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1 SAMMANFATTNING

Sveriges mål är att ha en fossilfri fordonsflotta år 2030. Det är ett mycket ambitiöst mål som kräver

innovation, beslut och handling. Ett exempel på innovation är elvägar som med känd teknik effektivt

reducerar utsläppen av CO2. Elvägar bedöms vara egenfinansierat vilket ökar intresset för en snabb,

storskalig introduktion. Elvägar erbjuder nya affärs- och exportmöjligheter för näringslivet samt effektiva

styrmedel för regering och riksdag.

Omfattande forskning på elvägar har bedrivits i Sverige sedan 2009. 2012 presenterade Siemens en

testmiljö som genom praktiska prov bekräftar forskningsresultaten. I april 2013 tecknades ett kontrakt

mellan South Coast Air Quality Management District och Siemens för att bygga en demosträcka i Los

Angeles hamn. Det är nu hög tid för Sverige att ta ett avgörande steg mot att nå målet fossilfri

fordonsflotta 2030 samt positionera landet som en ledande aktör inom elvägar.

Denna utredning syftar till att identifiera en plats och en intressent som kan visa, förklara och övertyga

en bred allmänhet, beslutsfattare och kommersiella aktörer att elvägar är en viktig del av framtidens

fossilfria vägtransporter.

Utredningen föreslår att demomiljön lokaliseras till Växjö med PostNord som logistikoperatör.

Finansieringen föreslås ske via den förkommersiella upphandling, innovationsupphandling, som

föranstaltats. De avgörande skälen för Växjö är:

● Utmärkt visualisering av framtidens fossilfria tunga vägtransporter

● En stabil, tydlig huvudintressent med ambitiösa miljömål som kan inspirera transportbranschen.

● Visar hur olika transportlösningar samverkar och är beroende av varandra

● Befintliga regelverk utmanas maximalt för att påskynda anpassningar inför en storskalig

introduktion av elvägar.

● Mycket stor CO2- och energireduktion om demon är framgångsrik och kunskaper och

erfarenheter kan överföras till de stora motorvägarna

Det finns alternativ till Växjö om demomiljön ej är genomförbar. Piteå, Göteborg och Borås har visat ett

starkt engagemang och uppvisat bra miljöer för demo och test. Bedömningen är att engagemang och

erfarenhet av liknande projekt är den viktigaste framgångsfaktorn.

Demomiljön är nästa nödvändiga steg i en världsunik utveckling där visionen är att Sverige 2030 har ett

nytt egenfinansierat transportsystem och där en stor del av de tunga transporterna är elektrifierade.

Beroendet av fossila drivmedel och utsläppen av växthusgaser har minskat samtidigt som samhällets

behov av tillförlitliga transporter är säkrat. Demomiljön kan positionera Sverige som ett föregångsland

inom elvägar där ett antal stora industriföretag levererar kompletta transportsystem inklusive elektrisk

infrastruktur, tunga hybridfordon och ICT-tjänster för trafikledning, kommunikation och säkerhet.

Samtidigt har effektiva styrmedel påskyndat utfasningen av gamla fordon och Sverige är väl positionerat

inför elektrifieringen av 50 000 km högtrafikerade vägar i Europa.

Demomiljön visar möjligheterna och startar anpassning av regelverken för en bred introduktion av elvägar i Sverige & Europa!
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2 MÅL MED PROJEKTET

Utredningen har finansierats av Energimyndigheten och genom Demonstrationsprogrammet för elfordon.

Programmets insatser syftar till, i första hand, att ur ett användarperspektiv identifiera och om möjligt

undanröja barriärer för en storskalig introduktion av elfordon på den svenska marknaden. Genom olika

typer av forskningsinsatser baserade i verklig miljö kan erfarenheter dras av såväl fordonsanvändning

som olika typer av beteenden.

 Målsättningar för projektet som det formulerades i beslut 2012-08-15 är:

● Övergripande utredning av ca tio lokaliseringsalternativ.

● Fördjupad utredning av ca tre lokaliseringsalternativ, redovisad förväntad CO2-reduktion och

potential för total reduktion av CO2 vid en bredare implementering.

● Förslag på lokalisering av en demonstrationsmiljö samt möjlig utformning och ekonomisk kalkyl

över anläggning och drift.

● En mindre, men övergripande granskning och riskanalys av E-Highway-tekniken ur ett svenskt

perspektiv för att identifiera eventuella problemområden. Redovisning av bland annat legala

aspekter.

● Generera informationen inför utformandet av ett svenskt regelverk/standard för olika typer av

elektriska vägar, innehållande bland annat säkerhetsfrågor gällande vägområde och el.
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3 INLEDNING

Förarbetena till den här rapporten påbörjades redan under våren 2012. Mycket som nu är känt och

kanske självklart var det inte då. Mycket kunskap och fakta har tillkommit och som stödjer och

förstärker tidigare bedömningar och överslagskalkyler.

