras under 

2017. 

Det norska vägverket finansierar SINTEF för utförandet av ELINGO-studien, som kommer 

att utforska en trådlös ERS-lösning på kustvägen E39. Detta projekt att samordnas med 

svenska forskningsprojekt.  

Det stora EU-projektet FABRIC planerar att demonstrera dynamisk induktiv kraftöverföring 

på två testbanor under 2016. Induktiv teknik som utvecklats av SAET Group kommer att 

testas på en testbana utanför Torino, Italien, med hjälp av en Fiat-van. Den andra 

demonstrationen kommer att installeras på Vedecom testbana i Satory, Frankrike. 

Kraftöverföringstekniken bygger på den kommersiellt tillgänglig statiska lösningen från 

Qualcomm, och kommer att installeras på en Renault-van. 

Utvecklingssteg 

Nedanstående beskrivning av en tänkbar utveckling av elvägar är en sammanfattning av 

beskrivningen i artikeln ”The Electric Road System Transition from a system to a System-of-

Systems” av Stefan Tongur och Håkan Sundelin. Arbetet är genomfört i forskningsprojektet 

ERSET. 

De grundläggande teknikerna för dynamisk kraftöverföring från vägen till fordon i rörelse 

har utvecklats genom olika forskningsprojekt över hela världen. Elektriska vägsystem (ERS) 

testas idag på allmänna vägar, men är fortfarande långt ifrån storskaliga kommersiella 

system. 
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Slutet system 

I början av införandet av ERS, när systemen fortfarande är omogna, kommer dessa att vara 

lämpligare för slutna transportsystem. Exempel på slutna system är busslinjer eller 

applikationer för gruvtransport, där rutten är förutsägbar och relativt lätta att serva och 

underhålla. I slutna system är systemintegrationen enklare eftersom endast en operatör är 

inblandad. 

 
 

Öppet system 

När ERS har visat sig fungera i slutna system på samma kvalitetsnivå som traditionella 

system, och när osäkerhetsmoment på marknaden har minskat, kan kommersiell ERS 

utvecklas till ett öppet system som på motorvägen. Elektrifiering av motorvägar kommer 

slutligen att vara ett politiskt beslut, eftersom motorvägar i de flesta länder är offentliga och 

finansieras med offentliga medel. 

Öppna system, såsom transportkorridorer och motorvägar, har stora transportvolymer och är 

viktiga knutpunkter i transportsystemet. Sådana öppna system betraktas också som den 

största utmaningen när det gäller att minska miljöpåverkan. För att minska beroendet av 

fossila bränslen måste ERS eller alternativa nollutsläppstekniker i själva verket genomföras i 

storskaliga öppna system. 

Ett öppet system kommer att innebära flera operatörer och en stor variation av transporter 

och rutter. I stället finns det en bred geografisk spridning av elvägar som involverar 

interaktion med olika typer av användarbeteenden. Att ha flera verksamma användare och 

fordonstyper samtidigt på elvägen innebär stora utmaningar när det gäller att hantera 

komplexiteten i storskaligt införande av ERS, och systemintegrationen blir mycket mer 

komplicerad. 
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Olika systems mognadsgrad 

Mognadsgraden för olika elvägstekniker analyserades i ett arbete som resulterade i en 

publicerad artikel (se bilaga 6). Nedanstående bild illustrerar olika teknikers dåvarande TRL 

nivå. 

 

Tidigare studier av lämpliga sträckor 

Inför den förkommersiella upphandlingen av demonstrationer på allmän väg gjordes en 

utredning [1] för att finna intressanta sträckor. Utredningens fokus var inte hög 

trafikintensitet, men denna egenskap har blivit viktigare i nuläget när vi söker efter 

lönsamma sträckor. Ingen av utredningens sträckor (se tabell nedan) har under denna 

förstudie bedömts vara intressanta att gå vidare med, men de gav idéer om vad som är viktigt 

för en kommande kommersiell elvägsträcka. 

Tabell: Identifierade sträckor i samband med den förkommersiella upphandlingen. 

 

Mertainen 

En utredning har också gjorts av förutsättningarna för implementering av elväg för 60 till 90 

tons gruvtransporter mellan Mertainen och Svappavaara. Från Mertainen till E10 och sedan 

vidare till Svappavara, totalt en sträcka på ca 10 km. Elektrifieringen var tänkt i båda 

riktningarna d.v.s. en sträcka om totalt ca 20 km allmän väg.  
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De tio sträckorna i innovationsupphandlingen 

I den förkommersiella upphandlingen avseende demonstrationssträckor fanns det från 

början tio deltagare med idéförslag (se tabell nedan) som sedan gick vidare tills det återstod 

två i slutänden efter beslut om vilka två som skulle detaljprojekteras och byggas. Dessa är 

numer Region Gävleborg och Rosersbergs Utvecklings AB RUAB. 

Tabell: Deltagarna som lämnade in idéförslag i den förkommersiella upphandlingen 

1 AB Volvo 

2 NCC Roads AB, Elways AB → Rosersbergs Utvecklings AB RUAB 

3 Piteå kommun, Burlink Transport AB, SCA Timber AB, Smurfit Kappa Kraftliner 
Piteå AB, Luleå Tekniska Universitet 

4 EFOUR AB 

5 Region Gävleborg, Gävle hamn AB, Gävle energi AB, Peab och Swerock AB, 
Högskolan i Gävle, Midroc Electro AB, Future Position X, Sandvikens kommun, 
SSAB, EMEA AB, Boliden Mineral AB, Stora Enso Logistics AB, Ernsts Express AB, 
Landstinget Gävleborg 

6 Scania CV AB 

7 Siemens AB 

8 ASTA AB 

9 SveMin AB 

10 Kilenkrysset AB 

11 Hägglunds 

 

Slide-in 

E4:an mellan Helsingborg och Stockholm via Jönköping användes i projektet Slide-in som 

fall för studie av bl.a. dimensionering av strömförsörjning samt uppskattningar av 

totalkostnad per kilometer för en elväg [2], [3]. Syftet med projektet var dock inte att föreslå 

någon del av E4:an som nästa elvägsträcka.  

Sammanställning av tidigare kostnadsskattningar 

För att utvärdera den ekonomiska bärigheten i elvägar för lastbilar sätter vi upp 

jämförelsealternativ (t.ex. ett vägsystem baserat på diesel) och skattar alla kostnader som 

skiljer sig mellan systemen. De jämförelsealternativ vi har tittat på är dels diesel och dels 

biologiskt syntetdiesel (HVO) som energikälla via interna förbränningsmotorer. Diesel är på 

kort sikt och för privata aktörer oftast det mest relevanta jämförelsealternativet då det är det 

som huvudsakligen används idag. Men ur ett samhällsperspektiv är biodrivmedel eventuellt 

ett mer relevant alternativ pga regeringens uttalade mål om en fossiloberoende fordonsflotta 

2030.  
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Vår kalkyl är i första hand tänkt som en kalkyl över totalt över- eller underskott för alla 

inblandade aktörer i affärsekosystemet. Det är alltså inte en komplett samhällsekonomisk 

kalkyl som skulle inkludera betydligt fler konsekvenser för samhället i stort, såsom t ex 

olycksrisk och dess kostnader, påverkan lokalt och nationellt näringsliv, sysselsättning etc.  

Kostnadskomponenter  

De kostnadskomponenter vi har undersökt är:  

1. Vägkostnaden, i synnerhet el-överföringsinfrastruktur i/på vägen 

2. Nätkostnaden, elnätsinfrastruktur för att transportera el fram till elvägen.  

3. Fordonskostnader, i synnerhet merkostnaden per fordon för att kunna ta emot och 

använda elektrisk laddning under framdrift.  

4. Energikostnader, alltså kostnader för diesel, HVO och el för framdrift av lastbilar. 

 

Vi har fokuserat uteslutande på eldrift av lastbilar på över 3.5 ton, vilket är definitionen som 

ges i Trafikverkets ASEK 6.0 (2016) – Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden 

för transportsektorn.  

Utöver de fyra kostnadskällorna ovan så har vi även inkluderat ytterligare två potentiella 

kostnader i kalkylen, men med förbehåll:  

5. Miljökostnader, baserat på ASEK skattningar för år 2040.  

6. Skatter, dvs drivmedels- och elskatter. 

 

Miljökostnader kan vara relevanta att inkludera då de föreslås inkluderas i 

samhällsekonomiska kalkyler för transportsektorn enligt Trafikverket, och då 

miljökonsekvenser av dagens system är den stora drivkraften för utveckling av elvägar. 

Miljökostnaders inkludering påverkar hur konkurrenskraftiga elvägar är relativt mycket. Med 

tanke på hur dagens CO2-begränsande institutioner ser ut är det dock möjligt att ett bättre 

miljökostnadsvärde för en privat och sluten elväg kan vara aktuellt marknadsvärde på CO2-

utsläppsrätter enligt EU ETS. Våren 2016 var det värdet så lågt att det inte nämnvärt skulle 

påverka en ekonomisk kalkyl för elvägar.  

Skatter bör generellt inte inkluderas i kalkylen om den görs ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv. Däremot kan det vara intressant om en privat aktör vill sätta upp en elväg för 

lastbilar på kort sikt, då skattesystemet för vägtransporter och bränslen sannolikt tar många 

år på sig att förändras.  

En sjunde potentiell kostnadskälla är värd att nämna:  

7. Fakturering och administration av systemet. 

 

Vi har inte inkluderat några siffror för administration och fakturering av elvägssystemet i vår 

kalkyl. En delvis orsak till detta är att vi hade svårt att få tag på trovärdiga siffror. Men den 

huvudsakliga orsaken är att en överslagsräkning utifrån offentliga siffror från 

Transportstyrelsen kring kostnaden för Stockholms och Göteborgs trängselavgifter (2 SEK 

per passage) visade att påverkan i vårt fall sannolikt skulle bli försumbar i de flesta 

sammanhang.  
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Ekvationen som beskriver elvägars relativa attraktivitet är således skillnaderna i kostnader på 

följande termer:  

∆kostnader = ∆vägkostnad + ∆nätkostnad + ∆fordonskostnad + ∆energikostnad + 

(∆miljökostnad) + (∆skatter).  

Skillnaderna avser alltså skillnaden i respektive kostnadsslag mellan elvägssystem och diesel- 

samt biodrivmedelsvägssystem. Generellt är de tre första termerna mycket högre för 

elvägssystem, medan resterande termer är lägre för elvägssystem än för de två alternativa 

vägsystemen.  

