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Läshänvisning 

 

Rapportens syfte är att vara tillgänglig för så många som möjligt varför ett vardagligt språk med ett 

minimum av fack- och specialutryck används. Sådana utryck går i vissa fall inte att undvika och då 

förklaras de vartefter de dyker upp. Det kan alltså vara en fördel om man läser rapporten från början 

till slut. För den rastlöse läsaren rekommenderas sammanfattningen, kapitel 1, samt förslag på 

fortsatta aktiviteter. Rapporten är indelad i ett antal kapitel och bilagor med följande innehåll: 

 

Kapitel 1 är en sammanfattning och läses lämpligen först. 

  

Kapitel 2 beskriver mål för projektet 

 

Kapitel 3 innehåller inledning, systemöversikt, delprojekt, ansvarsområden för projektdeltagarna, 

målgrupp för rapporten, tidsplan och avgränsning för projektet. 

 

Kapitel 4 innehåller förutsättningar för elektrifiering av det befintliga vägnätet. 

 

Kapitel 5 innehåller krav på strömavtagare, inventering av befintlig teknik, resonemang och förslag på 

en aktiv strömavtagare och alternativa utformningar. 

 

Kapitel 6 innehåller en beskrivning av kontaktledningssystemet både fysiskt och elektriskt. 

 

Kapitel 7 innehåller förslag och problemformuleringar till övriga lösningar som t.ex. vägkonstruktion 

och underhåll, fordonssystem för elvägar, elförsörjning samt inverkan på det nationella elnätet,  

 

Kapitel 8 redovisar resultatet, diskussion och rekommendation 

 

Kapitel 9 är förslag på fortsatta aktiviteter med fokus på att snabbt få igång ett pilotprojekt där det går 

mycket tung trafik med likadana fordon. 

 

Kapitel 10 är en källförteckning 

 

Rapporten kompletteras med bilagor enligt: 

 

1. Förutsättningar för elektrifiering av det svenska huvudvägnätet 

2. Lärobok kontaktledning – Introduktion 

3. Elvägar – En studie av elförsörjningen för landsvägsbaserad trådbunden transport 

4. Aktiv strömavtagare 

5. Tracking pantograph for Railway Electrification – patentdokument 

6. Multiple Collector Trolley – patentdokument 

7. Dynamisk analys av samverkan mellan fordon, strömavtagare och kontaktledning 

8. Fordonssystem för Elvägar 

 

Vi hoppas att rapporten kan vara gränsöverskridande i den meningen att fordonsspecialister får en 

inblick i samhällsbyggnad, samhällsbyggare får en inblick i elförsörjning och att de som arbetar med 

elförsörjning får en inblick i fordonsteknik. Syftet är givetvis att underlätta kommunikation och 

samarbete kring de komplexa frågeställningar som uppkommer vid omställningen till ett 

fossiloberoende transportsystem. 
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1.0 SAMMANFATTNING 

 
Elektrifiering av tunga vägtransporter ger stora samhällsvinster till små kostnader 

Föreliggande rapport är en fortsättning och fördjupning av rapporten “Elektriska vägar - 

elektrifiering av tunga vägtransporter” som genomfördes under våren 2010. Rapporten visade att 

det finns stora samhälls- och klimatvinster om de tunga, vägbundna, godstransporterna 

elektrifieras. Dessa transporter kan inte elektrifieras kostnadseffektivt med batteri utan kräver 

tillförsel av elektrisk energi under färd. 

 

Övergripande mål och förutsättningar 

Projektets övergripande målsättning är att bidra väsentligt till en fossiloberoende transportsektor 

2030. Detta förutsätter en effektiv användning av samhällets resurser varför projektets 

målsättning är att undvika konflikter med befintlig fysisk infrastuktur och regelverk, som t.ex. 

ingrepp i vägbanan. Projektet utgår således från befintlig, fritt tillgänglig teknologi, och befintliga 

standarder. En effektiv elektrifiering innebär att vissa vägavsnitt som broar, tunnlar och 

trafikplatser inte elektrifieras. Detta kräver en “aktiv strömavtagare” som kan kopplas till och från 

kontaktledningen under färd samt hantera kurvor och gupp. På ej elektrifierade avsnitt drivs 

hybridfordonet av ett batteri eller av en biodriven förbränningsmotor. 

 

Projektets mål och omfattning 

Projektets mål har varit att ta fram en rekommendation och specifikation på en aktiv 

strömavtagare och en kontaktledning i syfte att elektrifiera tunga vägfordon. Projektgruppen har 

utöver detta vidgat sitt perspektiv och ger även en beskrivning på:  

 Regler och standard för vägutrymme 

 El/kraftförsörjning 

 Fordonets uppbyggnad 

 

Elektrifiering kan ske idag med små insatser 

Föreliggande rapport visar att en aktiv strömavtagare i kombination med traditionell 

kontaktledning möjliggör en effektiv elektrifiering av delar av det svenska vägnätet. Dessutom kan 

elstolpar för batteridrivna personbilar integreras och erbjuda snabbladdning på rastplatser. Det är 

möjligt att med befintlig teknik konstruera, producera och implementera en aktiv strömavtagare för 

användning tillsammans med standardiserad kontaktledningsteknologi i syfte att driva tunga 

hybridfordon. En aktiv strömavtagare möjliggör för hybridfordon att automatiskt hantera ej 

elektrifierade vägavsnitt som på- och avfarter på motorväg, viadukter och tunnlar. Dessutom 

garanteras full elektrisk kontakt vid förflyttningar i sid- och höjdled som kurvtagning och tjälskador.  

 

Rapporten visar också: 

 Standardiserad kontaktledning kan anpassas till befintliga vägar, fordon och regelverk. 

 El/kraftförsörjningen är möjlig ur ett nationellt perspektiv. 

 Elektriska hybridfordon innebär nya intressanta egenskaper som t.ex. ökat lastutrymme 

och ökad drivförmåga. 

 

Förslag till fortsatta aktiviteter 

Projektgruppen föreslår att följande aktiviteter genomförs  

 Fysisk prototyp av aktiv strömavtagare samt testmiljö för komponenttest 

 Pilotprojekt för systemtest 

 Fortsatt kunskapsspridning om elektrifiering av vägnätet 

. 

Projektgruppens förhoppning är att dessa aktiviteter kan finansieras och påbörjas under 2012. 
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2.0 MÅL MED PROJEKTET 

 Målet för projektet är att ta fram en rekommendation på utförande av strömavtagare och 

kontaktledning samt detaljerad systemspecifikation/beskrivning för ett system med avtagare och 

kontaktledning som tillåter anslutning och frånkoppling i hastigheter upp till 80 km/h. 

 

Målet är att rekommendera typ av strömavtagare “trådbusspröt”, “tågpantograf” eller “robotarm” 

samt rekommendera traditionell kontaktledning eller utveckling av en ny typ av strömskena. 

 

Dessutom ska en virtuell prototyp tas fram. Detta mål innefattar virtuell design/konstruktion av 

systemet “strömavtagare och kontaktledning” och virtuell simulering och test av prototypen. Detta 

mål ska alltså resultera i en komplett virtuell demonstrator som kan testas och provas. 

 

Kommentar till mål med projektet 

Ordvalet systemspecifikation har projektgruppen valt att tolka som beskrivning eftersom den ena 

komponenten, (den aktiva ström)avtagaren, är obefintlig och den andra komponenten, 

kontaktledningen, är en känd och standardiserad teknik. 

 

Ordvalet “test av prototypen” är olycklig och kan tolkas som en fysisk prototyp, något test blir det 

ju egentligen inte. Projektgruppen har dock valt att låta uppdragsgivarens originaltext kvarstå.  

 

Säkerställa resultat från förstudie 

Föreliggande projekt är en fortsättning på den förstudie som utfördes våren 2010 med titeln 

“Elektrifiering av tunga vägtransporter”. Syftet med förstudien var att översiktligt bedöma 

möjligheterna till elektrifiering av delar av det nationella svenska vägnätet samt att identifiera 

möjliga frågor och utmaningar. Vissa frågeställningar kvarstod och/eller måste studeras 

ytterligare. Föreliggande projekt har således även en målsättning att säkerställa resultat från 

förstudien. 

 

Målsättningen sammanfattas sålunda: 

 rekommendation på utförande av strömavtagare och kontaktledning 

 virtuell prototyp av strömavtagare 

 Säkerställa vissa kritiska resultat från förstudien  
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3.0 INLEDNING 

 
För att nå en fossiloberoende transportsektor till år 2030, som Sverige har satt upp som mål, 

krävs flera nya lösningar. Inget annat bränsle kan ensamt ersätta oljan i alla transporter och för 

flyg och sjöfart blir utmaningarna extra stora. Biobränslen och el är de drivmedel som idag har 

störst möjlighet att användas inom landsvägstrafiken. Personbilar kan idag drivas av batteri och 

utvecklingen där går hela tiden framåt, med effektivare batterier och snabbare laddning, vilket 

ökar möjligheterna till längre räckvidd med batteri. För tunga fordon är dock batteri i dagsläget 

inget realistiskt alternativ. För att orka driva de tunga fordonen skulle batterierna behöva vara så 

tunga och stora att de tog upp alltför mycket av lastutrymme och tillåten vikt. För att driva de 

tunga fordonen med el krävs därför en kontinuerlig överföring av el till fordonen. 

 

En välkänd och beprövad teknik för kontinuerlig överföring av el är att placera en kontaktledning 

över körbanan och låta elen föras ner från kontaktledningen till fordonen via en strömavtagare. På 

det sättet fungerar idag system för tåg, spårvagnar och trådbussar. Det som de befintliga 

systemen har gemensamt är att fordonen kör i ett slutet system, d.v.s. systemet tillåter inga 

andra, externa, fordon. För landsvägs- och motorvägstrafik skulle det inte fungera på samma sätt. 

En lastbil måste kunna köra på batteri eller med förbränningsmotor till den når den 

kontaktledningsförsedda vägen. Väl där måste strömavtagaren kunna koppla på sig på systemet, 

automatiskt och under färd km/h. Den behöver också kunna koppla från och till automatiskt vid 

omkörningar eller hinder som exempelvis viadukter eller trafikplatser. Det är denna nya utmaning 

som den här rapporten i första hand ska granska. 

 

Rapporten berör också andra förutsättningar och exempel på lösningar för ett system med 

kontaktledningar över motorvägar och landsvägar. En utbyggnad skulle troligtvis ske i flera 

etapper av mindre projekt innan en eventuell nationell utbyggnad. För att kunna utreda 

förutsättningarna för vägnätet har ändå ett exempel på möjlig utbyggbar sträcka tagits fram: 

Södertälje - Jönköping - Malmö, Helsingborg - Göteborg - Jönköping. Där finns en tät trafik av 

tunga transporter och vägar av god kvalitet. 

 

Tidigare ha en förstudie till projektet producerats av Grontmij på uppdrag av Svenska Elvägar AB, 

“Förstudie Elektriska vägar - elektrifiering av tunga vägtransporter”. Där granskas bl.a. befintlig 

infrastrukturs möjligheter till elektrifiering, energi- och miljövinster med elvägar samt vad som 

kommer att krävas av fordonen för att kunna trafikera en elektrisk väg. Energibesparingen 

beräknas till 10 TWh och CO2-utsläppen uppges minska med 4,2 Mton om 100 % av den tunga 

vägtrafiken drivs av el. Dessutom görs en bedömning att anläggningskostnad för elektrifiering av 

befintlig väg är ca 10 miljoner kr per km, inklusive skyddsutrustning i form av exempelvis räcken. I 

förstudien presenteras förslag till vidare utredningsområden, bl.a. om utveckling och utprovning 

av strömavtagare och kontaktledning. Den här rapporten tar sin utgångspunkt i förstudiens 

resultat. 

 

Studien använder i första hand allmänt tillgängligt information och kunskap som någorlunda 

enkelt kan kontrolleras av tredje part. 
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3.1. Systemöverblick, delprojekt och ansvar 

 
Projektgruppen upprättade i ett tidigt skede en systemskiss för att avgränsa och dela upp de olika 

frågeställningarna och de olika projektparternas ansvar som framgår av figuren nedan. 

 
 Systemskiss 

 

Benämning Beskrivning Ansvar 

Vägstandarder Säkerställa att nationella och internationella 

regelverk beaktas och följs. Exempelvis krav att 

fordon med given höjd, bredd, längd och vikt kan 

trafikera systemet. 

Trafikverket 

Trafiksäkerhet Säkerställa att nationella och internationella 

regelverk beaktas och följs. Exempelvis att 

elfordonen inte inverkar negativt på 

trafiksäkerheten.  