Arbetet med rapporten kan delas upp i följande steg:

1. Identifiering av möjliga lokaliseringar av demomiljöer.

2. Avgränsningar, framtagande av definitioner och krav.

3. Utredning av ett antal alternativa demomiljöer som successivt bearbetats fram till ett slutgiltigt

förslag.

4. Övergripande granskning och riskanalys av eHighway ur ett svensk perspektiv.

5. Analys, slutsatser och hantering av synpunkter.

6. Förslag på fortsatta aktiviteter.

Ovanstående arbetsmetod är en pragmatisk lösning och har genererat ett antal lokaliseringar,

transportbehov och intressenter.

I analysen har lokaliseringarna klassats in i några typfall. Ett fortsatt arbete i syfte att finna fler

lokaliseringar kan således ske utifrån dessa typfall och resonemang.

3.1 Målgrupper

Rapporten vänder sig till alla, specialister som generalister, naturvetare som humanister, allmänhet som

beslutsfattare, och som är intresserade av omställningen av dagens godstransporter till ett långsiktigt

hållbart, fossiloberoende, transportsystem som uppfyller de nationella klimatmålen.

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

terminologi för vidare dialog och samtal. Syftet är givetvis en effektiv omställning av de tunga

vägtransporterna och att uppnå målen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

3.2 Tidplan

Projektet påbörjades 2012-08-01 och rapporten levererades 2013-06-15.
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3.3 Organisation

Anders Nordqvist, projektägare. Anders fick idén till att elektrifiera vägarna redan 2007 och har

sedan dess varit huvudman för flera utredningsuppdrag.

Per Ranch, projektledare. Per har sedan 2009 arbetat med ett flertal studier av trådbussar och

trådlastbilar med utgångspunkt i miljö- och samhällsnyttan.

Johanna Snygg, biträdande projektledare, Energikonsult. Har arbetat med utredningar om

elväg sedan 2011.

Carl-Henrik Johansson, projektkoordinator, Energikonsult

Harry Frank, seniorrådgivare. Sedan 2009 är Harry vetenskapliga rådgivare åt projektet.

Bo Bylund, seniorrådgivare. Sedan 2011 är Bo rådgivare åt projektet inom transportsystem och

legala aspekter.

Ann Segerborg-Fick, seniorrådgivare. Sedan 2012 är Ann rådgivare åt projektet inom

fordonsteknik och finansiering.

Sten Bergman, ELFORSK. Sten är rådgivare åt projektet inom elektriska system
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4 AVGRÄNSNINGAR OCH DEFINITIONER

Följande avgränsningar, definitioner och krav har arbetats fram under projektet.

4.1 Avgränsningar

I ett tidigt skede bestämdes det att demomiljön konceptuellt skulle omfatta ca 3 kilometer elväg och 2

fordon. Anledningen till detta val var budgetmässiga, ett behov av att förenkla jämförelserna mellan olika

demomiljöer samt att få en längre och mer varierad sträcka än befintlig teststräcka i Tyskland.

4.1.1 Budget

Vi utgick från Siemens uppgifter där kilometerkostnaden för dubbelriktad elväg uppskattas till 18 MSEK

och kostnaden för varje ombyggt fordon uppskattas till 5 MSEK. Tre kilometer elväg och 2 fordon skulle

alltså kosta 70 MSEK. Till detta kommer givetvis diverse kostnader för projektets genomförande under

ett visst antal år. Demomiljön var ursprungligen tänkt att finansieras med medel från Energimyndighetens

demoprogram för elfordon där 200 MSEK totalt hade allokerats. Oaktat rimligheten i att demomiljön

skulle rymmas inom ramen för demoprogrammet så kvarstår bedömningen att en demomiljö bör omfatta

2-3 kilometer elväg och 2 fordon.

4.1.2 Förenklade jämförelser

Ganska tidigt insågs fördelarna med att anta samma vägsträcka i demomiljöerna. Att jämföra

demomiljöer av olika längd skulle innebära alltför många variabler och leda till mycket svåra avvägningar

när det gäller kostnad och nytta. Huvuddelen av demomiljöerna innefattar en vägsträcka längre än tre

kilometer. På den del som inte är elväg får fordonet gå med förbränningsmotor vilket är en viktig

egenskap att demonstrera. I och med att vägsträckan är samma så blir nyttorna i huvudsak beroende på

godsets vikt, vägens vertikalgeometri (upp- och nedförsbackar) samt fordonets acceleration och

topphastighet. Ju tyngre fordon som färdas på en kuperad sträcka och där fordonet accelererar till en

hög hastighet, desto större blir nyttan att elektrifiera.