Kalkylarket är gjort med antagandet att alla priser och värden anges för en punkt i tiden då 

lösningen befinner sig i en ”tidig kommersialiseringsfas”. Detta innebär följande för olika 

värden:  

• Kostnad elväg: Kostnaden för den 101:a kilometern.  

• Kostnad elnät: Vi antar oförändrad kostnad (då detta är en mogen teknik)  

• Kostnad fordon: Kostnad för det 1001:a fordonet  

• Priser bränslen (diesel, biodrivmedel och el): Vi antar att år 2025 motsvarar tidig 

kommersialisering.  

• Miljökostnader: Vi antar att år 2025 motsvarar tidig kommersialisering.  

• Skatter: Vi antar oförändrade skatter. 

 

Källor till kostnadsskattningar  

Vi valde i detta projekt att inte försöka skatta kostnaderna för ett elvägssystems komponenter 

från grunden. Ett stort antal rapporter har redan skrivits som presenterar sådana siffror, 

mestadels baserat på påståenden eller skattningar från företag som hoppas kunna leverera 

komponenter i framtiden. Det innebär att alla siffror som går in i vår analys är av 

andrahandsnatur.   

Vi sökte få tag på siffror kring kostnader från ett faktiskt pilotprojekt – alltså verkliga, 

historiska kostnader som redan hade uppstått vid installation av en elväg. Dessa siffror skulle 

då kunna utgöra ett trovärdigt tak – högsta värde – för kostnadsskattningarna. Men några 

sådana siffror lyckades vi inte få tag på. Det närmsta vi kom var skattningar relaterade till en 

kort sträcka (2 km) vid Sandviken, mellan Gävle och Borlänge (E16) i Sverige. Det har byggts 

en pilotsträcka för elvägar där, i ett samarbete mellan Region Gävleborg, Trafikverket, 

Siemens och Scania. Vi har dock inte använt siffrorna för den inledande, korta sträckan där i 

någon av våra kostnadsscenarier eftersom vi inte fick tillgång till tillräckligt detaljerade 

kalkyler för att ordentligt kunna separera de olika kostnadskällorna i det fallet. Utifrån en 

muntlig källa med insyn i de företagsinterna kalkylerna bedömde vi att den övergripande 

kostnaden inte var användbar för våra syften, eftersom så pass mycket skulle ske manuellt 

(exempelvis övervakning).  

Metoden för att välja ut rapporter att undersöka var en ad hoc-sökning som successivt 

expanderas med så kallad snöbollssökning – alltså att en källa ledde oss till andra källor. En 

ad hoc-sökning föreföll försvarbar då flera av projektets medlemmar (Dr. Håkan Sundelin, 

Dr. Martin Gustafsson och Conny Börjesson) forskat kring elvägar under många år och var 

mycket bekanta med litteraturen och fenomenet.  
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Sammanlagt har vi gått igenom skattningar och resonemang kring kostnaderna för 

elvägskomponenter i ett trettiotal olika rapporter. Många av dessa överlappar i sina 

underliggande källor och antaganden. I slutändan valde vi att använda siffror från 16 källor, 

nämligen följande: 

1. Circle K 2016 – Prishistorik Truck diesel. För kostnader för diesel.  

2. Energimyndigheten 2014 – Scenarier över Sveriges energisystem. För elkostnad.  

3. Grontmij 2010 – Elektrifiering av E4 Södertälje- Helsingborg – översiktlig 

samhällsekonomisk kalkyl (Mattias Haraldsson). För skattningar av 

underhållskostnader för elvägskomponenter.  

4. Highways England 2015 – Feasibility study – Powering electric vehicles on England’s 

major roads. För skattningar av elnätskostnader.  

5. KTH et al 2015 – Förstudie – Arktiskt elväg. För skattningar av kostnader för 

elväg (Siemens) och elmottagare på fordon.  

6. Projektengagemang 2013 – Business and financing models for infrastructure when 

electrifying heavy duty road transports. För kostnad för el per körd lastbilskilometer.  

7. Region Gävleborg 2015 – Bilaga 1–3 Kalkyl för driftsatt fullskaligt exempel på 

sträckan Gävle-Borlänge. För fordonsmerkostnader samt antaganden kring 

typsträckan (Gävle-Borlänge).  

8. Rosersbergs Utvecklings AB 2015 – RUAB elväg, Arlanda Handling 5 - Teknisk 

beskrivning av tänkt fullskalig implementering. För kostnader för elväg (Elways).  

9. SCB och Svensk Energi 2016 – Diagram konsumentprisets fördelning. För 

elkostnader.  

10. Svensk Energi 2014 – Elskattens historia 1951–2014. För att identifiera elskattens 

andel av total elkostnad.  

11. Svensk Energi 2016 – Diagram och tabeller konsument elpriser och elskatter i Sverige 

och Norden. För att räkna fram elpris per kWh.  

12. Svensk Energi 2016 – Utsläppsrätter och elpriser i Norden. För att räkna fram 

elpris per kWh.  

13. Trafikverket 2016 – ASEK 6.0. För livslängder för infrastruktur, utsläppskostnader 

och bränsleförbrukning.  

14. Viktoria Swedish ICT AB et al 2013 – Slide-in Electric Road System Conductive 

project report. För skattningar av kostnader för elväg (från Alstom) och elnät 

(Vattenfall).  

15. VTI (Hammarström U. och Yahya M.R.) 2000 – Uppskattning av representativa 

bränslefaktorer för tunga lastbilar.  

16. VTI et al 2016 – Elvägar i körsimulator. För skattningar kring andel av elväg som 

behöver ha aktiv överföringsmöjlighet (pga backar och dylikt).  

17. US department of Energy (2011), Energy efficiency and renewable energy, Vehicle 

Technologies Program, Project results: Evaluating FedEx Express Hybrid-Electric 

Delivery Trucks. För skattning av extra underhållskostnader eldrivlina på elfordon. 

 

Dessutom har vi haft kontakt med ett antal expertpersoner inom projektgruppen och på 

Vattenfall, Circle K, SPBI, Volvo och Scania per mejl och telefon för att få input till bästa 

antaganden runt kostnad för elnät, prisstrategi och effektivitet för biodrivmedel resp. pris 

strömavtagare.   
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Optimistisk, Vår bästa, och Pessimistisk skattning  

Eftersom spridningen på kostnadsskattningar är så pass stora och faktiskt implementerade 

vägavsnitt så få, är kostnaderna för elvägar fortfarande ytterst osäkra. Vi har därför valt att 

sammanställa tre grupper av kostnader: Optimistisk, Vår bästa, och Pessimistisk skattning. 

Läsaren kan själv välja alternativ för de olika kostnadsposterna som man själv bedömer 

rimligt. ”Vår bästa skattning” är den vi själva bedömer vara mest sannolik av tidigare 

rapporterade kostnadsskattningar och som vi utgår från i en del skriftliga vidare analyser, 

och som vi verifierade på workshop med intressenter i augusti 2016. Men vi vill poängtera att 

osäkerheten är betydande.  

Nedan följer en sammanställning av källorna vi har använt för respektive kostnadspost och 

skattning. Observera att kostnaderna per km i denna del refererar till elvägssträcka i km. Alla 

siffror avser båda riktningarna.  

Vägkostnaden 
Generella antaganden:  

• Livslängd 40 år.  

• Fördelning av kostnader över livslängden enligt annuitetsmetoden. Detta innebär att 

investeringen räknas upp med kalkylräntan och fördelas över livslängden med ett lika 

stort belopp varje år. (Se t.ex. https://sv.wikipedia.org/wiki/Annuitetsmetoden ) 

• Kalkylränta 3,5 %. 

 

Optimistisk skattning: Värdena bygger på en rapport från Rosersbergs Utvecklings AB 

(2015) om en planerad elväg mellan Arlanda och Rosersbergs postterminal. Vägen bygger på 

Elways teknik med överföring från skena i marken, och har den lägsta 

kostnadsuppskattningen av de rapporter vi tittat på, 0,38 MSEK per km och år. 

Medförfattare är NCC, Elways, Kilenkrysset, WSP, Airport city Stockholm, KTH, Gävle 

Container Terminal, e-Traction, ABT-bolagen och PostNord.  

Vår bästa skattning: Värdena här bygger på utredningen av en elväg mellan Mertainen 

och Svappavaara. Kostnaden uppgår inklusive underhåll till 0,75 MSEK per km och år. 

Elöverföring här bygger på Siemens teknik, där elen överförs från trådar ovanför vägbanan. 

Rapporten är skriven i ett samarbete mellan KTH, LKAB, Scania, Siemens, Svemin, Sweco 

och Trafikverket år 2015. Vår tolkning av rapporten är baserat på en intervju med Bo 

Karlsson, KTH som var ansvarig för kostnadskalkyldelen av rapporten. Baserat på principen 

om ”tidig kommersialisering” har vi dragit ner den siffra som angetts av Siemens med 20 %, 

också i samråd med Bo Karlsson.  

Pessimistisk skattning: Värdena bygger på en rapport från Slide in-projektet som 

beräknat kostnader för elektrifiering av sträckan Stockholm - Göteborg med teknik från 

Alstom med överföring från trådar ovanför vägbanan. Rapporten skrevs av Viktoria Swedish 

ICT, Alstom, Volvo, Scania, Vattenfall, Trafikverket, KTH, Chalmers, Lunds universitet och 

Svenska Elvägar AB år 2013, och författare av detta stycke är Alstom. 

Kostnadsuppskattningarna i denna rapport är i paritet med arktisk elväg, 0,69 MSEK per km 

och år.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Annuitetsmetoden
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Elnätskostnad  
Generella antaganden:  

• Livslängd 40 år.  

• Fördelning av kostnader över livslängden enligt annuitetsmetoden. Detta innebär att 

investeringen räknas upp med kalkylräntan och fördelas över livslängden med ett lika 

stort belopp varje år. (Se t.ex. https://sv.wikipedia.org/wiki/Annuitetsmetoden ) 

• Kalkylränta 3,5 %.  

 

Optimistisk skattning: Här tas värdena från samma rapport som vägkostnaden, från 

Rosersbergs Utvecklings AB, se ovan, där elnätskostnaden ingår i vägkostnaden.  

Vår bästa skattning: Värdena här bygger på utredningen av en elväg mellan Mertainen 

och Svappavaara. Kostnaden uppgår inklusive underhåll till 0,28 MSEK per km och år. 

Elöverföring här bygger på Siemens teknik, där elen överförs från trådar ovanför vägbanan. 

Rapporten är skriven i ett samarbete mellan KTH, LKAB, Scania, Siemens, Svemin, Sweco 

och Trafikverket år 2015. Vår tolkning av rapporten är baserat på en intervju med Bo 

Karlsson, KTH som var ansvarig för kostnadskalkyldelen av rapporten.  