Trafikverket 

Vägkonstruktion & 

vägunderhåll 

Säkerställa att vägens konstruktion medger 

elektrifiering och att elektrifieringen inte hämmar 

vägens underhåll. Exempelvis måste 

kontaktledningsstolparna “följa med” vägens 

rörelser vid t.ex. tjäle och stolparna måste också 

skyddas mot påkörning 

Trafikverket 

Fordon Bistå med grundläggande information om fordon 

som t.ex. längd, bredd, höjd och effektbehov samt 

fordonsrörelser i horisontal- och vertikalled 

Scania, Volvo, 

BAE Systems 
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Gränssnitt fordon Bistå med grundläggande information av placering 

och utformning av infästning av strömavtagare, 

krav på elektriskt gränssnitt mm 

Scania, Volvo, 

BAE Systems 

Strömavtagare Utvärdering av fördelar och nackdelar med 

befintliga strömavtagare samt kravspecifikation 

och översiktlig konstruktion av nyutvecklad / 

modifierad aktiv strömavtagare 

Robotdalen 

Kontaktledning Bistå med grundläggande information och 

kunskap om kontaktledning och 

kontaktledningsstolpar. 

Balfour Beatty 

Rail 

Banmatning Bistå med grundläggande information rörande 

transformatorstation/likriktarstation. 

Balfour Beatty 

Rail 

Energisimulering Utföra simulering av energi och effektbehov vid 

olika belastningar. 

Balfour Beatty 

Rail 

Ställverk Bistå med grundläggande information om 

anslutning till det nationella elnätet 

Elforsk 

Nationellt elnät Bistå med grundläggande information om det 

nationella elnätets nuvarande kapacitet och samt 

ev. framtida behov av förstärkning  

Elforsk 

Betalningsmodell Utredning av olika betalningsmodeller Elforsk 

Styrmedel Utredning av olika styrmedelsmodeller Elforsk 

 

 

3.2. Målgrupp 

 
Rapporten vänder sig till alla, specialister som generalister, som är intresserade av omställningen 

av dagens godstransporter till ett långsiktigt hållbart, fossiloberoende, transportsystem som 

uppfylla de nationella klimatmålen. 

  

Vi hoppas att rapporten kan vara gränsöverskridande i den meningen att fordonsspecialister får 

en inblick i samhällsbyggnad, samhällsbyggare får en inblick i elförsörjning och att de som arbetar 

med elförsörjning får en inblick i fordonsteknik. Syftet är givetvis att underlätta kommunikation och 

samarbete kring de komplexa frågeställningar som uppkommer vid omställningen till ett 

fossiloberoende transportsystem. 

 

3.3. Tidplan 

 
Projektet påbörjades 2010-12-01 och rapporten levererades 2011-12-01. 

3.4. Organisation 
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3.4.1. Styrgrupp 

 
Projektet har letts av en styrgrupp som har sammanträtt varje vecka. Styrgruppen har bestått av: 

 

Organisation Person Ansvarsområde 

Svenska Elvägar AB Anders Nordqvist Projektägare 

Mälardalen Högskola Harry Frank Vetenskaplig rådgivare 

Projektengagemang AB Per Ranch Uppdragsledning 
 

3.4.2. Medverkande organisationer, personer och funktioner 

 
Följande organisationer och personer har deltagit regelbundet i projektet och de workshops som 

anordnats. 

 

Organisation Person Ansvarsområde 

BAE SYSTEMS HÄGGLUNDS AB Tom Sundelin Hybridfordon 

BALFOUR BEATTY RAIL AB Stefan Widell Banmatning 

ELFORSK AB Sten Bergman Eldistribution & elhandel 

MÄLARDALENS HÖGSKOLA Harry Frank Vetenskaplig rådgivare 

PROJEKTENGAGEMANG AB Per Ranch Uppdragsansvarig 

 Per Göransson Ombud 

 Johanna Snygg Projektkoordinator 

ROBOTDALEN Ingemar Reyier Robotik & automation 

 Anders Thunell Robotik & automation 

SCANIA CV AB Ann Segerborg-Fick Observatör 

SVENSKA ELVÄGAR AB Anders Nordqvist Projektägare 

TRAFIKVERKET Per Andersson Väg- och banteknik 

 Mats Andersson Elteknik 

 Anders Bülund Anläggningsutveckling, 

Elkraftsystem 

 Peter Dittlau Dränering och avvattning 

 Klas Hermelin Vägkonstruktion 

 Anders Håkansson Vägutrustning 
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 Magnus Ljungberg Drift och underhåll 

 Maarten Reijm Kontaktledning 

 Bengt Wåhlin Vägutformning 

VOLVO TECHNOLOGY AB Richard Sebestyen Observatör 

 

 

3.4.3. Tillkommande experter 

 
Utöver ovanstående organisationer och personer har projektet i vissa fall utökats med ytterligare 

två experter.  

 

Organisation Person Ansvarsområde 

KTH Lars Drugge Strömavtagardynamik 

VECTURA Sven Lundbäck Kontaktledningsstandard 
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4.0 FÖRUTSÄTTNINGAR 

 
Skiljer sig möjligheten att elektrifiera vägarna mot att elektrifiera en järnväg? Ja, den största 

skillnaden är kanske att vägen är allmän medan järnvägen inte är det, plus att all trafik på 

järnvägen är styrd i sidled av spåren vilket vägtrafiken inte är. De här skillnaderna behöver 

beaktas vid en elektrifiering av vägarna. Elanläggningen behöver skyddas från fordon som 

hamnar utanför vägbanan. Konsekvenserna av att ett fordon river ned kontaktledningen eller av 

att kontaktledningen av annan anledning tränger in i vägens utrymme för trafiken (det fria 

rummet) behöver studeras mer. Vad är lämpliga åtgärder för att minska t.ex. den direkta risken att 

fordon fastnar i den nedrivna kontaktledningen? Vad är en acceptabel tid för återställande av 

elanläggningen efter en nedrivning som helt eller delvis blockerar vägtrafiken? Svaret på de här 

frågorna påverkar hur anläggningen bör utformas.
1
 

4.1. Projektets förutsättningar 

 
Förutsättningarna för projektet är att i största möjliga utsträckning använda beprövad, 

standardiserad teknologi som kan implementeras tämligen omgående utan ett omfattande 

utvecklings- och/eller standardiseringsarbete. Proprietära teknologier, dvs. teknologier som ej är 

fritt tillgängliga, d.v.s. ägs av en rättighetsinnehavare, d.v.s. patent, bortfaller p.g.a. risken för 

rättstvister och ersättningsformer i samband med upphandling. 

4.2. Vägnätets förutsättningar för elektrifiering 

 
En elektrifiering av delar av vägnätet innebär att fordonen redan från början måste vara 

utformade så att de kan ta sig fram både där vägen är elektrifierad och där den inte är det. Det är 

en fördel ur elektrifieringssynvinkel av vägen eftersom tekniskt svåra (dyra) vägavsnitt då inte 

behöver elektrifieras. Exempel på sådana platser är vägkorsningar och cirkulationsplatser 

(rondeller). Andra hinder kan vara viadukter eller tunnlar där det handlar om att 

kontaktledningsanläggningen ska få plats utan att inkräkta på krav för vägens fria rum. Att bygga 

en kontaktledningsanläggning i en stadsmiljö, som dessutom antagligen är befintlig, är förstås en 

större teknisk och ekonomisk utmaning än att elektrifiera en landsväg. Frågan är vad som är 

optimalt i ett helhetsperspektiv och då blir fordonens utformning en viktig aspekt. Fordonen 

behöver mer effekt (dragkraft ∙ hastighet) på landsvägen än i stadsmiljön och detsamma kan gälla 

energin. Sannolikt bör en elektrifiering av vägarna koncentreras till landsvägen och större leder i 

statsmiljön.
 1
 

4.2.1. Sträcka möjlig att elektrifiera 

 Med beaktande av aspekten att en elektrifiering av vägar bör koncentreras till vägnät utanför 

urban miljö bör man i ett initialskede inrikta sig på exempelvis näringar i samhället som idag har 

en omfattande transport av gods på fordon från källa till omlastning för vidare transport på 

befintlig järnväg och/eller där en utbyggnad av järnvägsnät inte är ekonomiskt försvarbart.
2
 

  

I ett vidare perspektiv har man önskemål om att i en framtid kunna elektrifiera en längre nationell 

sträcka på det statliga vägnätet. Ett förslag på möjliga utbyggbara sträckor är Södertälje – 

Jönköping – Malmö och Helsingborg – Göteborg – Jönköping. Nedan följer en sammanställning 

av några av de hinder som kan vara av betydelse vid en elektrifiering av föreslagna sträckor. 

Observera att nedan angivna data är hämtade från Trafikverkets trafikdata, men är i detta läge 

endast grovt uppskattade, de kan dock ses som en indikation på omfattningen av hinder som bör 

överbryggas.
 2
 

  

Total sträcka: ca 1 000 km 
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Södertälje - 

Jönköping 

Jönköping - 

Göteborg 

Göteborg – Malmö Malmö - 

Jönköping 

291 km (E4) 147 km (RV 40) 270 km (E6) 292 km (E4) 

  

Antal Broar: 150 st. (Bro – trafik passerar ovanpå en konstruktion - bro)   

Antal Portar: 120 st. (Portar – trafik passerar under en konstruktion - ex. bro, GC-väg, etc.) 

Antal Grenar(Ramper): 1 880 st. 

  

En översiktlig geografisk fördelning av fordon och tunga transporter på respektive delsträcka: 

Delsträcka/Trafikplatser ÅDT (ÅrsDygnsTrafik)  

 Fordon Lastbilar 

Södertälje – Jönköping (E4)     

Tpl Södertälje syd 18 090 2 023 

Tpl Hölö 13 860 1 843 

Tpl Åby 11 721 1 540 

Tpl Ryd 7 213 397 

Tpl Gränna 8 062 1 892 

Tpl Ryhov 19 064 2 483 

Jönköping – Göteborg (RV 40)     

Tpl Hulta 11 186 1 053 

Göteborg – Malmö (E6)     

Tpl Lindomemotet 23 566 2 249 

Tpl Varberg 10 781 1 854 

Tpl Halmstad 12 300 2 359 

Tpl Väla 18 578 1 171 

Tpl Sege 22 108 1 456 

Malmö – Jönköping (E4)     

Tpl Landskrona 17 710 3 014 

Tpl Markaryd 5 699 1 606 

Tpl Ljungby 5 810 1 860 

Tpl Värnamo 5 564 1 762 
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Tpl Vaggeryd 6 436 1 576 

ÅDT – Årsdygnstrafik, data från mätningar utförda 2006 och 2010. 

  

4.3. Regler och standarder vägutrymme 

 
Elektrifiering av vägtransporter måste ta hänsyn till fria rummet och uppsatta säkerhetszoner. I 

vilken mån bärande konstruktioner till strömförande ledningar kan uppfylla trafiksäkerhet för 

skydd mot nedfallande strömförande ledningar och bärelement tas upp på annat ställe i 

rapporten. Ytterligare information om regler och standarder återfinns i bilaga 1. 

 

4.3.1. Fria rummet 

 
Det fria rummet är det område som måste finnas för framkomlighet och trafiksäkerhet på det 

allmänna vägnätet.
3
 

 

 
 

Fri höjd 

 Broar: 4,7 + marginal 0,2 m 

 Skyltportalbalk utan el: 4,9 m 

 Lätta konstruktioner: 5,1 m 

 Luftledning och skyltportalbalk med svagström: 5,1 m 

 Luftledning starkström: 6 m (+1m fasledning + Spänningstillägg) 

lsäkerhetsaspekter fri höjd 

I Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska 

vara utförda, ELSÄK-FS 2008:1 7 kapitlet 2 § står det: ”En kontaktlednings minsta höjd över räls 

överkant respektive höjd över vägbanan för trådbussar får inte understiga 5,0 meter. Vid 

vägbroar, tunnlar och liknande får kontaktledningens minsta höjd sänkas till 4,8 meter vid en 

högspänningsanläggning respektive 4,2 meter vid en lågspänningsanläggning”. Om eller hur 

dessa regler eventuellt ska anpassas för en elektrifierad väg är inte utrett ännu. Projektet 

bedömer att anläggningen endera blir för 750 V DC eller 1500 V DC vilket i båda fall innebär att 
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det är en lågspänningsanläggning.
4
 

Hinderfri bredd 

För 90 km/tim fordras ett fritt avstånd från körfält på 1,5 m 

För 100 km/tim fordras ett fritt avstånd från körfält på 2,0 m 

Säkerhetszon 

Inom säkerhetszon får inga fasta föremål förekomma som är högre än 0,3 m. 

Säkerhetszon för 90 km/tim 9 – 11 meter beroende på släntutformning och för 100 km/tim 11 – 13 

meter. Vägräcke kan ersätta del av säkerhetszon. Normalräcke klarar påkörning av personbil 

med utböjning på 1,5 meter medan högkapacitetsräcke klarar tungt fordon med utböjning på 1,7 – 

2 meter. Utböjningen är den säkerhetszon som fordras bakom räcke till fast föremål. 

Förkommande motorvägsektioner 

Sedan motorvägar började byggas i Sverige så har ingående element varierat i bredd. 

I denna beskrivning har inte utrymme för ramper och trafikplatser tagits med då dessa måste 

specialstuderas för att undersöka möjlighet att elektrifiera vägtransporter. Mer detaljerad 

beskrivning se bilaga 1. 

 

Äldre motorvägar 

Belagd bredd vänster respektive höger väghalva: 11,5 m 

Avstånd asfaltkant till vänster körfältsmitt: 4,75 

Mittremsa: 0,8 – 12 m 

Motorvägar 1995 – 2005 

Belagd bredd vänster respektive höger väghalva: 9,25 – 11,25 m 

Avstånd asfaltkant till vänster körfältsmitt: 3,75 – 4,65 

Mittremsa: 2 – 13 m 

Motorvägar 2005 - 

Belagd bredd vänster respektive höger väghalva: 8,5 – 9,5 m 

Avstånd asfaltkant till vänster körfältsmitt: 2,65 – 3,75 

Mittremsa: 1,5 – 2,5 m 

Mötesfria landsvägar 

Belagd bredd tre körfält inkl mittremsa och vägren: 12,25 – 14 m 

Belagd bredd två körfält inkl mittremsa och vägren: 9,0 – 9,5 m 

Avstånd asfaltkant till vänster körfältsmitt: 2,15 – 2,65 

4.3.2. Bropassager 

 Vid de broar och viadukter där utrymme finns ser Trafikverket inga hinder för att kontaktledningen 

får fortsätta in under bron, även att den då kommer lägre än 5,5 m. Kontaktledningen får dock inte 

vara strömsatt vid dessa partier, men det finns en möjlighet att strömavtagaren inte behöver fällas 

ner vid passagen med en sådan lösning. För de broar och viadukter där man inte anser att 

utrymme finns, t.ex. för att ge plats för kommande asfaltslager, måste kontaktledningen upphöra 

förbi viadukten och strömavtagaren fällas ner. Vid större korsningar och plankorsningar kan på- 

och avfarter göra att kontaktledningsstolparna måste placeras så långt ifrån den egentliga 

vägbanan att det inte blir en rimlig lösning att fortsätta med kontaktledning igenom korsningen. 

Det finns även en risk att kontaktledningsstolparna skymmer skyltar, vilket sammantaget ger att 

den troligaste lösningen för trafikplatser blir att upphöra med kontaktledningen ca 1500 m genom 

korsningen. Hur många trafikplatser som hamnar i de olika kategorierna är inte vidare utrett i det 

här stadiet, men ca hälften av de befintliga broarna har idag relativt små avstånd från det 

garanterade 4,5 m till brotaket (d.v.s bygghöjden 4,7 m).
5
 

 

Passage över broar (lite längre) blir också problematiska eftersom kantbalkarna, d.v.s. den yttre 
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bärande delen av en bro eller viadukt, inte är dimensionerade för elstolparna.
6
 

 

4.3.3. Internationella krav 

 Det finns i dagsläget ingen samlad bild av hur EU:s krav eller andra internationella krav skulle 

kunna påverka elektrifiering av svenska vägar. För en framtida fördjupning bör internationella 

krav granskas närmare, inte minst för att säkerställa att den lösning som tas fram även skulle 

kunna anpassas till en internationell marknad.
7
 

 

4.3.4. Dispenstransporter 

 Till dispenstransporter räknas, grovt sammanfattat, transporter som är bredare än 260 cm, längre 

än 24 m eller tyngre än vad vägens bärighetsklass medger. Det finns inga dispensbestämmelser 

vad det gäller transporternas höjd. Däremot ska vägar med lägre fri höjd än 4,5 m märkas ut. Det 

går inte att utfärda dispens för hög transport då inga begränsningar i höjd finns i regelverket. Det 

är transportörens ansvar att färdvägen är rekognoserad och bedöms vara framkomlig för den 

höga transporten.
8
  

 

I de dispensansökningar som Trafikverket får anges dock höjd på transporten. På ett år aug 2010 

- aug 2011 godkändes det ca 100 dispenser där höjden angavs till minst 5 m. De flesta av dessa 

är korta transporter och inte på det nationella vägnätet. Det förekommer höga transporter på 

triangeln Malmö-Göteborg-Stockholm dock oftast på korta sträckor. Höga transporter undviker 

redan idag vägar med planskilda korsningar, varför ett införande av kontaktledningar inte borde 

påverka transporter in någon stor utsträckning. Enstaka transporter kan dock komma att 

påverkas av kontaktledningar över vägen.
9
 

4.4. Förutsättningar beroende av vägbanan 

 De nybyggnadsregler som gäller för tjällyft är 10 - 50 mm för den typen av vägar som utgör 

triangeln Södertälje - Jönköping - Malmö, Helsingborg - Göteborg - Jönköping. Högre tjällyft än 50 

mm skulle därför inte vara aktuellt för ett tidigt stadium av nationell utbyggnad av elvägar. På 

mindre vägar med en dimensionerande hastighet på 80 km/h tillåts dock tjällyft på 100 mm, vilket 

kan vara aktuellt i mindre demonstrationsprojekt för elvägar.
10

 

4.5. Förutsättningar trafiksäkerhet 

4.5.1. Funktionella krav på stolpar  

 Det finns två typer av stolpar, eftergivliga och icke eftergivliga. Mer om hur de kategoriseras 

återfinns i bilaga 1. 

 

Där strömförsörjning till belysningsanläggning med eftergivliga stolpar utförs med luftledning tas 

hänsyn till belysningsstolpens verkningssätt ur eftergivlighetssynpunkt. Det finns två principiellt 

olika lösningar med det gemensamma att de ska sitta fast i en ände och släppa i den andra. För 

stolpar som är konstruerade att deformeras under energiupptagning ansluts kabeln så att den 

lossnar från stolpen vid påkörning, roten på stolpen sitter fast i fundamentet och stolpens topp 

med armar o armaturer kan röra sig fritt. Stolpar med brottled kan gärna sitta fast i luftledningen 

eftersom de släpper från fundamentet när brottleden löses ut.
11

 

 

I fallet med kontaktledning placerad mitt över ett körfält och bärare i form av stolpe med lång 

enkelarm (utliggare), kanske närmast att jämföra med L-portal, förefaller inget alternativ vara bra, 
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om stolpen vid påkörning släpper från grundläggningen (brottled) men sitter kvar i 

kontaktledningen kommer den att hänga ner mitt i körfältet, om den hålls kvar i grundläggningen 

men rycks bort från kontaktledningen kommer armen med stor sannolikhet att falla ner på 

vägbanan.
12

 

  

Ett alternativ kunde vara att spänna en kraftig lina mellan stolptopparna och så att avkörda 

stolpar blir hängande i den. Stolpar som ska ha linor/kablar ska krockprovas med sådant 

utförande. Om kontaktledningarna ska hållas spända m h a motvikter som hänger längs sidan av 

en stolpe blir det nog helt omöjligt att göra en sådan stolpe eftergivlig. Det verkar som att det 

skulle vara svårt att lösa trafiksäkerheten m h a eftergivliga stolpar. Oeftergivliga stolpar kräver 

dock andra säkerhetsanordningar i form av krockskydd.
 13

 

 

4.5.2. Krockskydd 

 
Krockdämpare 

Krockdämpare är skyddsanordningar (släkt med räcken) som minskar en framifrån påkörande 

personbils hastighet genom att under deformation ta hand om rörelseenergin. Det finns olika 

hastighetsklasser, raka och koniska utföranden (bredare baktill) och sådana som vid påkörning 

på sidan som fungerar som räcken (riktningsgivande/redirective) eller inte. För permanent 

användning ska en krockdämpare vara riktningsgivande. Krockdämpare längs huvudvägnätet bör 

uppfylla krav för hastighetsklass 110, krav på fordonsrörelseklass och deformation beror på 

placering och trafiksituation. Krockdämpare i hastighetsklass 110 provas med 1500 kg personbil 

för att bestämma energiupptagande kapacitet och med liten bil för att avgöra skaderisken.
14

 

  

Krockdämpare är relativt kostsamma, de ska placeras på plan mark vilket kan försvåra 

användning där stolpar placeras i slänt och de kräver viss tillsyn, t ex rengöring, för att behålla sin 

funktion. Krockdämpare provas enligt SS-EN 1317-3, aktuell utgåva är från år 2010, 

krockdämpare omfattas av krav på CE-märkning enligt SS-EN 1317-5. Krockdämpare kan i 

samband med elvägar förmodligen inte användas som generell lösning men kanske kan används 

för stolpar placerade t ex i rampnosar.
 15

 

 

Räcken 

Kvar blir att skydda stolparna m h a längsgående räcken, om hänsyn enbart tas till trafikanter i 

avkörande personbilar torde räcken med kapacitetsklass N2 vara tillräckligt, om 

anläggningsägaren betraktar anläggningen som någon form av skyddsobjekt och önskar skydda 

stolparna från att bli nerkörda av tunga fordon bör kanske kapacitetsklass H2 eller högre väljas, 

vid höga flöden av lastbilar med släp, t ex mer än 1000 per dygn, kan man fundera på att välja 

räcken med kapacitetsklass H4 om man betraktar nedkörda stolpar som helt oacceptabelt.
 16

 

 

Stolparna ska placeras utanför räckets arbetsbredd eller, formulerat på annat sätt, räcket bör 

specificeras med sådan arbetsbredd att så att det inte kommer i konflikt med stolparna. Vanliga 

arbetsbredder är mellan 1 och 2 meter, den mäts från räckets trafiksida och ut till maximal 

utböjning vid kapacitetsklass bestämmande prov vid typprovning, i arbetsbredden ingår räckets 

egenbredd. För H-klassade räcken (H1 till H4) har i senaste utgåvan av provningsstandarden, 

SS-EN 1317-2 från 2010, införts ett begrepp fordonsinträngning som anger hur mycket ett tungt 

fordon lutar sig ut över räcket vid typprovning, fordonsinträngning för lastbil mäts på höjden 4 m 

över marken. 
17

 

 

Prisnivån för räcken varierar kraftigt, den beror dels på typen av räcke (betongräcken dyrast, 

stållineräcken billigast) och dels på kapacitetsklassen (det går åt mycket mer material för att hålla 
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tillbaka tunga fordon), från några hundralappar upp till ca två tusenlappar per meter.
18

 

 

Prisnivån för räcken för att skydda de mest kritiska delarna av kontaktledningsanläggningen 

uppgår således till ca 2 000 kr/m vilket innebär 2 MSEK/kilometer.   

4.5.3. Säkerhetsaspekter avseende el 

  En viktig fråga för användning av el i publik miljö är elsäkerheten. Vad händer om ledningar 

ramlar ner? Finns det risk för skador och dödsfall?  

 

Elsäkerheten är mycket hög i Sverige vilket också bekräftas av statistiken kring elolyckor. I fallet 

med överliggande trådförsörjning och högspänd el av likström eller växelström torde det 

vanligaste säkerhetsrelaterade felet kunna vara att ledningen rivs ned och att systemskydden av 

någon anledning inte löser ut. Det torde dock finnas flera metoder för att minska risken för 

eventuella personskador om t.ex. systemet sektioneras hårt, vilket skulle begränsa skedområdet. 

Likaså skulle ett ”smart informationssystem” kunna detektera om lasten plötsligt försvinner eller 

ökar dramatiskt. I dessa fall skulle intelligent bortkoppling kunna ”säkra av” skadeområden.
 19

 

4.6. Förutsättningar fordon 

 
Rapporten fokuserar på tunga vägfordon, framförallt tunga lastbilar. För dessa fordon är 

hastighetsbegränsningen i Sverige 80 km/h och det är den hastighet som används som 

referenshastighet för systemet. 

 

Fordonen i sig är inte föremål för rapporten som förutsätter att all teknik som krävs för att bygga 

fordonen finns. När det gäller intern elektrisk energilagring så skiljer vi tills vidare inte på batteri 

och superkondensator. I rapporten förutsätts följande när det gäller fordonen: 

 

 De är hybrider/multihybrider d.v.s. de kan även framföras med batterier, 

superkondensatorer och/eller förbränningsmotor som drivs med biobränsle.  

 De är försedda med en strömavtagare som automatisk hanterar på- och avkoppling för 

alla körsituationer utan att föraren behöver interagera. 

 De är försedda med en debiteringsmodul för överförd energi.  

En bilaga till rapporten, bilaga 8, Fordonssystem för elvägar fördjupar sig i hur fordonet utformas. 

Denna fördjupning har gjorts av projektpartnern BAE Systems AB.  
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5.0 STRÖMAVTAGARE 

 
Ström skall överföras från kontaktledning ner till fordonet. De konventionella systemen för 

spårväg, järnväg och buss är inte direkt applicerbara då detta nya system kräver påkoppling i fart 

och det saknas en styrande räls. Själva strömavtagaren består bl.a. av en kolslitskena eller 

liknande som släpar mot ledningen och överför energin till fordonet. Slitskenan bärs upp av en 

mekanisk struktur som i sin tur är fäst i fordonet och är höj och sänkbar. 