Pessimistisk skattning: Värdena kommer från samma rapport som vägkostnaderna, från 

Slide in-projektet, se ovan. Uppskattningen är gjord av Vattenfall, samt av Alstom (för 

kabeln), och uppgår sammanlagt, inkl. underhåll, till 0,74 MSEK per km och år.  

Fordonskostnad  
Generella antaganden: Merkostnader för fordon innefattar strömavtagare och de tillägg 

som behöver göras på fordonet för att ta emot elkraft från nätet. Livslängd 7 år. Fördelning av 

kostnader över livslängden som ett annuitetslån. Kalkylränta 3,5 %. Värdet för 

fordonsunderhåll har ej uppgivits separat i någon av rapporterna, och antas vara inkluderade 

i nedan siffror. Den är justerad från 5 år (enligt Gävle-Borlänge-rapport) till 7 år i 

projektgruppen, med hänsyn taget till ”tidig kommersialiserings-principen”.  

Optimistisk skattning: Värdena bygger på mejluppgifter från Elways (avseende 

strömavtagare) och Volvo/Scania (avseende bilbatteri). Kostnaden 0,08 MSEK per bil och år 

är ett genomsnitt av de uppgivna intervallen.  

Vår bästa skattning: Värdet 0,11 MSEK per bil och år bygger på uppgifter i rapporten om 

elvägen mellan Gävle och Borlänge från 2015, författad av Region Gävleborg, Siemens och 

Scania. Siffran uppges vara den verkliga merkostnaden för de lastbilar som används på den 

driftsatta sträckan.  

Pessimistisk skattning: Värdena bygger på rapporten Arktisk elväg, se ovan, där 

kostnaden 0,12 MSEK per bil och år uppges inkludera hybriddrivlina, batteri och 

strömavtagare. I rapporten anges en fallande merkostnad för lastbilarna över tid, och den 

siffra vi använt är den kostnad som uppskattats när vägen är i full drift. 

 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Annuitetsmetoden
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Sammanfattningsvis ges en överblick över investering och årlig kostnad (annuitetskostnad 

för investering + underhåll) för de olika komponenterna i nedanstående tabell. 

 Optimistisk skattning Vår bästa skattning Pessimistisk skattning 

 Investering  Årlig 
kostnad 

Investering  Årlig 
kostnad 

Investering Årlig 
kostnad 

Elväg 
(mkr/km) 

5,00 0,38 13,7 0,75 8,63 0,69 

Elnät 
(mkr/km) 

0,00 0,00 3,85 0,28 7,74 0,74 

Fordons-
merkostnad 
(mkr/fordon) 

0,48 0,08 0,50 0,11 0,75 0,12 

 

Energikostnader  
Generella antaganden: Här används samma priser för samtliga scenarier.  

Dieselkostnad: Dieselpriset per liter anges exklusive moms och övriga skatter. Enligt 

Svenska petroleum- och biodrivmedelsinstitutet var snittpriset år 2014 (senast tillgänglig 

statistik) 4,58 SEK. Priset har räknats upp med 3,5 procent (årlig uppräkning enligt 

Energimyndigheten 2014) till 4,7. Pris per km har sedan räknats ut m h a omräkningsfaktorn 

0,43, vilken kommer från Grontmijs rapport (2010) om elektrifiering av sträckan Södertälje 

Helsingborg, författare Mattias Haraldsson. Pris per km blir då 1,97 SEK.  

Elkostnad: Elpriset är uträknat som en summa av spotpris och kostnaden för stam- och 

regionnätet. Spotpriset är ca 25 öre per kWh, enligt uppgifter från Svensk Energi. Kostnaden 

för stam- och regionnät beräknas vara 7 öre per kWh, vilket bygger på en uppgift från 

Vattenfall att 20 % av kostnaden för elnätet är stam- och regionnät. Elpris exklusive skatter 

och lokalnät blir då 32 öre per kWh. Elförbrukningen är 50 % av dieselns p.g.a. högre 

verkningsgrad (enligt Arktisk elväg 2015) och elkostnaden per km blir då 69 öre.  

Biodrivmedelskostnad: I Sverige används för närvarande den syntetiska dieseln HVO100 

som huvudsakligt biobränsle för tung trafik. Priset per liter den sista maj i år var 13,35, enligt 

statistik från Circle K, vilket ger 11,05 SEK per liter exklusive moms. HVO100 belastas ej av 

andra skatter (se figur i kapitel Alternativa bränslen). Kostnaden per km är uträknad med 

omräkningsfaktor 0,96, d.v.s. HVO är 4 % effektivare än diesel (enligt kontakt med Circle K), 

och kostnaden per km blir då 4,56 SEK.   

Miljökostnader  
Generella antaganden: Här används samma kostnader för samtliga scenarier.  

CO2-pris: CO2-priset, 1,34 SEK per kg CO2, kommer från Trafikverkets ASEK-kalkyler för 

år 2040. 1,34 är skattat för år 2025, in enlighet med ”tidig kommersialiserings-principen”.  

Kostnad/km - CO2: Kostnaden per km är uträknad som produkten av priset per kg och 

antal kg CO2-utsläpp per km som en tung lastbil med släp orsakar på landsväg (också från 

ASEK). Den blir 1,15 SEK per km för år 2025.  
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Kostnad/km - övriga utsläpp: Kostnaden för övriga utsläpp inkluderar NOx, VOC och 

SO2 och är beräknade på ASEK:s priser och utsläppsvolymer för år 2014. Utsläppsvolymerna 

är baserade på tunga lastbilar med släp på landsväg, och kostnaden är 0,35 SEK per km, för 

år 2025.  

Vägsträcka  

Elvägssystem kräver idag generellt högre investeringar än förbränningsmotorvägsystem. 

Detta drivs av investeringar i väg, elnät och fordon. Å andra sidan har elvägssystem generellt 

lägre rörliga kostnader då el kostar mindre mer utfört transportarbete (körd km) än 

förbränningsmotorer. För att jämföra total kostnad för ett elvägssystem med ett 

förbränningsmotorvägsystem måste man göra antaganden kring vägsträckan som trafikeras. 

I synnerhet kring distans, antal fordon och hur mycket fordonen kör på sträckan (ÅDT).   

Vi har för typsträcka använt oss av sträckan Gävle-Borlänge (120km), 273 st ellastbilar och 

ÅDT=600. Dessa värden för distans, antal ellastbilar och trafiktäthet bygger på prognosen för 

pilotprojekt som just nu håller på att starta på den sträckan. Vi bedömer även sträckan som 

intressant att utgå från då den är ganska typisk för vad vi bedömt som lämpliga egenskaper 

för elvägssträckor (längre ned). Det är dock fullt möjligt för intresserade läsare att justera 

dessa antaganden i bifogad kalkyl.   

Varians i kostnader  
Bilden nedan visar spridningen i kostnader vi stött på i rapporter kring elvägar som i övrigt 

verkar seriösa och välgjorda. Som synes är osäkerheten väldigt stor. 

 

Figur: Kostnader för elväg och elnät, Mkr/km och år. Optimistisk bygger på Rosersberg 

Utvecklings AB/Elways. Vår bästa skattning bygger på Arktisk elväg/Siemens. Pessimistisk 

bygger på Alstom och Vattenfall.  
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Figur: Kostnader merkostnad per fordon, Mkr/km och år. Optimistisk bygger på Elways, 

Scania och Volvo. Vår bästa skattning bygger på Gävle-Borlänge, Scania och pessimistisk 

bygger på Arktisk elväg, Scania 2014. 

 

 

Figur: Besparing per körd km med genomsnittligt lastad tung lastbil med el jämfört med 

diesel under olika antaganden kring miljökostnader och skatter.  

Känslighetsanalys av Gävle Borlänge-fallet  

Ursprungskalkylen för Gävle Borlänge-fallet baserar sig alltså på en elvägssträcka om 120 

km, och ett antagande om 273 bilar. Vi gör ett generellt antagande om att endast 60 % av 

sträckan behöver aktivt elektrifieras (beroende på vägens topografi etc). Vi inkluderar 

miljökostnader och exkluderar skatter. Vi väljer att jämföra med ett dieseldrivet system. 

Trängselgränsen är satt till 10 lastbilar/km och max körda km per fordon och år är 192 000 

(dvs 526 km per dag 365 dagar om året). De 273 bilarna måste då köra 70 % av sin årssträcka 
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på elvägen för att systemet ska löna sig. Det motsvarar en ÅDT (fram och tillbaka) per lastbil 

på 1,5.  

För att få en bild av hur olika antaganden slår mot break-even-nivåerna i kalkylen görs här en 

känslighetsanalys för fem olika faktorer.  

Antal fordon och andel på elväg 
Om man i stället för 297 lastbilar antar att 400 lastbilar trafikerar sträckan blir andelen 

körda km på elvägssträckan för att nå break-even 54 %. Det innebär en ÅDT per lastbil på 1,2 

gånger fram och tillbaka mellan Gävle och Borlänge. 54 % av årssträckan kan tyckas vara en 

realistiskt stor andel av fordonens hela körsträcka, men vi kan ändå elaborera vidare med att 

förändra max antal körda km per fordon och år. Om vi ändrar det från 192 000 till 250 000, 

skulleandelen körda km på elväg minska från 54 % till 42 %. 250 000 km per fordon och år är 

dock 68 mil per dygn varje dag hela året.  

Den undre gränsen för när antalet lastbilar skulle räcka för att göra elvägssträckan lönsam 

(under konstant antagande om max 192 000 km per lastbil och år) är 170 st. Då måste alla 

lastbilarna köra 100 % av sin tid på elvägen för att scenario ska gå break-even.  

Om man i stället ökar antalet fordon till 550 st, kan man konstatera att varje fordon bara 

behöver köra 45 % av sin tid på elvägen för att scenariot ska bli lönsamt, vilket motsvarar en 

gång fram och tillbaka på sträckan varje dag. 

Energipriser  
En viktig faktor i kalkylen är energipriset. Det är besparingen mellan elkostnad per km och 

diesel-(eller biobränsle-)kostnad per km som utgör ”intäktssidan” i kalkylen. Om vi då antar 

en fördubbling av elpriset (spotpris + nätavgift för stam- och regionnät) från 32 öre till 64 öre 

per kWh ser vi en direkt en stor skillnad i break-even-nivå. I stället för att de 273 lastbilarna 

behöver köra 70 % av sin tid på elvägen, så är nu siffran 93 %, eller ett annat sätt att se det.   

Vid ett elpris på över 1,20 kr/kWh ser det ut som om det inte är möjligt att uppnå break-even 

på de någon av exempelsträckorna i bladet ”fordon per distans”. 