  Vid elektrifiering av vägar måste minst två kontaktledningar användas för att överföra den 

elektriska energin. Dessutom behövs fler frihetsgrader på strömavtagaren, detta för att möjliggöra 

att anslutningen till kontaktledningen i fart sker säkert.  

 

 
 Källa www.mrxtech.com 

5.1. Översiktlig kravbild för aktiv strömavtagare 

 Skallkrav 

1.          Automatiskt anslutas till kontaktledning i fart upp till max 80km/h. 

2.          Ej inskränka på lastbilens lastutrymme. 

3.          Inte överstiga maxhöjden på fordon (4,50m), och bredden (2,60m) hopfälld. 

4. Klara max kontaktledningshöjd på 6.0m ansluten till den samma. 

5.          Vara klimattålig enligt svenska väderförhållanden. 

6.          Klara verkliga svenska vägförhållanden med avseende på tjälskott och likande. 

7.          Klara av avvikelser från idealspåret på +/- 1m. 

8.          Energin skall tas från kontaktledning. 

9.          Överföra den ström som fordonet kräver. 

10.        Av egen kraft fällas ihop vid fel. 

Börkrav 

11.        Vara estetiskt tilltalande. 

12.        Vara robust/tillförlitlig. 

13.        Ha lång livslängd. 

14.        Uppfylla existerande säkerhetskrav. 

15.        Automatiskt anslutas till kontaktledning i fart upp till max 100km/h. 

Mindre viktigt 

16.        Fordonet bör i väsentlighet ha samma design som i dag. 

17.        Låg inköpskostnad. 

18.        Möjlighet till filbyte för fordonet ansluten till kontaktledning. 
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19.        Möjlighet för fordonet att passera av hinder på vägbanan ansluten till kontaktledning. 

5.2. Val av strömavtagaralternativ 

 
En strömavtagare består av två delar. Först en mekanisk konstruktion som bär upp den andra 

delen (kolslitskenan) och möjliggör höjning och sänkning av denna. Samt den andra delen själva 

slitskenan som har till uppgift att släpa emot kontakttråden och överföra den elektriska energin 

därifrån ner till fordonet.       

                           
Enbent strömavtagare monterad på tåg 

5.2.1. Den mekaniska konstruktionen 

 
Efter en genomgång av befintliga lösningar för spårväg, järnväg och trådbuss kunde två 

huvudtyper av konstruktioner urskiljas. Den traditionella saxbygeln/pantografen för spårbundna 

fordon utformad som en romb, eller den modernare typen som är en “enbent” variant av denna. 

Samt lösningen för trådbuss med de karaktäristiska trolleystängerna. Bakgrunden till de typer 

som tas upp här finns sammanställda i bilaga 4. Här följer de olika typerna med sina för och 

nackdelar:  

Järnväg/spårväg 

Som namnet antyder så bygger strömavtagaren på den apparat för likformig avbildning i önskad 

skala, pantografen, vilket är ett antal ledade stänger sammansatta att bilda en parallellogram, 

som i Sverige kallas saxbygel. Den moderna enbenta pantografen är vidareutveckling av denna 

konstruktion.  

 

Designen möjliggör att det går att höja och sänka kolslitskenorna med en enda kompakt 

lyftanordning, vanligtvis en luftbälg. Fördelarna med denna typ är att den klarar höga hastigheter 

långt över motorvägsfart, det är en beprövad teknik som är robust och är relativt förlåtande vad 

gäller kontakttrådens position. 

 

Nackdelarna är att den inte är designad för stora krängningar på fordonet i vertikal- och 

horisontalled, och om kontakttrådens position mot förmodan är rubbad ur sitt läge river den ner 

den samma. 
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Enbent Pantograf. 

Trådbuss 

Denna typ skiljer sig från pantografen genom att den består av två stycken spröt som är 

uppspända med fjädrar eller pneumatiska kolvar i sin bas (Figur 6). I toppen sitter 

släp/kontaktskor som släpar mot kontakttråden. Spröten är flexibla och kan liknas med fiskespön. 

Fördelarna är att den är lätt och följsam, det är en beprövad teknik, filbyte möjliggörs och den är 

billig.  

Nackdelarna är risken för ”urspårning” d.v.s. hoppar av ledningen, endast klarar låga hastigheter 

maximalt om kring 50km/h, den kan ej kopplas på ledningen i 80km/h utan endast stillastående. 

Samt att den kräver kontaktledning helt utan skarvar. 

 
Trolleystänger. 

 

Robothybrid, aktiv strömavtagare 

Fördelarna med en ny typ av strömavtagare är att den kan göras styrbar och då anpassa sig till 

kontakttrådens position. Den kan då uppfylla stora delar av kravbilden. Detta möjliggör anslutning 

till kontaktledning i fart med hög precision och att en jämn förslitning av kolslitskenan kan 

möjliggöras. Nackdelarna är att den är otestad och avancerad. 

 

 
Robothybrid 
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Slutsats den mekaniska konstruktionen 

 Arbetet med den virtuella strömavtagaren har inriktat sig på den mer avancerade aktiva 

strömavtagaren, robothybriden. Där det amerikanska patentet US5124510 (bilaga 5) har en stor 

del. Den kombinerar tågpantografens fördelar men har ytterligare en frihetsgrad. Först en vertikal 

rörelse mycket liknande den konventionella pantografen, samt en unik sidorörelse utan någon 

längsgående komponent. Detta möjliggör att en kontakttråd ovanför fordonet kan följas 

oberoende av dess position i sidled relativt fordonet.  

 

5.2.2. Kolslitskenan 

 
Efter en genomgång av befintliga slitskenor har tre huvudtyper identifierats.  

Den traditionella kolslitskenan vanlig bland spårbundna fordon med kolbana eller annat hårdare 

material t.ex. stål, som i form av en eller flera parallella slitskenor (monterade efter varandra i 

färdriktningen) släpar mot kontakttråden. Denna lösning kan anpassas för den aktiva 

strömavtagaren genom att isolera dessa slitskenor på mitten för att möjliggöra strömupptagning 

av de två polerna (ström) som krävs. Alternativt måste två strömavtagare parallellt användas på 

fordonet. 

 

Kolslitskenan som används på trådbussar, kan liknas med ett längsskuret rör med kolinlägg i 

botten som omsluter och släpar emot kontakttråden (en släpsko), denna kopplas idag manuellt in 

på ledningen vid stillastående.  

 

Slutligen en helt ny och för projektgruppen helt otestad typ av slitbana, enligt europapatent 

EP99830692 (bilaga 6) eller det japanska patentet JP52071011A som möjliggör anslutning till 

kontaktledningen helt utan ”eftertanke” vad gäller ledningarnas placering på strömskenan. Ett 

intressant alternativ som bör testas och som ursprungligen var tänkt för trådbussar för att slippa 

den manuella påkopplingen.  

 

Identifierade punkter som är bra och mindre bra för varje typ av dessa strömskenor. 

Traditionell kolslitskena 

           Fördelen är att det är en beprövad teknik, och robust. Nackdelarna är risken för nedrivning 

av kontaktledningen om kolbanan skadas och blir ojämn. Den är idag även ganska tung och styvt 

upphängd och bör göras följsammare för användning på tunga vägfordon. T.ex. en extra lätt 

skena för att minimera gnistbildning. 

 

 
Kolslitskena. 

 

 

Släpsko med kolinlägg  

Fördelarna är att den är billig, och lätt. Den ställer dock stora krav på noggrannheten vid 

indockning/påkoppling vilket gör att dyra sensor- och styrsystem krävs. Den förslits också kvickt 

och måste bytas ofta, den “spårar ur” även ur ibland och en speciell infästning av 
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kontaktledningen som inte slår i släpskons kanter. 

 
Släpsko på trådbusspröt                                           Speciell infästning av kontaktledning 

Segmenterad 

Fördelarna med denna lösnig är att man inte behöver vara noggrann vid insökning och 

påkoppling. När man väl är inkopplad så kan man enkelt avläsa positionen på trådarna (feedback 

till föraren och systemet) 

Nackdelarna är att den är otestad och det är oklart om det uppstår ljusbågar då isolationsav-

ståndet minskar. Sedan krävs ett isolerande material med samma förslitningskoefficient som de 

ledande delarna i slitskenan. 

 

 
Segmenterad slitskena 

 

Slutsats slitskena 

 Analysen har visat att det finns två huvudalternativ. 

1. Det första är den segmenterade som om tester visar att den fungerar är optimal för 

elektriska vägfordon .  

2. Den andra är en variant på den beprövade kolslitskenan som är sektionerad och indelad 

för pluspol respektive minuspol. 

 

I båda fallen måste elkablar användas för att leda ned strömmen till fordonet. Normal 

fallet för strömavtagare, d.v.s. för järnväg, används den mekaniska strukturen till att leda ned 

strömmen.  



Utveckling av aktiv strömavtagare för tunga fordon                     Svenska Elvägar AB 2011-12-01 

Sida 26 av 50 

 

 
Sektionerade slitskenor. En för pluspol och en för minuspol. 

 

5.3. Placering på fordonet 

 
För att behålla det befintliga lastutrymmet på lastbilen, blir alternativen för placering på fordonet 

begränsade. Att strömavtagaren placeras ovanför lastbilens hytt är då optimalt, då denna yta inte 

utgörs av något lastutrymme. Strömavtagaren skall även vara sådan att den kan fällas ihop så att 

den i nerfällt läge inte överskrider den lagliga höjden och bredden på svenska fordon.  

 

Efter diskussion med fordonstillverkare bör konstruktionen vara fäst i fordonets chassi, inte i dess 

hytt. Underredet är lastbärare och skulle klara den extra vikten från strömavtagaren. Förslaget att 

montera avtagaren direkt på lastbilens hytt avfärdades därefter, hytten bör i så fall konstrueras 

om på flera plan vilket inte går att motivera. Placeringen ovanför hytten kvarstår dock. Fordonet 

bör dock förlängas något så att inte släpet/trailern tar i konstruktionen som bär upp 

strömavtagaren, men det är något som tillverkarna redan idag erbjuder sina kunder.  

 
                             Figur 12. Aktiv strömavtagare monterad på dragbil. 

 

Den valda lösningen fälls ihop och får plats i utrymmet ovanför hytten och har fördelen att den 

inte inskränker på lastutrymmet varken i hopfällt läge eller då den är kopplad till luftledningen.  

 

I hopfällt läge skyddas strömavtagaren bakom vindavvisaren. 

5.4. Utformning av strömavtagare 

 
Den virtuella prototypen har visat att den aktiva strömavtagaren har stora möjligheter, och 

tabellen nedan pekar på en aktiv strömavtagare och befintlig kontaktledningsteknik för järnväg 

används. Den aktiva strömavtagaren har stor flexibilitet i höjd- och sidled och är kompakt nog att 

rymmas ovanför lastbilshyttens tak. 

 

Tabell som jämför en tänkt aktiv strömavtagare med befintliga utföranden 
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Egenskap Tågpantograf Trolleystänger Aktiv strömavtagare 

Anslutning i fart < 200 km/h (på 

järnväg) 

nej < 100 km/h 

Avvikelse från 

idealspåret 

+/- 0,5 m > 2,0 m +/- 1,4 m 

Sträcka mellan 

kolbyten slitskena 

~2000 mil 30 – 100 mil 

 

~2000 mil 

Begränsar 

lastutrymmet 

nej ja Nej 

Maxhastighet 400 km/h ~80 km/h ~150 km/h 

Urspårningsrisk Låg Hög Låg 

Nerrivningsrisk av 

kontaktledning 

Medel Låg Låg 

Följsamhet i 

vertikalled 

Medelhög Hög Medelhög 

Krav på 

kontaktledning 

Hög 

inspänningskraft 

Inga skarvar Hög inspänningskraft 

Teknikhöjd Låg Låg Hög 

Möjliggör jämn 

förslitning av 

kolslitskena 

Nej Nej Ja 

Robusthet Hög Medelhög Medelhög men ej 

testat 

Kostnad* Medel Låg Hög 

 

Kommentar kostnad: 

 

Kostnaden för pantograf (tåg) uppges vara 60 000 - 80 000 kr och för trolleystänger (trådbuss) 

30 000 kr (Johansson
20

). En ”aktiv strömavtagare” bedöms vara 2-3 ggr så komplex som 

tågpantograf varför den uppskattningsvis bör kosta 120 000 - 240 000 kr. Dock ska man väga in 

att både pantografer och trolleystänger tillverkas i begränsade serier. En aktiv strömavtagare för 

lastbilar bedöms kunna produceras i stora serier vilket sänker kostnaden.   
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   Aktiv strömavtagare.                              Vy från ovan.                                       Vy från sidan 

 

 

 

 
Den aktiva strömavtagaren klarar kontaktledningshöjder på upp till 6m. 
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Strömavtagaren ryms samtidigt under maxhöjden 4,5m. 

 

 
Strömavtagaren sträcker sig väl utanför fordonet och uppfyller krav nr.7 på +/-1m. 

 

För framtagandet och test av en fysisk prototyp finns följande tre alternativ:  

  

1. Det första alternativet utformas som en enbent pantograf med två frihetsgrader. En 

vertikal rörelse mycket liknande den konventionella tågpantografen, samt en unik 

sidorörelse utan någon längsgående komponent enligt det amerikanska patentet i 

bilaga 5. Detta möjliggör att en kontakttråd ovanför fordonet kan följas oberoende av 

dess position i sidled relativt fordonet. Den bör ha en strömskena som på något vis är 

indelad i två eller flera sektioner. (T.ex. beskriver det europeiska patentet EP99830692 

(bilaga 6) en lösning då hela kontaktytan på strömskenan kan tillåta de två elektriska 

polerna från varsin kontaktledning, vilket möjliggör större manöverutrymme för fordonet 

i sidled och medför ett mindre noggrant mät- och reglersystem). 

 

2. Det andra alternativet är en klassisk pantograf som används av tåg och spårväg men 
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som är monterad på en linjärenhet för att möjliggöra sidoförflyttningar, samt skapa en 

jämn förslitning på kolslitskenan. Denna lösning uppfyller dock inte skallkrav nr.7 

(förflyttning i sidled) till fullo men kan visa sig gott nog. Den måste också som den aktiva 

strömavtagaren ha en segmenterad eller sektionerad kolslitskena. 

 
Enbent strömavtagare på linjärenhet. 

 

3. Det i tredje hand aktuella alternativet är att använda två pantografer på något sätt 

placerade bredvid varandra mycket liknande de lösningar för gruvtruckar (Trolley assist 

systemen) redovisade i bilaga 4 men som också är, för att få en viss möjlighet till 

sidoförflyttning är monterade på en linjär enhet. Lösningen kan dock inte mäta sig med 

alternativ ett eller två i möjlighet till sidoflexibilitet, och att etablerade standarder för 

kontaktledning måste frångås då det måste vara större avstånd mellan ledningarna. 

Detta alternativ har vanliga kolslitskenor. En fördel med detta alternativ är inga externa 

ledare behövs upp till kolslitskenan utan strömmen går i den mekaniska konstruktionen. 

 

5.5. Frånkoppling strömavtagare - kontaktledning 

 
Frånkoppling skall ske när fordonet på något sätt lämnar elvägen eller när elvägen upphör. 

Konstruktionen för detta skall baseras på avvikelser från normal drift, såsom   

upptryck ökar/sjunker kraftigt eller oförutsett strömbortfall sker vilket medför att konstruktionen 

också hanterar felsituationer av samma typ, t.ex. nedriven kontaktledning. 

   

Vid vissa viadukter med tillräckligt utrymme under finns möjlighet till en lösning där 

kontaktledningen dras under viadukten isolerad och strömfri, ett antal 10-tals meter framför och 

efter. Då slipper man frånkoppling från kontaktledningen, själva strömavtagaren trycks bara ihop 

av tråden under viadukten för att sedan återta sin position och återfå strömmen där ifrån, detta 

specialfall skall delges systemet så att frånkoppling ej sker.   

 

5.6. Anslutning strömavtagare – luftledning 

 
Anslutning skall ske vid given punkt/signal, då skall det fordonsbaserade indockningssystemet 

leta efter kontaktledningen för att säkerställa att den finns ovan fordonet. Sedan frågar detta 

system elförsörjningssystemet (det system som hanterar elförsörjningen från det fasta elnätet), 

om det är klart att ansluta sig och ta ut energi från kontaktledningen. Vid klartecken påbörjas 

uppfällning och systemet guidar den aktiva strömavtagaren mot kontakttrådarna. Överföring av 

ström startar. 
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För att insökningen ska gå att utföra måste någon form av sensor känna av eller se 

kontaktledningens trådar. De vanligaste teknikerna som kan bli aktuella lyfts fram i nästa stycke. 

5.6.1. Söksystem 

 
Det finns idag ett antal olika system för att hitta kontaktledningar och även mäta förslitningen på 

dessa ledningar. Detta bekräftar att tekniken mer än väl klarar de krav vad gäller möjligheten att 

hitta och söka in strömavtagaren till ledningen för att sedan kontinuerligt mäta kontakttrådens 

läge och justera strömavtagarens position efter detta. Om en segmenterad strömskena används 

behövs inget avancerat söksystem med laser eller liknande när den är ansluten till ledningen. När 

väl strömavtagaren är ansluten till kontakttråden kan den kontinuerligt positionera sig beroende 

på vilket segment som är anslutet. Detta system måste kompletteras med något enklare system 

för att säkerställa att kontaktledningen finns ovanför strömavtagaren före anslutning dit.  

Det som kan bli avgörande vid val av sensorsystem är dess vädertålighet. 

 

Tre intressanta sensortekniker: 

Ultraljud 

Denna teknik är billig och används idag i t.ex. personbilars backsensorer och även inom service 

av kontaktledningar på järnvägen. Teknikens noggrannhet kan dock ifrågasättas men kan mycket 

väl vara användbar beroende på val av slitskena på strömavtagaren. En begränsning, som 

bedöms obetydlig, är att tekniken inte fungerar att hitta ledningarna under t.ex. viadukter när 

kontaktledningen ligger nära dess tak. 

                                              

Laser 

Lasersystemet från t.ex. det svenska företaget Latronix, bygger på en ir-laser och en ir-kamera 

som med hjälp av dessa kan mäta vart kontaktledningen befinner sig och även mäta slitaget på 

densamma. Systemet har en obetydlig, fördel av att det går bra att hitta ledningen även under 

viadukter, men systemet är troligen dyrt och hur det t.ex. klarar kraftigt solljus och snöfall är 

oklart. Gerken Nordiska Karma AB har liknande system som kan bli aktuellt. 

 

Induktion 

Används flitigt i industrin på så kallade AGV:er (Automated Guided Vehicle) eller t.ex. på 

robotgräsklippare. 

Tekniken är billig, robust, har hög noggrannhet och är vädertålig. Systemet kräver dock en ledare 

med växelspänning som sensorn känner av, vid val av likströmssystem måste denna 

växelspänning finnas i en extra ledare eller överlagras i kontaktledningen. 

 
Bild på ett AGV-system, där antennen sitter fast på fordonet. 
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5.7. Simulering av samverkan fordon - strömavtagare – luftledning 

 
En dynamisk analys av samverkan mellan fordon, strömavtagare och kontaktledning har utförts 

av Lars Drugge, KTH avdelningen för fordonsdynamik, för tre simuleringsfall vid tre olika 

hastigheter. Kontaktledningen som använts i simuleringen är av den typen av kontaktledning med 

bärlina som används för järnväg idag. 

 

Simuleringsfall: 

 Plan väg, inga ojämnheter 

 Väghöjning/sättning (+/-50 mm) 

 “Vågformad” ojämnhet (+/- 20mm) 

 

Simuleringsfallen har utförts med påkoppling i fart samt konstant hastighet i 80, 90 respektive 100 

km/h. 

 

De preliminära resultaten visar att påkoppling i fart fungerar väl och att kontaktkraftvariationen är 

låg för ett tungt fordon som färdas i 80-100 km/h. 

 

Kraftvariationen ökar då vägen har ojämnheter i form av lokala sättningar/väghöjningar eller 

sinusformade ojämnheter, men standardavvikelsen samt max- och minkrafter är fortfarande inom 

tillåtna gränser för de studerade fallen.  

 

Ytterligare information om simuleringen återfinns i bilaga 7. 
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6.0 KONTAKTLEDNINGSSYSTEM 

6.1. Kontaktledning och stolpar 

 
En kontaktledning är en eller två oisolerade elektriska ledningar längs en bana eller väg, som 

överför elektrisk ström, till elektriska fordon som ellok, spårvagnar eller trådbussar, via 

en strömavtagare på fordonet. För rälsfordon används normalt endast en kontaktledning 

eftersom återledningen kan ske genom rälsen. För vägfordon som trådbuss och trådlastbil 

används två kontaktledningar. Kontaktledningsanläggningen består vanligen av stolpar, bärlinor 

och kontaktledning. Kontaktledningen består av bärlina, bärtråd och kontakttråd och hängs 

vanligen upp med hjälp av utliggare direkt i stolpen. För långsamtgående fordon som spårvagn 

och trådbuss används ibland en förenklad kontaktledning utan bärlina och bärtråd.  

 
Bild: Kontaktledningsanläggning för järnväg

21
 

 

Ledningsbryggor används i järnvägsammanhang på bangårdar och på sådana platser där man 

inte kan ha stolpar mellan spåren. En typ av ledningsbrygga är den s.k. linbryggan där 

kontaktledningen är upphängd i linor som går tvärs över spåren. 
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Kontaktledning upphängd med linbrygga.

22
 

 

För elektrifiering av större vägar bedöms upphängning med hjälp av linbrygga vara speciellt 

intressant eftersom stolparna inte kan stå i direkt anslutning till körbanan; vägrenen innebär 

att utliggarna kommer att bli mycket långa.  

 

Avståndet mellan stolparna är normalt ca 40-50 meter vilket innebar att de med fördel kan 

utnyttjas för vägbelysning. 

 

Riktvärde för kontaktledningshöjden bedöms av utredningen till 5,5 m, som är en normal 

kontaktledningshöjd för svenska spårvägar. Det finns dock möjlighet att variera denna inom 

gränsvärdesintervallet, se nedan under utformning elförsörjning, för att anpassa anläggningen till 

omgivningen. 

 

För mer information, se bilaga 2, Lärobok kontaktledning. 

6.1.1. Förslag på kontaktledning 

 Rapporten föreslår en kontaktledning i standardutförande enligt: 

 

 Ktl-system ST (9,8/9,8 x 2)x2 spec. 

 Kontaktledning 120mm
2
 Cu alt. 170mm

2
 Al 

 Bärlina 70 mm
2
 Bz/Cu 

 Stolpavstånd 50 m 

 

Kostnaden för kontaktledning bedöms till ca 2,0 miljoner kr/km inklusive projektering.
23

 

 

6.2. Kraftförsörjning 

 
Trafikverket bedömer att det sannolikt kommer att behövas ett parallellt nät för 50 Hz längs med 

vägen och kontaktledningen för åtminstone vissa sträckor. Anledningen till det är dels att det kan 

saknas ett lämpligt 50 Hz högspänningsnät att hämta matningen ifrån och dels att matningen 
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måste vara tillräckligt stark för den aktuella belastningen. Belastningen får inte sänka spänningen 

för mycket i det matande nätet och lastens generering av övertoner får inte störa andra laster. 

Starkare nät och bättre (dyrare) strömriktare minskar risken för störningar av anan elutrustning.
24

 

Elforsk anger i sin studie för projektet, se bilaga 3, att utbyggnad av infrastrukturen rörande 

elförsörjning av fordonen inte behöver bli speciellt kostsam. Studien visar på att måttliga volymer 

fordon (500-2000 per dygn) knappast kommer att påverka dimensioneringen av elförsörjningen 

och att även upp till 16 000 fordon per dygn endast har en liten påverkan. Lastprofilerna är i regel 

mycket lokala och i de sektorer där många fordon kan förväntas ansamlas kan olika åtgärder 

vidtas för att effekttoppar skall hållas nere.
25

 

6.3. Säkerhet och estetik 

 
Kontaktledningshöjden bör normalt inte understiga 5,0 m enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter. 

Under denna höjd krävs tydlig varningsmarkering och särskild skyltning. Det övre gränsvärdet, 

cirka 6,0 m, ges av strömavtagarens funktionshöjd på fordonet med en viss marginal för att små 

lokala avvikelser inte ska störa driften. Riktvärde för kontaktledningshöjden är 5,5 m, som är en 

normal kontaktledningshöjd för svenska spårvägar. Det finns dock möjlighet att variera denna 

inom gränsvärdesintervallet för att anpassa anläggningen till omgivningen.  

 

Kontaktledningsanläggningens utformning har stor betydelse for elvägsanläggningens estetiska 

inpassning i vägmiljön. Olika lösningar på kontaktledningsstolpar eller hängverk är tänkbara.
 26

 

6.3.1. Systemspänning 750 eller 1500 V DC? 

 
De två mest förekommande systemspänningarna inom de till elvägar närliggande teknikområden 

dvs. trådbuss, spårvagn och tunnelbana är 750 V och 1500 V likspänning (DC).
 27

 

 

750 V DC används vanligtvis för lättare typer av fordon, t.ex. spårvagnar och 1500 V DC används 

i tunnelbanor där det är krav på högre kapacitet och snabbare acceleration med andra ord ett 

större effektuttag. Generellt kan man säga att en högre spänning genererar lägre driftström. 

Lägre ström kräver en mindre area på kontaktledningen. En mindre area på innebär en 

kostnadsbesparing.
 28

 

 

Förslag till systemspänning: 

Rapporten föreslår att följande systemspänningar används: 

 750 V används för testning och mindre system som t.ex. en pilotanläggning. 

 1500 V används för ett nationellt vägnät 

 

Att valet har fallit på 1500 V betyder att vi fortfarande befinner oss i området ”Lågspänning” vilket 

innebär mindre krävande regler ur säkerhetsaspekter enl. gällande lagstiftning och standarder. 