Om vi i stället antar att dieselpriset ökar från 4,7 kr/liter till 8 kr/liter, så ändras 

förutsättningarna för Gävle Borlänge-fallet till att de 273 lastbilarna endast behöver köra 

47 % av sin tid – eller 1 gång fram och tillbaka per dag – på elvägen, för att scenariot ska nå 

break-even. Det skulle också räcka med att 105 lastbilar trafikerade sträckan för att nå break-

even vid 100 % körning på elvägssträckan.  

I ett sådant scenario, med kraftigt ökade dieselpriser, skulle också en sträcka som Stockholm 

– Göteborg kunna vara lönsam med 410 elektrifierade lastbilar som trafikerade sträckan 

100 % av sin tid. 

Elvägsinstallation  
Elvägsinvesteringen, inkl. väg- och elnätskomponenter, är den största posten på 

”kostnadssidan” i kalkylen. I ”Vår bästa skattning” (Referens 1 i kalkylarket) har vi räknat 

med en annuitetskostnad om 1020 tusen kr per år. Om vi här i stället väljer vår optimistiska 

skattning (baserad huvudsakligen på siffror från Elways), så stannar annuitetskostnaden på 

ca 380 tusen kr. För Gävle Borlänge-scenariot innebär det att 273 lastbilarna behöver köra 
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33 % av sin tid på elvägen, eller 0,7 rundor per dygn. Ett annat sätt att se det är att det skulle 

räcka med 59 lastbilar för att nå break-even vid 100 % körning på elvägssträckan.  

Miljökostnad 
I vårt grundscenario antas priset för CO2 vara 1,34 kr/kg, i enlighet med ASEK:s 

kalkylmodell för miljökostnader. ASEK nämner själva att 3,50 kr/kg är en rimlig nivå för 

känslighetsanalys. Om vi väljer denna kostnad så ändras break-even-nivån för de 273 

lastbilarna på Gävle Borlänge-sträckan till 42 % körning på elvägssträckan eller 0,9 rundor 

fram och tillbaka per dygn. Det skulle på principiell nivå kunna räcka med 94 lastbilar för att 

få systemet att vara lönsamt.  

Om vi å andra sidan, helt tar bort miljökostnaderna från kalkylen, så skulle det behövas mer 

än 520 lastbilar på sträckan Gävle Borlänge för att kunna nå lönsamhet ens vid ett 

hypotetiskt 100 % körande på elsträckan.  

Livslängd  
Vi antar i kalkylen en livslängd på elvägs- och elnätsinstallationen på 40 år, efter samråd med 

Trafikverket. En känslighetsanalys som ändrar livslängden till 20 år ger följande skillnad:  

Break-even-punkten för de 273 lastbilarna ändras från 70 % till 90 % avseende tid på 

elvägen. Och ÅDT per dygn ändras från 1,5 till 2,0. Det betyder att det antal lastbilar som 

minst skulle krävas för att nå break-even (vid 100 % körning på elvägssträckan ändras från 

172 till 241. 

Om vi, å andra sidan, ökar livslängden till 30 år, så skulle de 273 lastbilarna behöva åka 77 % 

av sin årssträcka på elvägen för att nå break-even vid en ÅDT på 1,7 turer fram och tillbaka 

per dag per lastbil. 

Kalkylränta  
Kalkylräntan 3,5 % är baserad på den samhällsekonomiska diskonteringsräntan i ASEK 6.0. 

Ur ett privat investeringsperspektiv är detta lågt. Vi har därför gjort en känslighetsanalys 

med räntor på 5 resp. 10 %. 

Vid en 5 % ränta ändras annuitetskostnaden för elvägs- och elnätsdelen från 1020 tusen kr 

till 1230 tusen kr, och för sträckan Gävle-Borlänge ändras break-even nivån på anatal 

lastbilar från 172 till 208. 

Vid 10 % ränta blir annuitetskostnaden för infrastrukturen 1990 tusen kr och break even-

nivån i Gävle-Borlänge-fallet blir 351 lastbilar. 

Notera att kalkylen dock inte diskonterar besparingarna (som ligger i framtiden) med 

kalkylräntan. Det är inte en investeringskalkyl. Utan räntan används bara för att beräkna 

årlig kostnad för hårdvaran inklusive räntekostnader. 

Vår samlade bedömning kring kostnader  

Elvägssystem kräver stora investeringar. Det är relativt svårt att nå break-even för 

elvägssystem jämfört med dieselvägssystem. Följande behöver sannolikt ske för att 

möjliggöra elvägssystem:   

• Biodrivmedel används som den relevanta jämförelsen, snarare än diesel (eller allra 

minst: Miljökostnader tas på största allvar i investeringskalkylen.)  
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• Skatterna på lång sikt förblir lika fördelaktiga för el jämfört med fossilbränslen som 

de är idag. 

• Kostnaderna för elvägar och nät sjunker till scenariot ”Optimistisk skattning” pga 

inlärningseffekter eller att andra skattningar varit pessimistiska.  

• Merkostnaderna för elfordon/elmottagare blir så låga att även personbilar och 

lastbilar som inte regelbundet kör på elvägar kommer med elmottagare installerade 

(volymen trafik gör då att besparingarna snabbt blir stora).  

 

Med det sagt så är elvägssystem en möjlig teknisk lösning på samhällsproblemet CO2-

utsläpp. Även med de pessimistiska skattningarna kan man tänka sig enskilda sträckor där 

den totala kostnaden blir ungefär samma för ett elvägssystem som för ett dieselvägssystem. 

Identifieringen av sådana sträckor behandlas i ett eget kapitel längre ned. 

Affärsekosystem  

Egenskaper hos lämpliga elvägssträckor 

Det finns ett par generella egenskaper hos lämpliga vägsträckor som kan utläsas direkt ur 

iakttagelsen att elvägar har högre fasta kostnader och lägre rörliga kostnader än 

förbränningsmotorvägar. Men för mer detaljer än så måste man göra antaganden kring exakt 

hur kostnader och teknik kommer bli. För detta har vi antagit scenariot ”Referens 1” i bifogat 

kalkylblad, vilket alltså motsvarar en fast merkostnad om 1020 tusen kr per km och år för 

den fasta infrastrukturen, 110 tusen kr per fordon och år, samt diesel som alternativ 

energikälla med miljökostnader skattade enligt ASEK 6.0 med skatter exkluderade ur 

kalkylen.  

Tabell: I fliken ”Fordon per distans” har diesel valts som jämförelsealternativ, 

miljökostnader är inkluderade och skatter exkluderade.  

 

Frågan om skatter och miljökostnader återkommer vi till i samband med möjliga 

affärsekosystem längre ned.  

För elvägar i jämförelse med dieselvägar gäller generellt att varje vägkilometer och varje 

fordon skapar extra kostnader, och varje körd kilometer skapar besparingar. Därför vill man 

för lönsamma elvägar ha en så kort sträcka som möjligt där ett fåtal el-lastbilar kör väldigt, 

väldigt mycket. Dock får sträckan inte vara för kort för då ägnas för mycket tid åt lastning och 

för få kilometrar (där besparingen sker) blir körda. Vi fokuserar i rapporten på elvägars 

potential för stor förändring av det svenska transportsystemet, så vi analyserar inte 

gränsfallet för extremt korta sträckor där omlastning blir avgörande.   
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Öppna vägsräckor – elvägskorridorer  

Ett upplägg med stor potential att nå upp till tillräckligt hög trafik är ett trafiksystem som 

bygger på hybridfordon. Alltså lastbilar som kan köra en lång gemensam sträcka på el från 

vägen, men som kan köra på förbränningsmotor när de lämnar elvägen. Grafiskt skulle detta 

system idealt representeras som en lång tätt trafikerad tjock linje som slutar i en stjärna 

bestående av flera kortare mindre tätt trafikerade linjer. Till exempel kan ett antal separata 

exportindustrier ligga i ändarna av stjärnan utanför Borlänge, och lastbilarna kör på 

förbränningsmotor några km från dessa till E16 vid Borlänge där de övergår till eldrift fram 

till Gävle hamn. Sträckan som elektrifieras är alltså E16 mellan Borlänge och Gävle hamn. Vi 

frågar oss här, vad kännetecknar sådana sträckor där lönsamhet kan fås genom 

elektrifiering?  

Resultaten från fliken ”Fordon per distans” ger en översikt över hur många fordon som måste 

köra fram och tillbaka på sträckan för att nå break-even jämfört med diesel.  Underliggande 

samtliga sträckor finns samma antagande som i Gävle–Borlänge-fallet avseende andel av 

sträckan som verkligen behöver elektrifieras, nämligen 60 %. 

Notera att ett dolt antagande här är att fordonen i övrigt kör lika mycket som vanligt. Det 

räcker alltså inte att fordonen kör distanserna som anges nedan för att betala hela fordonet – 

de måste också utöver detta köra lika mycket som de skulle gjort annars. Lastbilstransporter 

är en tuff bransch, elvägar löser inte problemet att de måste ha bilen rullande så mycket som 

möjligt. Med det sagt är det värt att påpeka att om åkeriet däremot kör nästan alla sina 

kilometer på elväg är potentialen stor att någon (t.ex. åkeriet) kommer tjäna mer pengar än 

vanligt.  

6 km – t.ex. Volvo Torslanda till Logent Port (hamnen)  
För att få denna korta sträcka att gå ihop måste på och avlastning vara oerhört snabb. Om 

den trafikeras av 17 ellastbilar måste varje lastbil hinna köra sträckan (en riktning) 53 ggr per 

dygn för att kostnaderna ska bli likvärdiga diesel. Vid 50 lastbilar behövs fortfarande 30 

passager (15 ggr fram och tillbaka) per dygn. Det är ganska mycket att uppnå 365 dagar om 

året.  

Skulle man mot förmodan inkludera skatteskillnaderna mellan diesel och el, t.ex. om Volvo 

överväger en privat väg och tror att skattesystemet inte anpassas på 40 år så räcker det med 

drygt en fjärdedel av trafiken (8 ggr fram och tillbaka för 50 lastbilar 365 dagar om året, 15 

ggr fram och tillbaka för 17 lastbilar) för att nå break-even.  

120 km – t.ex. Borlänge till Gävle hamn via E16  
I fallet Borlänge framgår det att sträckan kan betala sig i många fall, inklusive:  

• 200 ellastbilar passerar sträckan i snitt 1,9 ggr varje dag hela året (t.ex. två gånger 

fram och tillbaka 365 ggr per år) 88 % elvägsandel  av total distans. 

• 300 ellastbilar passerar sträckan i snitt 1,4 ggr varje dag hela året (dvs 365 ggr om 

året) 66 % elvägsandel av total distans. 