Det innebär också billigare komponenter i förhållande till högspänningsutrustning (>1500 V DC) 

samt också kräver mer av anläggningsägaren i form av kringutrustning mm.
 29

 

 

6.3.2. Underhållkostnader 

 
Enligt Trafikverket byts kontaktledningarna på järnvägen genomsnittligt vart 50 – 60:e år på 

vanliga linjer och vart 30:e – 40:e år i storstäder med omgivning. Bytet orsakas av åldring av 

materialet beroende på miljön och i viss grad av antalet strömavtagarpassager. Vanliga linjer i 

Norrland har ca 30 strömavtagarpassager per dygn och i Stockholm kan det vara 300 passager.
30

 

  

Underhållskostnaden är genomsnittligt årligen cirka 20 tkr/km.
31
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6.4. Ljud från strömavtagare och kontaktledning 

 
Det uppstår ett ljud när strömavtagaren glider längs kontaktledningen. Turbulens kring 

strömavtagaren i höga farter gör att ljud kan uppstå.  

 

För gummihjulsfordon i aktuella hastigheter kommer det dominanta ljudet från hjulets kontakt med 

vägen. Hur ljudet från strömavtagaren förhåller sig till vägljudet är inte utrett. Ljud p.g.a. turbulens 

kring strömavtagaren bedöms som små.  

 

Rapporten bedömer att det inte kommer att skapas några tillkommande ljud jämfört med befintliga 

tunga vägfordon men detta bör säkerställas med verkliga prov.
 

 

6.5. Vägsektioner utan kontaktledning 

 
Det antas inte vara genomförbart att anordna kontaktledning på alla delar av vägen. Vid t.ex. på- 

och avfarter, under viadukter och genom cirkulationsplatser är det olämpligt att anordna 

kontaktledning och där måste fordonen drivas fram med en alternativ drivkälla vilket antas i första 

hand bli en förbränningsmotor. 

Det finns också ett antal elektriska system på marknaden som möjliggör framdrivning av fordonet 

i kortare sektioner utan kontaktledning. Enklast är att förse fordonen med batterier eller 

superkondensatorer, som inte kräver någon särskild infrastruktur utan endast anpassning av 

fordonen. Detta innebär naturligtvis dyrare fordon, men å andra sidan kan systemet bidra till 

energibesparing genom att bromsenergin bättre kan tas tillvara.  

 

6.6. Stolpar och infästning 

6.6.1. Utformning av stolpar 

 
Stolpar ska dimensioneras för att bära egentyngd, vindlast och islast mot såväl stolpe - arm och 

linor, last av linor inklusive spännkraften i systemet, det ger dels en last av själva tyngden hos 

isen dels en ökad vindlast i form av större yta hos linan. Vindens återkomsttid bör sättas till 50 år. 

Man bör notera att vid placering på bro bestäms exponeringsfaktorn utgående från höjd över 

underliggande vatten/mark. Hänsyn till islast tas enligt Trafikverkets standarddokument BVS 

543.32 ”Dimensionering av stålkonstruktioner och friledningar för starkström” och standarderna 

SS-EN 50341 samt SS-EN 50423.
32

 

                               

För stolpar som står längs stor väg på landsbygd bör även last av plogsnö mot själva stolpen 

antas, vid bestämning av plogsnölasten bör hög plogningshastighet förutsättas och lasten kunnas 

sättas till 4 kN/m2 (antag att stolpen står inom tre meter från vägbanekant), last av plogsnö ska 

placeras i ogynnsammaste läge, stolpar av fackverkstyp ska i detta sammanhang betraktas som 

konstruktion med hel yta. Dimensionering ska göras enligt relevanta delar av Eurocode, nationella 

val beträffande t ex vindlast o temperaturer ska göras enligt Boverkets föreskrift EKS. 

Anordningar som vid haveri faller på vägbanan hänförs till säkerhetsklass 2, se kap 2 i 

Vägverkets föreskrift 2004:31 om bärförmåga, stadga och beständighet hos byggnadsverk vid 

byggande av vägar och gator.
 33

 

6.6.2. Placering av stolpar 

 
Hur långt ifrån vägbanan som stolparna behöver placeras beror på vilken vägtyp det handlar om. 

I de flesta fall av motorvägar och mötesfria landsvägar handlar det dock om ca 5 m från 

vägbanans mitt till stolpens placering. Stolparna skyddas av räcken som behöver ca 2 m i 
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utrymme bakom sig för att hindra fordon för att skada stolpen, alltså måste stolpen placeras minst 

2 m från vägren.
 34

 

  

 
Bild # Exempel på placering av stolpar vid en motorväg.

 35
 

6.6.3. Grundläggning av stolpar 

 När nya fundament för kontaktledningsstolpar ska anläggas på befintlig bana så försöker 

Trafikverket att undvika att röra i banvallen så mycket som möjligt. Anledningen till det är att då 

minskas risken för oönskade rörelser i banvallen och av spårets läge. Metoder som används är 

då borrade hål eller nedvibrerade/nedtryckta rör som fundament. När man borrar för man endera 

samtidigt med borrningen ned ett rör som sedan fylls med betong eller så för man ned ett 

prefabricerat fundament i det färdiga hålet.
36

 

 

Vid anläggning av kontaktledningsstolpar och dess fundament i en vägkonstruktion ska beaktas 

att det generellt kan finnas olika typer av ledningar förlagda i innerslänt.
 37

 

Dräneringsledning 

Ledningar för dränering av överbyggnaden kan förekomma i vägkonstruktion och ska minst ligga 

0,3 m under terrassnivån, se figur.
38
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Beroende på tjocklek på överbyggnaden kan man uppskatta att dränering är placerad mellan 0,5 

- 1,0 m från beläggningskant i innerslänt.
 39

 

Fiberkabel o dyl. 

I innerslänt och ytterslänt kan det även förekomma olika typer av fiberkablar (optokabel, 

bredbandskabel, etc.) nedlagda. Exakt var dessa är förlagda i förhållande till beläggningskant bör 

kontrolleras vid grundläggning av kontaktledningsstolpar.
40

 

 

6.6.4. Kostnader för stolpar 

 Vid järnvägsutbyggnad är kostnaden för stolpar ca 13-20 000 kr/stolpe inkl fundament, livslängd 

är då 50 år.
41

 

 

6.6.5. Utformning av infästning 

 
Olika typer av infästning har diskuterats och kan anses vara möjliga. De behöver dock utredas 

vidare i projekt med en konkret sträcka tänkt för elektrifiering, eftersom olika typer av infästning 

kan passa bättre på olika typer av vägar. 

 

Infästning i överliggare 

Stolpar med överliggare som går ut över vägen och vari kontaktledningsupphängningen är fäst. 

En sådan lösning används för trådbussanläggningen i Landskrona. Där handlar det dock om 

stadstrafik och lägre hastigheter än vad som gäller för den här rapportens lösning. På en 

motorväg skulle överliggarna bli över 5 m långa, vilket ger en ganska stor momentkraft för stolpen 

att ta hand om. De måste också placeras innanför säkerhetszonen och kräver därför räcken som 

skydd. Fördelen med överliggare är att de är stabila mot nedrivning. 

 

Infästning i linbrygga 

Genom att placera kontaktledningsupphängningen i linor spända tvärs över vägen, mellan två 

stolpar, en på vardera sidan om vägen, möjliggör man för att placera stolparna längre från 

vägbanan. Tunna linor ger också ett mindre visuellt påtagligt intryck av kontaktledningssystemet 

än överliggare. Nackdelen är dock faran för nedrivning. Om en strömavtagare eller något 

uppstickande föremål från ett annat fordon river ner kontaktledningen finns risken att hela 

linbryggan dras ner på vägen och där utgör ett brett hinder för trafiken. 
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7.0 FÖRSLAG OCH PROBLEMFORMULERING TILL ÖVRIGA 

LÖSNINGAR 

7.1. Vägkonstruktion och underhåll 

7.1.1. Slitage på vägkonstruktionen 

 Elvägar påverkar troligen spårbildningen, kanaliseringen, och därmed slitaget i liten utsträckning 

då fordonen inte är fixerade i sidled. Kanaliseringen påverkas i större utsträckning av räcken 

placerade nära vägbanan.
42

 Bedömningen är att små extra kostnader för vägkonstruktion.
43

 

7.1.2. Påverkan från drift och underhåll 

 
Kontaktledningarna kan vara i vägen vid asfalteringsarbeten, men då arbetena är planerade, och 

på dessa vägar oftast relativt omfattande, så borde det inte vara några problem att stänga 

strömmen vid dessa tillfällen och anpassa arbetet så att flaken på arbetsfordonen inte tar i 

ledningen. Viss försiktighet kommer att krävas och vissa lastbilar är mer olämpliga än andra. 

Troligen blir det en marginell kostnadsfördyring i drift och underhåll. Förstärkt vägkonstruktion ska 

inte behövas.
 44

 

 

7.2. Fordonssystem för Elvägar 

 
För att dra nytta av elektrifierade vägsträckor måste framtidens fordon anpassas. En rad 

frågeställningar uppkommer: 

 Vilka möjligheter och fördelar finns det med fordon som anpassas för elektrifierade 

vägsträckor? 

 Hur kan dessa fordons drivsystem och fordonssystem utformas? 

 Vilka är motiven för en elektrifiering av tyngre transportfordon? 

 Vilka utmaningar finns för att anpassa dessa system för elektrifierade vägar?  

 

Dessa frågor belyses i bilaga 8 Fordonssystem för Elvägar. Det är en fördjupning som BAE 

Systems gjort för projektets räkning. Utgångspunkten är fordonssystemens perspektiv då det 

gäller tillämpning och användning av elektrifierade vägar. 

 

Läsaren hänvisas således till bilaga 8 förutom slutsatserna som sammanfattas här.  

 

Slutsatser 

Elhybridbaserade lösningar och en elektrifiering av tyngre transportfordon är definitivt tekniskt 

möjlig. Elhybridbaserade systemlösningar har potential att erbjuda förbättringar av tyngre 

transportfordon på många sätt. Det finns redan i dag exempel och erfarenhet som pekar på detta. 

Tydliga drivkrafter för en elektrifiering finns därmed. Dessa drivkrafter samverkar med 

övergripande motiv och argument för elektrifiering av vägar. 

  

Det finns dock många utmaningar och motkrafter som motverkar en snabb förändring. Kostnaden 

för investeringen i nya lösningar behöver vägas mot nyttan. Allmän systemkunskap och 

erfarenhet har inte ännu byggts upp i fordonsbranschen för att mogenhet finns att optimalt 

tillämpa elhybridtekniken. Därför krävs satsning på tillämpad forskning, utveckling och 

testverksamhet. För att finna de rätta lösningarna behöver ansatser till möjliga lösningar prövas 

på vägen, dels för att bygga upp kunskap men även för att finna fram till de bästa lösningarna för 

respektive applikation. 
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Ett förslag till prototypfordon enligt figuren nedan är presenterat och beskrivet i rapporten som 

bygger på tillämpning av befintlig teknik för att skapa en provanläggning att testa en 

systemlösning av elektrifierade vägar. Ett sådant projekt innehåller många kunskapshöjande 

delar kring systemuppbyggnad och ingående delsystem som t ex energilager mm. 

 

 

 
Förslag till prototypfordon. 

 

7.3. Elförsörjning  

7.3.1. Transformatorstation och likriktare 

 
Rapporten har i avsnittet ”kontaktledningssystem” föreslagit följande systemspänningar: 

 

 750 V DC används för testning och mindre system som t.ex. en pilotanläggning. 

 1500 V DC används för ett nationellt vägnät 

 

Matningsstationer innehåller den utrustning som krävs för att mata kontaktledningen med 

spänning. Matningsstationen tar emot trefas växelspänning, exempelvis 10 eller 20 kV från det 

allmänna elnätet. I matningsstationen transformeras denna ned och likriktas till 750 V/1500 V 

likspänning. För detta krävs dels transformator, dels likriktare.
45

 

  

Likriktare finns av olika typer. Med modern teknik såsom spänningsstyrda likriktare kan avståndet 

mellan stationerna ökas, samtidigt som energiförbrukningen reduceras genom att fordonens 

bromsenergi kan återföras till det matande trefasnätet. Matningsstationerna placeras normalt på 

ett avstånd av 2-3 km vid 750 V DC eller 4-6 km vid 1500 V DC beroende på vald ledararea för 

kontaktledning.
 46

 

  

Matningsstationer kan med fördel byggas samman i fabrik för att därefter levereras med lastbil till 

anläggningsplatsen. Därmed minskar tiden för arbete vid vägen till ett minimum. Kompletteringar 

med ytterligare station vid tunga vägavsnitt eller byte av en icke fungerande station kan också 

göras mycket kort varsel.
 47

 

För- och nackdelar konventionell diodlikriktare kontra spänningsstyrd likriktare 

Spänningsstyrda likriktare 

 

Fördelar: 

- Spänningsstyrda likriktare har fördelen med att belastningsgraden “antalet lastbilar i 
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närheten av stationen” ej påverkar spänningsnivån eftersom tekniken kompenserar 

spänningsfallet i systemet. 

- Fordonens bromsenergi kan omvandlas till elektrisk energi i stället för värme i bromsarna 

och återmatas till matande nät via den spänningsstyrda likriktaren och utnyttjas av andra 

fordon. 

- Avståndet mellan stationerna kan ökas med 20-30% beroende av de geografiska 

förhållandena. 

Nackdelar: 

- Tekniken är förhållandevis dyr och används idag där behovet av effekt är mycket stor 

ca.2-3 gånger större än det vi generellt beräknar för detta sammanhang. 

- Tekniken kräver också en större andel framtida skötsel. 
48

 

 

Diodlikriktaren 

 

Fördelar: 

- Beprövad, används idag i de flesta spårvagns- och trådbuss-system runt om i världen. 

- Förhållandevis okänslig för yttre störningar. (åskväder). 

- Ekonomiskt fördelaktigt i de flesta applikationer. 

 

Nackdelar: 

- Belastningskurvan (ström (I) resp. spänning (U)) relativt brant vilket innebär tätare mellan 

stationerna. 
49

 

  

Ett system baserat på diodlikriktare kan förses med enstaka spänningsstyrda likriktare där man 

anser att det är mer ekonomiskt fördelaktigt beroende då av orsaker som t.ex. belastningar, 

höjdgradienter mm eller med s.k. invertrar som möjliggör återmatning av bromsenergi till matande 

nät. 
50

 

Kraftförsörjning likriktarstationer 

 Matningsspänning 10-20 kV/50Hz 

 Transformatorstorlek: 800-1600 kVA 10-20/1,12 kV Dyn11. Zt 6-8 % 

 Kontaktledningsspänning 1500V/DC 

 Placeras med ett mellanrum av ca 4km
51

 

 

Likriktarstationer kan exempelvis se ut som i figur nedan och placeras med 2-6 km mellanrum 

utefter körbanan, beroende på systemspänning och geografi. 
52
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Likriktarstation, som den kan se ut. Yttermått ca 6,2 x 3,5 m. 

 

7.3.2. Kostnader 

 Kostnader för transformator och likriktarstation bedöms till ca 5-7 mkr/st  d.v.s. ca 1.25–1.75 

mkr/km. Detta inkluderar projektering
53

 

7.4. Nationellt elnät 

7.4.1. Kostnader för utbyggnad 

 
Elforsks studie anger att kostnader för utbyggnad av 400 kV resp. 220 kV friledning uppskattas 

enl. SVK till 4,0 resp. 1,5 MSEK/km. I detta projekt antas att det ej föreligger behov för utbyggnad 

av stamnätet eller några av regionnäten. Distributionsnätet som föreslås är ett standard kabelnät 

med stjärnmatning. Uppskattningsvis 12 eller 24 kV.  I ett alternativ försörjs vardera sidan från 

separata matningar och därmed kan exempelvis redundans erhållas om överbryggning 

installeras. I andra alternativet matas båda sidorna från samma nät och samma 

transformatorstation. Kostnaden för fallet med separata matningar blir 1,56 Mkr/km och 

kostnaden för dubbel matning blir 1,25 Mkr/km. 
54

 

 

Den aktuella sträckan som studeras i detta projekt omfattar passage av ett antal samhällen. 

Högst troligt är att redan gjorda infrastrukturinvesteringar kan användas. Ovanstående beräkning 

utgår dock från att hela sträckningen behöver nyanläggas. Kostnadsuppskattningen är därför 

konservativ och överskattar troligen det faktiska utfallet vid en eventuell byggnation.
 55

 

7.4.2. Kostnader för underhåll 

 
Underhållskostnader brukar normalt räknas som 2,5 % per år av installationskostnaden. Detta 

svarar då mot 39 000 SEK/år, km respektive 31 000 SEK/år, km för förslagen på separata 

respektive dubbla matningar i Elforsks studie.
 56

 

7.4.3. Affärs- och betalningsmodell 



Utveckling av aktiv strömavtagare för tunga fordon                     Svenska Elvägar AB 2011-12-01 

Sida 43 av 50 

 

 För järnvägstrafik sker debitering idag enligt följande: 

De järnvägsföretag som inte har elmätare installerad ska månadsvis rapportera utfört 

transportarbete per fordonstyp. Denna energimängd används som underlag för debitering. 

Järnvägsföretag som har elmätare installerade i sina fordon sänder månadsvis in uppgifter om 

förbrukad energi per fordon. För järnvägsföretag som har Trafikverkets mätare med 

tidsupplösning och positionering med GPS, sänder mätaren alla mätdata direkt till Trafikverkets 

avräkningssystem. Förlustpåslag för överföringen av elenergin från 50 Hz -nätet till fordonet görs 

beroende på fordonstyp. Huvudinriktningen för ett nytt system borde vara att alla fordonen har 

energimätare för direkt överföring av mätdata till Trafikverkets avräkningssystem.
57

 

 

Elforsk har för projektets räkning utfört en studie av elförsörjningen för landsvägsbaserad 

trådbunden transport, se bilaga 3. Resultatet från studien pekar på att den tekniska lösningen 

kring överföring av el till dedikerade fordon (bussar, spårvagnar) är förhållandevis enkel och 

innebär ofta högst troligt att endast en operatör är inblandad. I fallet med publik transport i ett 

öppet system måste affärsmodellen, operatören/operatörerna och betalningssystemen dock 

definieras i någon form.
 58

 

 

Den affärsmodell som behandlas utgår från att en operatör äger infrastruktur och driver Elvägarna 

operationellt. Energi köps från en eller flera elbolag. Anslutningar sker med hjälp av vanliga 

högspänningsabonnemang längs linjesträckan. Utbyggnaden av elnätet kan ske genom de lokala 

elbolagens försorg (Leveransplikt) alt. i egen regi.  Olika betalmodeller kan användas.  Den 

enklaste är att endast debitera fordonen för den körda sträckan och under den tid man är 

ansluten. Andra modeller kan bygga på fasta abonnemang och rörlig elkostnad.  Med hjälp av 

GPS baserad positionering och indikation på eldriften kan olika förslag till debiteringsmodeller 

studeras.
59

 

 

Ett förslag till affärsmodell skulle kunna vara baserad på avräkning av fordonens faktiska 

energiförbrukning samt påslag för infrastrukturkostnaderna. Dessa påslag kan vara antingen 

distansbaserade (vilket reflekterar kostnaden för utbyggnaden) eller energibaserade (vilket 

reflekterar utnyttjandet). Alternativa och kombinerade former är också möjliga. Affärsmodellen 

bygger således på en central/regional operatör (på samma sätt som Trafikverket idag ombesörjer 

tågtrafik) vilken övervakar driften av elvägarna och som sköter debiteringen baserad på 

in/utfartspunkter kommunicerade via exempelvis GSM systemet. Detta system kan vidare lätt 

arrangeras som dubbelriktad information och också ge trafikflödesinformation till fordonsförarna, 

samt även annan önskvärd information.
 60

 

 

Affärsmodellen bygger på att fordon är registrerade användare och har godkända anslutningsdon 

(certifierade av någon lämplig instans). Endast dessa fordon får trafikera systemet. Via TV 

monitorer och GPS/RFID identifiering kan kontroll lätt ske om andra, icke godkända fordon skulle 

ansluta sig. Via kontrollstationer kan fordonsidentifiering via exempelvis Video och GPS 

avstämmas. Systemet skulle vara så uppbyggt att debitering sker per km ansluten färd. För att 

hantera kortare avbrott (t.ex. vid passage av broar, korsningar etc.) kan en återanslutning inom 

viss tidsrymd betraktas som pågående färd medan om avbrottet är längre än givet intervall 

betraktas som en ny påbörjad transport.  Systemet bör kunna göras relativt robust.
 61

 

 

Systemet utgörs av centrala/regionala driftledningscentraler som tar emot information om fordon 

som kopplar in resp. kopplar ur sig från systemet. Baserad på sträckningen och tidpunkten 

beräknas en debitering för fordonet och systemet ”skickar” informationen vidare till avräkning och 

kunddebitering. Driftledning av systemet övervakar nätet och kan via informationskanaler till 

fordon ge information om uppkommande problem, olyckshändelser, trafikarbeten, nerrivna 

ledningar etc.  Likaså kan systemet ge fortlöpande information om det allmänna trafikläget. 

Föraren kan även informeras över rådande pristariff för den aktuella sträckan. Operatören kan 
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med prisstyrning försöka ändra körbeteende etc.
 62

 

 

Möjlighet att snabbladda rena elfordon som personbilar och lätta lastbilar 

Genom utbyggnad av elförsörjning längs motorvägar finns vidare en förberedd infrastruktur för 

laddning av rena elfordon och laddhybrider, t.ex. personbilar och lätta lastbilar. I det senare fallet 

skulle konsekvenserna av en utbyggd el-infrastruktur längs motorvägar kunna innebära en klar 

minskning av räckviddsoron även hos de som kör rena elfordon förutsatt att 

snabbladdningsstationer installeras på strategiska platser.  Denna sekundära verksamhet skulle 

även kunna hanteras inom ramen för affärsverksamheten.
 63

 

 

7.4.4. Styrmedel 

 
De styrmetoder som finns och är under utveckling på järnvägssidan bedöms kunna användas på 

vägarna.
 64

 

 
Förändringar av järnvägslagen innebär att avgifter ska användas i verksamhetsstyrningen av 

tågtrafiken, vilket i sin tur leder till att Trafikverket och järnvägsföretagen inför kvalitetsavgifter. 

Den part som orsakar avvikelser från tågplan och trafikeringsavtal ska betala en på förhand 

bestämd kvalitetsavgift till sin motpart. Avgiften ska bidra till ökad punktlighet och höja kvaliteten i 

järnvägssystemet.
 65

 

 

Elforsk presenterar i sin studie för projektet tre möjligheter inom styrmedel för elvägar. 

Genom GPS positionering av fordonen och en kommunikation till en systemoperatör finns flera 

affärsmässiga möjligheter och möjligheter till energioptimering av systemet. Operatören skulle via 

realtidsinformation ha en klar bild över trafikflödet på vägsträckningarna. Vid störningar kan 

systemet med slot-tider lätt tillämpas så att elsystemet ej överbelastas. Vid höga trafiktätheter och 

vissa tidpunkter kan trafiken regleras genom ökad tidstariff för specifika sträckor. Härigenom finns 

möjligheter att via ekonomiska medel eventuellt styra tunga transporter i vissa kritiska lägen 

(Infartstrafik/utfartstrafik speciella dagar etc.)
 66

 

 

Genom övervakning av fordonens rörelsemönster finns möjligheter att kontrollera en mängd 

faktorer förutom det enskilda fordonet. Transportmönster kan ligga till grund för ytterligare förfinad 

logistikoptimering etc.
 67
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8.0 RESULTAT OCH DISKUSSION 

8.1. Resultat och rekommendation 

 
Baserat på rapportens resultat rekommenderas följande prioritering av strömavtagare med 

kontaktledning: 

 

1. Standardiserad kontaktledning med nyutvecklad aktiv strömavtagare 

2. Något modifierad standardiserad kontaktledning och modifierad standardströmavtagare 

3. Nyutvecklad kontaktledning och nyutvecklad aktiv strömavtagare 

 

Alternativ 1 och 2 bedöms aktuella tills vidare och alternativ 3 är ett alternativ om alternativ 1 och 

2 inte fungerar. Det fortsatta arbetet bör alltså följa ovanstående prioritetsordning.  

8.2. Diskussion 

 
Resultatet av rapporten visar att det är möjligt att med befintlig teknik, konstruera, producera och 

implementera en aktiv strömavtagare för användning tillsammans med standardiserad 

kontaktledningsteknologi i syfte att tillföra elektrisk energi under färd till tunga hybridfordon.  

 

Projektgruppens ansats har således varit att använda så mycket befintlig, beprövad och 

standardiserad teknologi som möjligt. Därför har valet fallit på traditionell 

kontaktledningsteknologi.  

 

Att överföra el via överliggande kontaktledning har funnits kommersiellt tillgängligt i över 100 år. 

Det är en väl känd och väl beprövad teknologi och används numera i alla världsdelar för både 

räls- och vägfordon. Teknologin är internationellt standardiserad, även för gummihjulsfordon 

(trådbussar). En stor fördel med traditionell kontaktledning är att den inte kräver ingrepp i, eller 

påverkar, befintlig vägbana eller väganordningar, vilket kan påverka säkerheten och kostnaderna 

för implementering och underhåll. 

8.2.1. Alternativ för tillförsel under gång  

 
Det finns andra teknologier för överföring av el. Vanligast är via kontaktskena från sidan, s.k. third 

rail, och som används för tunnelbana och lokaltåg.  