• 550 ellastbilar passerar sträckan i snitt 1 ggr varje dag hela året (dvs en gång fram och 

tillbaka) 45 % elvägsandel av total distans. 
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466 km – t.ex. Göteborg – Stockholm via Rv40 och E4 
Denna sträcka är populär att modellera. Den kan gå att få lönsamhet i. Några scenarier som 

skulle gå break-even:  

• 800 ellastbilar passerar sträckan - åt ena hållet - en gång varje dag hela året, alltså en 

ÅDT (för hela sträckan, åt vardera håll) om 400 för ellastbilar. 800 lastbilar med 

installerade elmottagare utgör ca 1,3% av lastbilar över 3,5 ton i Sverige (60 000 st, 

Trafikanalys 2015).  

• 2500 ellastbilar passerar sträckan - åt ena hållet - i snitt knappt 1 gång varannandag 

(0,46) hela året, alltså en ÅDT (för hela sträckan) om 584 för ellastbilar. 2500 

lastbilar med installerade elmottagare utgör ungefär 4,2 % lastbilar över 3,5 ton i 

Sverige (60 000 st, Trafikanalys 2015). 

 

Nuvarande ÅDT för sträckan för tunga lastbilar är svår att veta säkert, men en mycket grov 

och något optimistisk skattning är ungefär 1800 lastbilar i en riktning mellan Mjölby och 

Linköping på E4an (vtf.trafikverket.se, 2014). Mellan 22 % och 33 % av lastbilarna på 

sträckan behöver alltså gå på el, i exemplen ovan.   

2050 km – Sveriges motorvägar  
På sikt kan det förefalla attraktivt att elektrifiera hela motorvägsnätet i Sverige. Det består 

2016 av ungefär 205 mil motorväg. Investeringen skulle bli avsevärd, ungefär 22 miljarder 

kronor (17,55 Mkr × 2050 km × 60 %). Årlig kostnad för väg och nät skulle bli 1,3 miljarder 

kronor per år annuitetsberäknat enligt kostnadsskattningarna som använts i denna sektion 

(inkl. antagande om att 60 % av sträckan behöver elektrifieras och inkl. underhåll). Under 

följande scenarier skulle investeringen löna sig för systemet som helhet, under förutsättning 

att Trafikverkets värderingar av utsläpp (2014) räknas in i kalkylen (men exklusive 

skatter/förutsatt intäktsneutrala skatteförändringar).  

• 3 000 ellastbilar (5 % av lastbilar i Sverige) där varje motorvägskm har en el-ÅDT på 

minst 375. Detta motsvarar 98 % av varje el-lastbils antagna totala årsdistans 

(192 000 km). 

• 6 000 ellastbilar (10 % av lastbilar i Sverige) där varje motorvägskm har en el-ÅDT på 

minst 454. Detta motsvarar 59 % av varje lastbils antagna totala årsdistans 

(192 000 km). 

• 12 000 ellastbilar (20 % av lastbilar i Sverige) där varje motorvägskm har en el-ÅDT 

på minst 610. Detta motsvarar 40 % av varje lastbils antagna totala årsdistans 

(192 000 km). 

 

Sammanställning – önskvärda egenskaper öppna vägsträckor  
En samlad och i hög grad kvalitativ bedömning efter att ha bekantat sig med olika scenarier 

enligt ovan, baserade på elvägskalkylen, är att lämpliga vägsträckor att börja med har 

följande egenskaper:  

A. Minst ett par mils distans,   

a. Så att andra aktiviteter, t.ex. körning på andra vägar, eller på och avlastning, 

inte tar upp för mycket tid relativt varje körd kilometer på elväg för varje 

lastbil.  
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B. Antalet lastbilar som kör fram och tillbaka på en sträcka varje dag bör vara ungefär 

dubbelt så många som sträckans antal kilometer i en riktning (t.ex. för en sträcka som 

är 12 mil så är antalet kilometer 120 vilket medför att antalet lastbilar bör vara 240 

per dag). 

a. ÅDT åt ena hållet för ellastbilar behöver alltså vara omkring dubbelt så många 

som antalet vägkilometer.  

b. ÅDT räcker inte, det måste vara samma lastbilar om och om igen. Det behöver 

alltså finnas ett antal lastbilar som trafikerar samma sträcka regelbundet eller 

till och med varje dag. Det underlättar förmodligen att få igenom 

diffusionsprocessen (investeringsbeslutet) om dessa ligger under ett fåtal 

åkerier eller kör för ett fåtal kunder, eller om det finns en tydlig åsiktsledare 

som övriga tenderar att ta efter.  

C. Elsträckan utgör en avsevärd andel av lastbilarnas totala körda distans varje år, gärna 

mer än 60 %.  

a. För att lastbilarna ska hinna köra tillräckligt många kilometer på elvägen. 

 

Vid diskussioner med Trafikverket har framkommit att följande kriterier också spelar roll vid 

val av sträcka:  

• Få fordon med hög beläggningsgrad, största andelen km på sträckan av totalt antal 

körda km. 

• Inslag av skytteltrafik  

• Tillräckligt många av ett visst åkeris lastbilar går på sträckan  

• Sträckan bör ha lämpliga omledningsvägar och med fördel vara 2+2 eller 2+1 

• Relativt hög energiförbrukning oberoende av varuslag 

• Topografi (hellre skiftande upp och ner, än slätt)  

• Statlig eller kommunalt ägarskap 

 

Slutna vägsystem  

Slutna och privata vägsystem, där en transportsträcka sköts av privata aktörer som en del av 

ett avgränsat produktionssystem är attraktiva i bemärkelsen att det minskar risken att vissa 

investeringar blir förluster utan andra investeringar. Exempelvis att en elväg byggs men inga 

lastbilar installerar elmottagare och eldrivlinor, eller vice versa. I termer av kalkylen åtnjuter 

de även fördelen att systemet blir mindre: mer specifikt – en privat aktör kan räkna uteblivna 

skatter som en kostnadsminskning (vilket inte är fallet för en kalkyl ur samhällsperspektiv). 

Det innebär att besparingen per kilometer körd på elväg blir betydligt högre, då dagens 

skatter på diesel är betydligt högre per transportarbete än skatter på el. Att räkna så innebär 

förstås en viss risk, eftersom en elvägsinvestering måste vara långsiktig och skatter kan 

ändras om staten börjar gå miste om avsevärda intäkter. Det är också sannolikt att få företag 

skulle bedöma det som rimligt att inkludera undvikta miljökostnader som en besparing i 

kalkylen för en elväg, vilket är mer rimligt att göra om kalkylen görs ur ett 

samhällsperspektiv. Men på det stora hela är skatterna större än gängse 

miljökostnadsskattningar.  

Inkluderar man undvikta diesel-relaterade skatter och tänker sig en elektrifierad 

lastbilssträcka på 10 km så behöver 8 el-lastbilar hinna köra fram och tillbaka 25 gånger per 

dag 365 dagar om året för att nå break-even kostnadsmässigt. Om lastbilen kommer upp i en 
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medelhastighet om 50km/h tar körtiden 2 × 25 × 10/50 = 10 timmar – exklusive på och 

avlastning!  

Vid sträckan 30 km med 50 lastbilar behöver varje lastbil bara köra fram och tillbaka 4 

gånger per dag 365 dagar om året för att nå break-even. Vid medelhastigheten 50 km/h blir 

det 2 × 4 × 30/50 ≈ 5 timmar – exklusive på och avlastning. Det är förmodligen tänkbart. Om 

vi antar att varje på respektive avlastning tar 15 minuter tillkommer alltså 4 × 2 × 0.25=2 

timmar. Frågan är hur många produktionsanläggningar som kan sysselsätta 50 lastbilar 7 

timmar om dagen 365 dagar om året? 

Reflektioner – slutna vägsystem  
Slutna och privata vägsystem (som en del av ett välavgränsat produktionssystem) har en del 

fördelar i termer av att de har förmodat färre diffusionsbarriärer. Det till trots så ser de inte 

så lovande ut under kostnadsscenariot ”Referens 1”. Det verkar helt enkelt som att det krävs 

väldigt stora volymer för att nå lönsamhet.   

För områden som har väldigt stora volymer kan det dock fungera enligt den här modellen. 

Tänkbara fall skulle kunna vara hamnar och exceptionellt stora gruvor. Det är dock möjligt 

att den relevanta jämförelsen där är tåg snarare än diesellastbilar, vilket faller utanför 

jämförelsealternativen vi har undersökt här.  

Sträckor för fortsatt utredning 

I ett arbetsmöte med Trafikverkets experter har tio potentiella sträckor identifierats. Dessa 

sträckor är ett första urval att börja studera närmare i projektet ”FoI-plattform för elvägar”: 

Nr Sträcka 

1 Gävle hamn till Storvik (korsning E16/RV68) och vidare mot Borlänge 

2 Göteborg – Landvetter – Borås (Viared terminal) 

3 Trelleborg – Malmö(från Köpenhamn)-Helsingborg 

4 Trollhättan – Uddevalla 

5 E22 Oskarshamn-Karlskrona – Kalmar 

6 Sundsvall. ”Timmervägen” 

7 Oxelösund hamn – Nyköping 

8 Nynäshamn (ny hamn i norr) – Årsta terminal 

9 Torsvik terminal – Jönköping 

10 Olofström – Karlshamn hamn 
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Figur: Vägnätet i anslutning till befintlig demonstrationssträcka vid Sandviken (nr. 1). 

Utvärdering av lämpliga vägsträckor 

För att göra en utvärdering av lämpliga vägsträckor krävs bl.a. följande uppgifter: 

• Vägsträckan 

• Vägnummer 

• Längd 

• Vägtyp, bredd, antal körfält 

• Trafikflöde ÅDT (dubbelriktat) 

• Trafikflöde tung trafik ÅDT 

• Statlig eller kommunal väg 

• Topografi (beskrivning av lutningar) 

• Trafikmiljö t.ex. tätbebyggt 

• Hinder – korsningar trafikplatser, konstbyggnader etc. 

• Kartbild 

 

Tillsammans med antagande om andelen elväg och antalet elfordon kan en första sållning 

göras med hjälp av det kalkylark som är skapat i förstudien. Därefter behövs kontakter tas 

med logistikansvariga för att förstå vilken trafik som går på sträckorna:  

• Vilka åkerier trafikerar sträckan? 

• Skytteltrafik? 

• Transittrafik? 

• Startpunkt? 

• Slutpunkt? 

• Andel av totala transportsträckan som sammanfaller med tänkt elvägssträcka? 