 

Betydligt ovanligare är överföring underifrån via kontaktskena eller induktivt via nedgrävd 

kabel/ledare.  

 

Förutsättningarna för föreliggande projekt är att använda beprövad, standardiserad teknologi som 

kan implementeras tämligen omgående utan ett omfattande utvecklings- och/eller 

standardiseringsarbete. 

 

Proprietära teknologier, dvs. teknologier som ej är fritt tillgängliga, dvs. ägs av en 

rättighetsinnehavare, d.v.s. patent, bortfaller också p.g.a. risken för rättstvister och 

ersättningsformer i samband med upphandling. 

8.2.2. Vidareutveckling av traditionell kontaktledningsteknologi 

 
Projektgruppen har ingående studerat samspelet mellan traditionell kontaktledningsteknologi och 

en nyutvecklad strömavtagare. Projektet har också studerat möjligheten att vidareutveckla / 

förbättra den traditionella kontaktledningen. En nyutvecklad strömavtagare och nyutvecklad 

kontaktledning skulle kunna innebära helt nya egenskaper. Projektgruppen har dock bedömt att 
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utvecklingsinsatsen för att utveckla både en ny kontaktledning och strömavtagare är mycket 

omfattande samtidigt som ev. fördelar är osäkra eller otydliga. 

8.2.3. Standardiserad kontaktledning och nyutvecklad aktiv strömavtagare 

 
Förstahandsvalet är standardiserad kontaktledning i kombination med nyutveckling av en aktiv 

strömavtagare. Bedömningen är att fördelarna med att använda en befintlig, beprövad och 

standardiserad lösning överväger de högre utvecklingskostnader för strömavtagaren. 

8.2.4. Modifierad kontaktledning och modifierad standardströmavtagare 

 
Vad blir andra- och tredjehandsvalet? Det finns givetvis ytterligare en aspekt på denna fråga och 

det är om den traditionella kontaktledningsteknologin kan förbättras? 

 

Nyutvecklingen av en aktiv strömavtagare blir relativt kostsam. Projektet har studerat möjligheten 

att använda sig av befintliga “standardströmavtagare”. En sådan lösning skulle vara att montera 

två sådana strömavtagare på en linjärenhet som kan förflyttas i sidled, se avsnittet om 

strömavtagare. En sådan lösning skulle förenkla och förbilliga både utveckling och framtida 

produktion. Nackdelen med en sådan lösning är att standarden för kontaktledning frångås; det 

standardiserade avståndet om 600 mm mellan kontaktledningstrådarna måste ökas till kanske det 

dubbla. Även om detta kan tyckas vara en liten avvikelse så måste besparingarna m.a.p. 

utvecklingskostnaderna vägas mot fördelarna med ett standardiserat system. 

8.2.5. Övriga resultat 

 
Målet för projektet var att ta fram en rekommendation på utförande av strömavtagare och 

kontaktledning. Utöver detta har projektet ansett det nödvändigt att säkerställa ett antal kritiska 

antaganden i förstudien. Om någon eller några antaganden inte stämmer så kullkastar ju detta 

hela legitimiteten för projektet. Föreliggande rapporten visar således också: 

 

 Standardiserad kontaktledningsteknologi kan anpassas till befintliga vägar, vägfordon och 

regelverk. 

 El/kraftförsörjningen är möjlig ur ett nationellt perspektiv. 

 Elektriska hybridfordon innebär nya intressanta egenskaper som ökat lastutrymme och 

ökad drivförmåga förutom lägre energiförbrukning, mindre avgaser och mindre buller. 

 

Eftersom ovanstående inte ingår i uppdraget så diskuteras inte dessa resultat här utan vi hänvisar 

till respektive bilaga.  
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9.0 FÖRSLAG TILL AKTIVITETER 

 
Projektgruppen föreslår att följande aktiviteter genomförs  

 Fysisk prototyp av aktiv strömavtagare samt testmiljö för komponenttest 

 Testmiljö för systemtest 

 Pilotprojekt för långtidstest 

 Fortsatt kunskapsspridning om elektrifiering av vägnätet 
 

Projektgruppens förhoppning är att dessa aktiviteter kan finansieras och påbörjas under 2012. 

9.1. Fysisk prototyp av aktiv strömavtagare samt testmiljö för komponenttest 

 Målet med denna aktivitet är att ta fram en fysisk prototyp och utföra initiala tester utan 

strömsättning eller drivning. Projektgruppen föreslår följande översiktliga utvecklingsplan för 

strömavtagaren 

1. Överföring av virtuell prototyp till konstruktionsmiljö (CAD) 

2. Hållfasthetsberäkningar (FEM beräkningar) 

3. Fysisk tillverkning och leverans av strömavtagare,kolslitbana och linjärenhet 

4. Reglersystem konstruktion,tillverkning och testning 

5. Söksensorsystem Konstruktion, tillverkning och testning 

6. Montering på fysiskt fordon 

7. Systemtest (intrimning reglersystem)  

8. Omgivningstest (väjning, gupp, väder...) på befintlig trådbussanläggning i Landskrona 

9.2. Testmiljö för systemtest 

 Målet med denna aktivitet är att ta fram en mobil fysisk testmiljö för systemtest. Projektgruppen 

föreslår följande översiktliga utvecklingsplan för testmiljön: 

1. Testmiljön använder standardiserad kontaktledning, stolpar och likriktarstation baserad 

på 750 V DC. 

2. Produktion av mobila kontaktledningsfundament som ej fordrar nedgrävning 

3. Placering och montering av det mobila kontaktledningssystemet på lämplig plats, t.ex. en 

avlyst väg eller nedlagt flygfält. Platsen behöver tillgång till elförsörjning för anslutning av  

likriktarstation. 

4. Testning av strömsatt system och fordon utan elektrisk drivning 

5. Testning av strömsatt system och fordon med elektrisk drivning  

9.3. Pilotprojekt 

 Målet med denna aktivitet är att långtidstesta hela systemet i en verklig tillämpning. Under 

projekttiden har ett antal industriella tillämpningar identifierats. En elektrifierad väg skulle innebära 

avgörande fördelar för dessa tillämpningar. Tillämpningarna behöver nödvändigtvis inte en aktiv 

strömavtagare. Hybridfordon med vanliga trådbuss-strömavtagare kan användas initialt. När en 

aktiv strömavtagare har genomgått komponent och systemtest kan den ersätta trådbuss-

strömavtagaren i syfte att långtidstesta det kompletta systemet.       

9.4. Kunskapsspridning om elektrifiering av vägnätet 

 Projektgruppen föreslår en fortsatt kunskapsspridning om möjligheterna med elektrifiering av 

vägnätet. Detta kan exempelvis ske genom en projekthemsida, analogt och digitalt 

presentationsmaterial som animeringar och informationsfilmer. Föreläsningar och deltagande på 

konferenser i syfte att sprida och inhämta ny kunskap.  
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10.0 BILAGOR 

 Följande bilagor hör till rapporten och tillhandahålls av respektive organisation: 

 

Bilaga Namn Organisation 

1 Förutsättningar för elektrifiering av det svenska huvudvägnätet TRAFIKVERKET 

2 Lärobok kontaktledning - Introduktion TRAFIKVERKET 

3 Elvägar – En studie av elförsörjningen för landsvägsbaserad 

trådbunden transport 

ELFORSK 

4 Aktiv strömavtagare ROBOTDALEN 

5 Tracking pantograph for Railway Electrification - patentdokument ROBOTDALEN 

6 Multiple Collector Trolley - patentdokument ROBOTDALEN 

7 Dynamisk analys av samverkan mellan fordon, strömavtagare 
och kontaktledning 

KTH 

8 Fordonssystem för Elvägar BAE SYSTEMS 
 

  



Utveckling av aktiv strömavtagare för tunga fordon                     Svenska Elvägar AB 2011-12-01 

Sida 49 av 50 

 

11.0 REFERENSLISTA 

 

                                                      
1
 Anders Bülund, Trafikverket 

2
 Peter Dittlau, Trafikverket 

3
 Bengt Wåhlin, Trafikverket 

4
 Anders Bülund, Trafikverket 

5
 Per Andersson och Bengt Wåhlin, Trafikverket 

6
 Bengt Wåhlin, Trafikverket 

7
 Bengt Wåhlin, Trafikverket 

8
 Dispenstransporter – en handbok, publ. nr. 2011:057, Trafikverket, 2011 

9
 Magnus Ljungberg, Trafikverket 

10
 Klas Hermelin, Trafikverket 

11
 Anders Håkansson, Trafikverket 

12
 Anders Håkansson, Trafikverket 

13
 Anders Håkansson, Trafikverket 

14
 Anders Håkansson, Trafikverket 

15
 Anders Håkansson, Trafikverket 

16
 Anders Håkansson, Trafikverket 

17
 Anders Håkansson, Trafikverket 

18
 Anders Håkansson, Trafikverket 

19
 Bilaga 3, Elvägar – En studie av elförsörjningen för landsvägsbaserad trådbunden transport, Elforsk 2011 

20
 Feasibility study of dual-mode buses in Gothenburg’s public transport, Practical and economical possibilities of utilizing 

energy from the tram network, MICHAEL JOHANSSON, OSCAR OLSSON, Chalmers University of Technology, Gothenburg, 

2011 

21
 www.trafikverket.se 

22
 Balfour Beatty Rail 

23
 Stefan Widell, Trafikverket 

24
 Anders Bülund, Trafikverket 

25
 Bilaga 3, Elvägar – En studie av elförsörjningen för landsvägsbaserad trådbunden transport, Elforsk 2011 

26
 Stefan Widell, Balfour Beatty Rail AB 

27
 Stefan Widell, Balfour Beatty Rail AB 

28
 Stefan Widell, Balfour Beatty Rail AB 

29
 Stefan Widell, Balfour Beatty Rail AB 

30
 Anders Bülund, Trafikverket 

31
 Anders Bülund, Trafikverket 

32
 Anders Håkansson, Trafikverket 

33
 Anders Håkansson, Trafikverket 

34
 Bengt Wåhlin, Trafikverket 

35
 Bengt Wåhlin, Trafikverket 

36
 Anders Bülund, Trafikverket 

37
 Peter Dittlau, Trafikverket 

38
 Peter Dittlau, Trafikverket 

39
 Peter Dittlau, Trafikverket 

40
 Peter Dittlau, Trafikverket 

41
 Anders Bülund, Trafikverket 

42
 Magnus Ljungberg, Trafikverket 

43
 Magnus Ljungberg, Trafikverket 

44
 Magnus Ljungberg, Trafikverket 

45
 Stefan Widell, Balfour Beatty Rail 



Utveckling av aktiv strömavtagare för tunga fordon                     Svenska Elvägar AB 2011-12-01 

Sida 50 av 50 

 

                                                                                                                                                                     
46

 Stefan Widell, Balfour Beatty Rail 

47
 Stefan Widell, Balfour Beatty Rail 

48
 Stefan Widell, Balfour Beatty Rail 

49
 Stefan Widell, Balfour Beatty Rail 

50
 Stefan Widell, Balfour Beatty Rail 

51
 Stefan Widell, Balfour Beatty Rail 

52
 Stefan Widell, Balfour Beatty Rail 

53
 Stefan Widell, Balfour Beatty Rail 

54
 Bilaga 3, Elvägar – En studie av elförsörjningen för landsvägsbaserad trådbunden transport, Elforsk 2011 

55
 Bilaga 3, Elvägar – En studie av elförsörjningen för landsvägsbaserad trådbunden transport, Elforsk 2011 

56
 Bilaga 3, Elvägar – En studie av elförsörjningen för landsvägsbaserad trådbunden transport, Elforsk 2011 

57
 Anders Bülund, Trafikverket 

58
 Bilaga 3, Elvägar – En studie av elförsörjningen för landsvägsbaserad trådbunden transport, Elforsk 2011 

59
 Bilaga 3, Elvägar – En studie av elförsörjningen för landsvägsbaserad trådbunden transport, Elforsk 2011 

60
 Bilaga 3, Elvägar – En studie av elförsörjningen för landsvägsbaserad trådbunden transport, Elforsk 2011 

61
 Bilaga 3, Elvägar – En studie av elförsörjningen för landsvägsbaserad trådbunden transport, Elforsk 2011 

62
 Bilaga 3, Elvägar – En studie av elförsörjningen för landsvägsbaserad trådbunden transport, Elforsk 2011 

63
 Bilaga 3, Elvägar – En studie av elförsörjningen för landsvägsbaserad trådbunden transport, Elforsk 2011 

64
 Anders Bülund, Trafikverket 

65
 Anders Bülund, Trafikverket 

66
 Bilaga 3, Elvägar – En studie av elförsörjningen för landsvägsbaserad trådbunden transport, Elforsk 2011 

67
 Bilaga 3, Elvägar – En studie av elförsörjningen för landsvägsbaserad trådbunden transport, Elforsk 2011 