• Andel av årets totala transportsträcka som sammanfaller med tänkta elvägar? 

• Etc. 

 

Lyckosam informationsinsamling från logistikansvariga är tidskrävande och avgörande för 

att det fortsatta arbetet. För de sträckor där utfallet är positivt är nästa steg att studera och 

utvärdera regionala och lokala eldistributionsnät längs sträckorna.  

Information från ovanstående process är förutsättning inför kommande detaljprojekteringar. 
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Definiera möjliga affärsekosystem  

Under förutsättning att man har identifierat en lovande sträcka med tillräckligt många 

lastbilar som regelbundet kör fram och tillbaka, t.ex. Gävle-Borlänge, återstår problemet att 

få igång ett elvägssystem. Elvägar är en s.k. two-sided market, där värdet av att investera på 

den ena sidan (fast infrastruktur) är beroende av antalet aktörer som investerat på den andra 

sidan (kompatibla fordon) och vice versa. Andra sådana marknader är t.ex. operativsystem 

(t.ex. Apple AppStore) och annonsfinansierad media. Standardrekommendationen från ett 

företagsstrategiskt perspektiv är att den som kommer kontrollerar intäkterna från systemet 

behöver subventionera den andra sidan av marknaden, speciellt om det finns så kallade 

nätverkseffekter – alltså att värdet för en aktör att vara kompatibel med ditt system beror på 

hur många andra som använder ditt system. Ett känt typexempel på det beteendet är Adobe 

Acrobat, där Adobe erbjöd sin pdf-läsare gratis för användare för att få stor spridning på 

antalet personer som kunde läsa och därmed öka värdet av att skapa pdf-filer, men tog (bra) 

betalt för programmet för att skapa pdf-filer. I elvägssammanhang är det sannolikt den som 

äger och tar betalt för elvägen som kommer behöva skapa incitament för åkerier att installera 

elmottagare och elektriska drivlinor. Men det är långt ifrån givet. Och det är oklart vem som 

kontrollerar värdena som skapas av en elväg, även om det förefaller sannolikt att den med 

äganderätt till elvägen har goda förutsättningar att vara den aktören.  

En annan aspekt som påverkar elvägar tydligt är svensk tradition och lagstiftning kring 

öppna vägar. Idag tar man inte betalt för att specifik användning av vissa vägar med tre 

undantag. Man tar trängselavgifter för brukandet av vissa urbana vägar i Stockholm och 

Göteborg, man tar broavgifter för Öresunds- och Svinesundsbroarna och man ger en böter 

för snabbt körande på vägar. Elkostnaden för en mils körning av en lastbil på en elväg är 

ungefär 5 kr, men det inkluderar inte kostnaden för att installera och underhålla elvägen och 

elnätet. Det är förstås tänkbart att staten skulle kunna ta hela kostnaden för elvägar utan 

någon form av brukarersättning, men det förefaller spontant osannolikt. Framförallt riskerar 

det att fördröja eventuell implementering.   

Vi kommer här kvalitativt diskutera hur man kan få fart på elvägar utifrån tre olika upplägg 

som ofta kommer upp i debatten:  

• Privat, sluten väg  

• Öppen väg, ägd och driftad av Trafikverket  

• Öppen väg, ägd och driftad av privat aktör 

 

För var och en av dessa finns, åtminstone, följande aktörer i affärsekosystemet: 

Elvägssystemleverantör, fordonskomponentleverantör, elvägsägare, fordonsleverantör, åkeri, 

transporttjänstkund, energibolag  

Av dessa antas alltid – under normala företagsekonomiska villkor och oavsett övriga 

ägarförhållanden – följande aktörer vinna på ett elvägssystem: Elvägssystemleverantören, 

fordonskomponenleverantören, fordonsleverantören och energibolaget. Vi antar då att 

åkeriet tar ägarskapet för den elvägsspecifika fordonsutrustningen. (I princip skulle 

fordonsleverantören kunna välja att behålla ägarskapet och hyra ut utrustningen till åkeriet, 

men det specialfallet beskriver vi inte närmare här.). 

De aktörer som då ska fördela systemets kostnader och intäkter mellan sig är följande:   
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• Elvägsägare  

• Åkeri  

• Transporttjänstkund 

 

Dessutom kan följande aktörer vara relevanta att nämna även om de ligger utanför den krets 

som är direkt involverade i elvägssystemet:  

• Staten, som mottagare av skatter  

• Bränslebolag diesel och biodrivmedel (producenter och distributörer), som alltid 

antas förlora på införande av elvägssystem. 

 

Privat, sluten väg  

I detta scenario ägs och drivs vägen av den, eller de, aktörer som också har transportbehovet. 

Typexemplet är det upplägg som är beskrivet i rapporten KTH et al 2015 – Förstudie – 

Arktiskt elväg. Där är det LKAB som har behov av att transportera malm och som också var 

ägare och driftare av den elväg som undersöktes. Om investeringen på fordonssidan också 

görs av systemägaren, dvs om LKAB i detta fall agerar åkeri, så försvinner problemet med 

”two-sided markets”, då investeringsbesluten på båda sidor – av marknaden – tas av samma 

aktör.  

Kalkylmässigt innebär det:  

• Kalkylarket kan användas som det är för att ge en bild av aktörens kostnader och 

intäkter (om endast en).  

• Skatten bör vara inkluderad i kalkylen, då en enskild aktör måste betala skatt.  

• Miljökostnaden bör exkluderas ur kalkylen, då den inte är relevant för en 

företagsekonomisk kalkyl, endast en samhällsekonomisk. Detta under förutsättning 

att miljökostnaden inte kommer att bli en del av ett framtida skatteunderlag. 

 

Följande förenklade resultatuppställningar kan göras:  

• Elvägsägare = Transporttjänstkund och Åkeri 

Intäkter: Besparingar drift 

Kostnader: Investering elväg och investering lastbil 

 

Återstående behov av balansering:  

• Ingenting enligt ovan. Om åkeriet är annan aktör än systemägaren, måste deras 

investeringskostnader täckas av intäkter (=transportavgifter), som en del av 

systemägarens driftsbesparing. 

 

Öppen väg, ägd och driftad av Trafikverket  

I detta scenario ägs och drivs vägen av Trafikverket. Antagandet är då att Trafikverket kan 

göra denna investering som en del av sina budgetanslag – på samma sätt som de flesta andra 

större väg- och järnvägsinvesteringar gjorts i Sverige genom tiderna.  
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Följande förenklade resultatuppställningar kan göras:  

• Elvägsägare 

Intäkter: 0  

Kostnader: Investering elväg   

• Åkeri   

Kostnader: Investering lastbil  

• Transporttjänstkund   

Intäkter: Besparingar drift  

 

Återstående behov av balansering:  

• Åkeriets investeringar måste täckas av intäkter (= transportavgifter), som en del av 

transporttjänstkundens driftsbesparing.  

 

Öppen väg, ägd och driftad av privat aktör  

I detta scenario ägs och driftas vägen av ett konsortium av privata aktörer som antas 

innefatta både transporttjänstkunderna och något eller några andra företag. Dessa skulle 

kunna vara elvägssystemleverantörer, i anläggningsbranschen eller olika regionala 

utveckingsaktörer. Oavsett exakt vilka företag, så anses de alla ha företagsekonomiska krav 

på avkastning och lönsamhet, som gör att deras investering måste betala sig, på x antal års 

sikt.   

Följande förenklade resultatuppställningar kan göras:  

• Elvägsägare   

Kostnader: Investering elväg   

• Åkeri   

Kostnader: Investering lastbil  

• Transporttjänstkund   

Intäkter: Besparingar drift  

 

Återstående behov av balansering:  

• Åkeriets investeringar måste täckas av intäkter (=transportavgifter), som en del av 

transporttjänstkundens driftsbesparing.  

• Elvägsägarens investeringar måste täckas av intäkter (=vägavgifter), som en del av 

transporttjänstkundens driftsbesparing (via åkeriet). Om transporttjänstkunden 

också är en del av det elvägsägande konsortiet, blir denna balansering enklare. 
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Elvägens intressenter 

Intressentstudier 

Om elvägar skall anläggas permanent och nyttjas i Sverige och inom EU så kommer det 

krävas beslut och agerande från politiker, myndigheter och näringsliv. Demonstrationer och 

andra kortsiktiga aktiviteter kan dra god nytta av lokala och regionala aktörer, men för 

permanenta lösningar krävs intresse och agerande från nationella aktörer.  

Politiska instanser  

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att 

besluta om lagar och om statsbudgeten. Trafikutskottet har ansvar för olika frågor om 

kommunikationer och elvägar hör sannolikt hemma där. Elvägar kan dock även vara 

intressant för miljö- och jordbruksutskottet och näringsutskottet då dessa utskott arbetar 

med miljö- och klimatpolitik respektive energipolitik.  

Regeringen styr Sverige genom att den verkställer det som riksdagen har beslutat. 

Regeringen tar också initiativ till nya lagar och ändrar i befintliga lagar. Elvägar hör sannolikt 

till ansvarsområdet för infrastrukturministern, men kan även tänkas beröra energiministern 

och miljöministern.  

Om europeiskt samarbete innebär att fler politiska aktörer blir involverade får undersökas 

framöver i kommande studier.  

Myndigheter  

Trafikverket är den myndighet som har ansvar för alla trafikslagen: trafik på vägar, järnvägar, 

till sjöss och med flyg. Trafikverket arbetar för att det ska vara enkelt och miljöanpassat att 

resa och transportera varor i Sverige.   

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, 

konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Energimyndighet har fått i uppdrag av regeringen 

att samordna omställningen av transportsektorn till fossilfrihet.  

Trafikverket och Energimyndigheten är dock redan involverade i demonstrationer och kan 

sägas tillhöra ”de redan invigda” med stort intresse av elvägar. 

Hur andra myndigheter involveras vid en realisering av elvägar får undersökas i kommande 

studier. Det sistnämnda innefattar att kontakta Europeiska investeringsbanken som 

finansierar projekt vilka bidrar till att uppnå EU:s mål.  

Näringsliv  

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och har över 6000 medlemmar. 

Svenska Transportarbetareförbundet är ett fackförbund inom LO och åkerichaufförer är 

förbundets största medlemsgrupp. 

I arbetet med förstudien har dock gjorts bedömningen att studie av hur åkerinäring och 

åkerichaufförer påverkas av elvägar med fördel kan undersökas i kommande studier när den 

tekniska mognaden hos elvägar har ökat. 
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Övrigt 

Elvägar har behandlats inom utredningen om utredningen om fossilfri fordonstrafik.  

Prioriterade frågeställningar 

Baserat på ovanstående sammanställning har förstudiens intressentstudie inriktats på 

intervjuer av dels handläggare vid regeringskansliets näringsdepartement, och dels ett antal 

riksdagsledamöter som är verksamma inom trafikutskottet, miljö- och jordbruksutskottet 

och näringsutskottet.  

De riksdagsledamöter som intervjuats har samtliga varit försiktigt positiva till elvägar som ett 

medel att minska beroendet av fossila bränslen i transportsektorn. Uppfattningen om den 

egna kunskapen har sträckt sig från ”hyggligt informerad” till ”hyfsad koll” och intryck från 

studiebesök. Ingen ledamot har uttryckt att det finns några avgörande partiskiljande åsikter 

om elvägar. 

Det har framkommit en ganska bred enighet kring vilka frågeställningar som är prioriterade 

inför en storskalig realisering av elvägar: 

• Erfarenheter från pågående demonstrationsaktiviteter är mycket viktigt. Alternativa 

tekniker behöver utvärderas. 

• Livskraftiga affärsmodeller måste utvecklas och det är viktigt att utreda vilka aktörer 

som skall göra vad i det framtida affärsekosystemet. 

• Det är helt avgörande att elvägar finns med i infrastrukturproposition och kommande 

nationella transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029. 

• Europeiskt samarbete är jätteviktigt, dels för att trygga att svenska företag kan verka 

på en internationell marknad och dels för ett EU-gemensamt arbete att nå klimatmål. 

 

Alternativa bränslen 

Biodrivmedel och el/elvägar kompletterar varandra. Biodrivmedel kan användas utanför 

elvägarna, från och till elvägarna samt vid extra prestandabehov på elvägen. Det finns flera 

olika biodrivmedel med sina respektive för- och nackdelar.  

Inom ramen för denna rapport bedöms biogas, etanol, HVO och RME vara mest intressant. 

Biogas är metan som framställs vid rötning av biologiskt material t.ex. matsopor. Etanol som 

säljs i Sverige är huvudsakligen producerad från svenska jordbruks- och skogsprodukter samt 

från brasilianska sockerrör. HVO är ett samlingsbegrepp för hydrerade vegetabiliska och 

animaliska oljor som är kemiskt identiska med fossil diesel och som t.ex. framställs av 

restprodukter från skogsnäringen eller slaktavfall. RME betyder rapsmetylester och 

framställs alltså av jordbruksprodukten raps, som drivmedel liknar det fossil diesel men är 

inte kemiskt identiskt. 

Skogsbaserad råvara finns det gott om i Sverige och forskning pågår för att finna nya råvaror 

där alger är ett intressant spår för att ersätta raps på lång sikt. Det förekommer att HVO görs 

av palmolja, men det är generellt inte förenligt med produktion av hållbara biodrivmedel. De 

bästa biodrivmedlen m.a.p. CO2-förbättring är idag: 
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Tabell: Klimatprestanda miljödrivmedel. Sammanställt av TRB som driver frågan om att 

miljömärka drivmedlen på pumparna samt regelbundna klimatredovisningar till 

transportköparna för att öka medvetenheten hos beställarna. Förutom att el är ett bra 

miljödrivmedel så bidrar det till energieffektivitet p.g.a. elmotorns överlägsna verkningsgrad. 

Tillgången på grön el är god i Sverige och basdistributionssystemet finns och är effektivt. 

Nackdelen är fordonens batterier med sin låga energitäthet jämfört med biodrivmedlens 

tankar. 

 

 

Råvarutillgången i Sverige bedöms god för att framöver kunna producera biodrivmedel i en 

volym som till stora delar kan ersätta fossila drivmedel. Representanter för producenterna 

talar i olika sammanhang om att en andel uppåt 80 % är möjlig att uppnå redan till 2025. I 

en nyligen publicerad rapport av Pål Börjesson vid Lunds universitet uppskattas det möjliga 

tillskottet av biomassa till c:a mellan 40 och 50 TWh årligen till 2030 och till c:a mellan 70 
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och 90 TWh årligen till 2050 [1]. I dagsläget står fossila drivmedel för c:a 70 TWh årligen 

jämfört med 11 TWh från biodrivmedel inom vägtransportsektorn [2].   

 

Figur: Energibalansen för transportsektorn. Källa Energimyndigheten 2016 

 

Fördelning drivmedel 2015 var enligt figuren nedan: 

 

Figur: Andelen biodrivmedel inom transportsektorn 2015 utifrån energiinnehåll. 

Sammanställning från Svebio åt Energimyndigheten. 

 

Kommentar 1: TRB:s tankstationer levererade 38 % 2016-04 jämfört med 12 % 2014-01. 

TRB ligger först och är en bit före branschen i stort.  

Kommentar 2: Andelen lätta och tunga lastbilar som drivs på etanol, fordonsgas, el eller 

biodiesel har fortsatt att öka under 2015 och utgör idag knappt 2 % av samtliga lastbilar i 

drift till skillnad från bussar 26 %. Fordonsgas är en mix av biogas och fossil gas (naturgas). 
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Omkring 94 % av de 4,7 miljoner personbilar som är i trafik idag drivs med fossila drivmedel. 

Andelen gas, el- och etanoldrivna personbilar är 5,9 % av den totala personbilsflottan, allt 

enligt Energimyndighetens senaste rapport 2016. 

Det har tidigare framförts kritik om att produktion av biodrivmedel tar värdefull mark från 

livsmedelsproduktion. Men numera finns det en samsyn inom FN om att 

livsmedelsproduktion och råvaruproduktion för biodrivmedel kan samsas och t.o.m. stärka 

varandra [3]. Ett krav är dock att råvarorna i form av biprodukter skall vara spårbara hela 

vägen tillbaka till källan.  

I dagsläget innan fullskalig produktion är biodrivmedlen dyrare att producera och därför 

skattebefriade (energi- och koldioxidskatt) till största delen för att vara ett alternativ till 

fossila drivmedel. Total skatt i nuläget på fossil bensin och diesel är cirka hälften av 

literpriset som står på pumpen. Produktionskostnaden biodrivmedel ligger från under 5 kr 

för viss typ av biogas till maximalt cirka 8 kr per liter bensinekvivalenter för övriga typer av 

biodrivmedel Enligt FFF-utredningen. Bilden kan snabbt förändras beroende på 

råvarukostnader och skatteförändringar. 

 

Figur: Drivmedelsbeskattning 2016-08-22. Källa SPBI.  

 

Sverige är ett föregångsland i Europa och går först m.a.p. andelen användning av 

biodrivmedel i transportsektorn. Läget i övriga Europa är sämre. Som exempel skulle en total 

övergång till biodrivmedel kunna vara ett alternativ för Tyskland om det kunde produceras 

inom landet, men eftersom alla länder bör tillåtas samma utvecklingsmöjlighet är det inte 

möjligt av rättviseskäl att importera det som skulle krävas vilket skulle bli fallet.  

När potentialen för biodrivmedel diskuteras ur ett svenskt perspektiv så handlar det ofta om 

att göra bränslen av restprodukter från skogsindustrin och speciellt massatillverkning. Enligt 
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statistik från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) är 68,7 % Sveriges yta täckt 

av skog (överensstämmer med Riksskogstaxeringens uppgifter om skogsmark enligt 

skogsvårdslagen). Tyskland har mycket större befolkning än Sverige, mindre landareal och 

bara 31,8 % av landarealen utgörs av skog. Under femårsperioden från 2010 till 2014 

producerades i genomsnitt 11,8 miljoner ton massa årligen i Sverige, i Tyskland var 

produktionen 2,7 miljoner ton. Tyskland har alltså lägre tillgång till skogsbaserad biomassa 

och svagare produktionsmöjligheter jämfört med Sverige. I en framtida mix med många 

elektrifierade fordon i Sverige finns stora möjligheter till både inhemsk användning och 

export av biodrivmedel. För Tyskland kommer det sannolikt vara nödvändigt med import.  

Biodrivmedel är dock ett alternativ för en transformering av fordonsparken till plug-in 

fordon då man uppskattar att endast 25 % av energin krävs på grund av användning av eldrift 

som är energieffektivare. I Världen i övrigt är bioetanol i särklass det vanligaste 

biodrivmedlet med cirka 75 %. Dock är det bara cirka 2 % av energimängden inom 

transporter [4] så det återstår mycket att göra.  

För att stimulera en övergång till miljövänligare drivmedel är ett bonus-malus för drivmedel 

intressant och kan vara en avgörande faktor för att öka andelen bra biodrivmedel.  Även en 

supermiljöpremie för lastbilar önskas då el/hybridlastbilar kommer att vara dyrare i inköp 

till att börja med. 

Biodrivmedel och el/elvägar kompletterar varandra. Biodrivmedel kan användas från och till 

elvägarna samt då det inte finns en elväg att köra och ladda på samt vid extra prestandabehov 

på elvägen. Det förutsätter dock att tillgången på bra biodrivmedel är tillräckligt i en framtid 

för att kunna nå en fossilfri fordonsflotta. 
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Transportinfrastrukturplanering 

Den nationella transportplaneringen genomförs för närvarande enligt en fyraårsprocess som 

börjar med att regeringen ger i uppdrag till Trafikverket att ta fram ett inriktningsunderlag 

till transportinfrastrukturplanering för en tolvårsperiod, detta underlag och synpunkter från 

ett antal remissinstanser används av regeringen vid framtagandet av en 

infrastrukturproposition som lämnas till riksdagen som i sin tur behandlar regeringens 

förslag och fattar slutligt beslut om den ekonomiska ramen för tolvårsperioden i fråga. När 
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den ekonomiska ramen är fastställd får Trafikverket i uppdrag av regeringen att upprätta ett 

förslag till den nationella planen för transportinfrastruktur utifrån direktiv och 

förutsättningar från regeringen. Trafikverkets förslag innefattar en uppdelning av den 

ekonomiska ramen. Efter remissbehandling och eventuell justering fastställer regeringen 

fastställer den nationella planen. 

Den nationella planen är framtagen utifrån ett trafikslagsövergripande perspektiv och 

innehåller bl.a. uppgifter om hur mycket pengar Trafikverket har att använda, vad som ska 

göras och vilka geografiska områden det rör sig om. Det kan handla om såväl nya järnvägar, 

vägar eller farleder som ombyggnader, drift och underhåll, samt åtgärder för trafiksäkerhet 

eller miljö. 

På Trafikverkets www-plats finns den tidigare nationella transportplanen för perioden 2010-

2021, den gällande nationella transportplanen för perioden 2014-2025 och 

inriktningsunderlag för perioden 2018-2029 (se nedan för citat om elvägar från det 

sistnämnda underlaget). 

Regeringen presenterade den 6 oktober 2016 sin infrastrukturproposition med förslag på 

ekonomisk ram för perioden 2018-2029. Riksdagen godkände den 13 december 2016 vad 

regeringen föreslagit om ekonomiska ram och fördelning till utveckling av transportsystemet. 

Under 2017 följer åtgärdsplanering av Trafikverket och regeringskansliet i syfte att ta fram en 

trafikslagsövergripande nationell plan för perioden 2018-2029 samt länsplaner för 

transportinfrastrukturen. Fastställelse av planerna beräknas ske under våren 2018.  

Nedan följer en sammanställning av underlag och beslut från 2011 till idag samt med en 

kommentar huruvida elvägar har varit omnämnt: 

Regeringen gav under 2011 Trafikverket i uppdrag att, med utgångspunkt i den nationella 

trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för perioden 2010–2021, 

utreda behovet av ökad kapacitet i det svenska järnvägssystemet, statliga vägnätet samt inom 

sjöfart och luftfart för perioden 2012–2025. Trafikverkets utredning resulterade i rapporten 

”Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder – förslag på lösningar till år 2025 

och utblick mot år 2050” (huvudrapporten har dokumentbeteckning 2012:100, 

sammanfattningen 2012:101) som redovisades den 27 april 2012 efter remissbehandling. 

Elektrifiering av vägnätet nämns på flera ställen i rapporten. 

Regeringens proposition 2012/13:25 ”Investeringar för ett starkt och hållbart 

transportsystem” överlämnades till riksdagen den 12 oktober 2012. Prop. 2012/13:25 hade 

tagits fram av Näringsdepartementet och Catharina Elmsäter-Svärd (M) var ansvarigt 

statsråd. Regeringen redovisar i propositionen behov av åtgärder i transportinfrastrukturen 

för perioden 2014–2025 med stöd av Trafikverkets kapacitetsutredning och lämnar förslag 

till ekonomisk ram och vägledning för prioritering i den planering av åtgärder i nationell plan 

som följer efter riksdagens beslut. Elektrifiering av vägnätet nämns i propositionen, speciellt 

kopplat till gruvan i Pajala kommun. 

Riksdagens trafikutskott behandlade Prop. 2012/13:25 i sitt betänkande 2012/13:TU2 

”Transportsystemets inriktning” daterat 4 december 2012. Utskottets förslag till beslut var 

bl.a. att riksdagen skulle bifalla propositionen. Ärendet debatterades den 13 december och 

sedan beslutade kammaren den 18 december 2012 att bifalla utskottets förslag till beslut. 
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Regeringen gav den 20 december 2012 Trafikverket i uppdrag att upprätta ett förslag till en 

nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2014-

2025 i enlighet med regeringens infrastrukturproposition och riksdagens beslut. Detta 

planeringsdirektiv har diarienummer rskr. 2012/13:119. Den 14 juni 2013 överlämnade 

Trafikverket sitt förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av 

transportsystemet för perioden 2014–2025 (ärendenummer TRV 2012/38626). Förslaget har 

ett avsnitt om demonstration av elektrifierade vägar där det bl.a. nämns att Trafikverket, 

Vinnova och Energimyndigheten avser genomföra en gemensam innovationsupphandling av 

en elvägsdemonstrator. 

Regeringen fastställde den 3 april 2014 den nationella trafikslagsövergripande planen för 

utveckling av transportsystemet för perioden 2014–2025 och skrivelsen 2013/14:233 

”Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014–2025” överlämnades till riksdagen den 15 maj 

2014. Skr. 2013/14:233 hade tagits fram av Näringsdepartementet och Catharina Elmsäter-

Svärd (M) var ansvarigt statsråd. I skrivelsen redogör regeringen för åtgärdsplaneringen som 

lett fram till regeringens beslut om fastställelse av nationell trafikslagsövergripande plan för 

utveckling av transportsystemet 2014–2025 och fastställelse av definitiva ekonomiska ramar 

för trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur under samma 

period. Skrivelsen nämner ”demonstrationsanläggningar för elektrifierade vägar”. 

Riksdagens trafikutskott behandlade Skr. 2013/14:233 i sitt betänkande 2013/14:TU20 

”Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014–2025 m.m.” daterat 12 juni 2014. Utskottets 

förslag till beslut var bl.a. att riksdagen skulle lägga Skr. 2013/14:233 till handlingarna. På 

två ställen i betänkandet står det att ”Utskottet välkomnar vidare att planen även innehåller 

ett antal satsningar på innovativa lösningar som kan bidra till uppsatta klimatmål, bl.a. 

demonstrationsanläggningar för elektrifierade vägar.” Ärendet debatterades den 24 juni 2014 

och samma dag beslutade kammaren att bifalla utskottets förslag till beslut att lägga 

regeringens skrivelse 2013/14:233 till handlingarna. 

Regeringen gav den 21 maj 2015 Trafikverket i uppdrag att ta fram inriktningsunderlag för 

transportinfrastrukturplanering inför perioden 2018-2029. Underlaget redovisades den 30 

november 2015 och har dokumentbeteckning 2015:180. Elvägar nämns speciellt i följande 

ordalag: 

”Det sker en utveckling mot elektrifiering av fordon och farkoster. Ett koncept är elvägar, där 

tunga fordon drivs med elektricitet som tillförs från infrastrukturen ungefär som för 

spårburen trafik. Tunga fordon kräver så mycket kraft att strömförsörjningen måste finnas 

inbyggd i vägens infrastruktur, till exempel genom att ström överförs till fordonen via system 

i vägkroppen eller genom luftledningar. Elvägar är en systeminnovation som kan bidra till en 

omställning mot ökad hållbarhet genom minskad energianvändning och minskade 

koldioxidutsläpp. Demonstrationsprojekt genomförs nu för att testa olika möjliga lösningar, 

och under 2016 kommer slutsatser att kunna dras om hur den tekniska lösningen kan 

vidareutvecklas och prövas i större skala.” 

Regeringens proposition 2016/17:21 ”Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för 

stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling” överlämnades riksdagen den 6 oktober 2016. 

Prop. 2016/17:21 hade tagits fram av Näringsdepartementet och Anna Johansson (S) var 

ansvarigt statsråd. Regeringen redovisar i denna proposition förslag till inriktningen på 

satsningar i transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029. Propositionen innehåller 
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förslag till ekonomiska ramar och vägledning för prioritering av åtgärder i den 

åtgärdsplanering som följer efter riksdagens beslut. Elvägar nämns speciellt i följande 

ordalag: 

”Regeringen bedömer att vägtransportsystemet behöver fortsätta utvecklas i en effektiv och 

långsiktigt hållbar riktning, och att nya lösningar och innovationer behöver integreras i 

transportsystemet. Den pågående försöksverksamheten med elektrifierade vägtransporter 

behöver följas och dess potential att bli en del av den fortsatta infrastrukturplaneringen 

behöver utvärderas utifrån samhällsekonomisk effektivitet och bidrag till uppfyllandet av de 

transportpolitiska målen.” (avsnitt 6.3.4 Fortsatt satsning på effektiva och hållbara 

vägtransporter) 

”Framtidens transportsystem kommer att kräva mer interaktion mellan trafik och 

infrastruktur, där fordon och infrastruktur är uppkopplade mot varandra. Därför behövs nya 

lösningar för att säkerställa att god infrastruktur i ett fossilfritt samhälle kan uppnås. Svensk 

kompetens inom bl.a. ITS och elektrifiering av vägar kan skapa nya möjligheter till ett 

hållbart transportsystem samt nya arbetstillfällen. Test- och demonstrationsmiljöer för nya 

infrastrukturlösningar behövs för att kunna pröva framtidens transport- och 

samarbetsformer. Sveriges medverkan och engagemang i EU:s ramprogram för forskning och 

innovation samt potentiella synergier med nationella satsningar är viktigt i syfte att ta hem 

kunskap och även sprida svensk kunskap internationellt.” (avsnitt 6.5.2 Forskning och 

innovation) 

”Infrastruktur för framtiden” daterat 6 december 2016. Utskottets förslag till beslut var bl.a. 

att riksdagen skulle bifalla propositionens föreslagit om ekonomisk ram och fördelning till 

utveckling av transportsystemet. Ärendet debatterades den 12 december och sedan beslutade 

kammaren den 13 december 2016 att bifalla utskottets förslag till beslut avseende ekonomisk 

ram för åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen.  

Regeringen gav den 23 mars 2017 Trafikverket i uppdrag att upprätta ett förslag till en 

nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för 

perioden 2018-2029. Arbetet pågår vid Trafikverket och skall redovisas senast den 31 augusti 

2017. Efter remissyttranden och sammanställning förväntas regeringen fatta beslut om den 

nya planen våren 2018. 
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Nästa steg 
Resultatet av detta arbete kommer att vidareutvecklas inom FoI-plattform för elvägar.  

Framförallt kommer arbetet med kalkylarket att fortsätta. Kalkylarket kommer att 

vidareutvecklas på - minst - följande sätt: 

• Kalkylarket ska göras mer lättillgängligt, användarvänligt och processorienterat, så att 

det lätt går att följa logik, förstå valbara alternativ och spara och jämföra resultat. 

• Kalkylarket ska göras säkrare, så att endast vissa utvalda fält är ändringsbara, och 

bakomliggande formler är låsta för redigering. 

• Befintligt kalkylark är i första hand tänkt som en utvärdering av systemets lönsamhet 

på samhällsnivå. Möjligheten att laborera med sträckor, antal bilar och ÅDT gör det 

möjligt att identifiera potentiellt lönsamma sträckor att fortsätta detaljstudera. Nästa 

steg är att ge de aktörer som då blir aktuella för utvald sträcka/system ett 

kalkylunderlag för deras egen medverkan. Detta kalkylark ska vara uppbyggt nedifrån 

och upp, och gå att anpassa till de enskilda aktörernas företagsekonomiska 

förutsättningar. Det är i första hand tänkt att underlätta beslut om medverkan för 

enskilda aktörer. 

 

Bilagor 
1. Informationsmaterial som presenterats på ett CEDR-möte 14 & 15 mars 2016 

2. Referat från invigningen av elväg E16 22 juni 2016 

3. Referat från CERV-konferens 16 & 17 maj 2016 

4. Referat FABRIC-seminarium 2 februari 2016 

5. Referat från konferensen Elektronik i fordon 11 & 12 maj 2016 

6. Forskningsartikeln ”The Maturity of Electric Road Systems” av Håkan Sundelin, 

Martin Gustavsson & Stefan Tongur som presenterades vid konferensen ESARS-ITEC 

2016 i Toulouse 2–4 november 2016 

 