4.1.3 Varierad och representativ demosträcka

Befintlig teststräcka i Tyskland är för närvarande helt plan och helt rak. Vår bedömning är att

demosträckan bör innehålla kurvor och backar samt kanske några andra trafiksituationer som t.ex.

korsningar, viadukter, på- och avfarter, etc. För att få plats med detta i en naturlig miljö bedöms att

sträckan måste vara ca 3 km. För att på ett effektivt sätt demonstrera hur väl elvägar skulle fungera på

det nationella riks- och europavägnätet bör demosträckan tillåta hastigheter på minst 80 km/h.

4.2 Definitioner

I den här rapporten väljer vi att definiera några ord som är extra viktiga för det fortsatta resonemanget.

4.2.1 Demo och test, demomiljö och testmiljö

Vi särskiljer på begreppen demo och test. Demo är en kortform av demonstrera och betyder att förevisa

och förklara. Test är i detta fall ett prov för utrönande av funktionsduglighet.

En demomiljö syftar till att förevisa och förklara elvägar ur ett helhetsperspektiv d.v.s. inte bara tekniskt

utan även ett ekonomiskt, juridiskt, miljömässigt och hur det fungerar i en användarorganisation..

Med test menar vi en funktionstest av enskilda komponenter eller delsystem som teknik, ekonomi, miljö,

arbetsmiljö, processer, regler, etc. I en demo strävar man att få ett helt system att fungera, i en test

strävar man efter att en enskild komponent eller delsystem ska fallera eller passera.

I ett demomiljö kan test genomföras som t.ex. test av energiåterföring i nedförsbackar. När demomiljön

etableras testar man regelverk och arbetsprocesser.
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4.2.2 Tunga vägtransporter

I denna utredning definierar vi tunga vägtransporter som lastbilsekipage 12 meter eller längre, 4 meter

eller högre, oavsett godsets vikt och om de går tomma eller inte.

Detta innebär att tunga godstransporter även innefattar transporter som kanske inte är tunga men som

uppfattas som tunga. Ett exempel på godstransport som är tung är transport av malm och timmer. Ett

exempel på godstransport som uppfattas som tung men inte behöver vara det är transport av paket eller

livsmedel. Godset kan bestå av mycket emballage/luft eller vara lätt i sig. I branchen talar man om

volymgods eller viktgods. En transport av livsmedel med en tillräckligt stor lastbil uppfattas som tung av

de flesta.

Timmerlastbil,  källa wikipedia.org Kyltransport av livsmedel, källa wikipedia.org

Malmtransport källa www.northland.eu    Fjärrtransport av paket källa PostNord
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4.3 Krav på demomiljö

För att kunna utvärdera de olika demomiljöerna sattes ett antal krav upp som kan indelas

enligt:

○ Skallkrav

○ Börkrav

4.3.1 Skallkrav

Följande är skallkrav

● Det ska finnas en tydligt intressent/användare eller intressentgrupp

■ som vill genomföra demon inom 1-2 år

■ som har erfarenhet av liknande projekt

■ som driver en stabil verksamhet

● Det ska finnas något att frakta (verkliga transporter)

● Det ska finnas en lämplig väg

Kommentar:

När utredningen startade var det oklart om privat eller allmän väg var att föredra. I skrivande sund är

bedömningen att allmän väg är att föredra i syfte att få testa dispenser och tillståndsprocesser. En privat

väg lämpar sig mer om tekniktester ska genomföras. En privat väg är också ett alternativ om dispenser

ej kan ges eller skulle visa sig alltför tidskrävande.

4.3.2 Börkrav

Följande är börkrav för demomiljön:

● bör vara så pedagogisk som möjligt i syfte att förklara och visa upp elvägskonceptet till en bred

allmänhet.

● bör uppfattas som att den kan introduceras storskaligt i syfte att nå de nationella miljömålen

2030.

● bör utmana regelverket maximalt i syfte att initiera nödvändiga anpassningar av lagar och

förordningar

● bör samverka med andra transportslag

● bör inte konkurrera med andra transportslag

● bör uppvisa miljönytta i form av CO2-reduktion, buller och luftkvalitet.

● bör kunna utnyttjas av andra intressenter
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5 MÖJLIGA LOKALISERINGAR AV DEMOMILJÖER

   

Hur hittas en lämplig demomiljö som förutom en vägsträcka även inbegriper en intresserad användare?

Tunga vägtransporter förekommer över hela landet men är koncentrerad till några större vägstråk som

framgår av bilden ovan till vänter. Till detta kommer ett antal platser där omfattande godstransporter sker

i samband med hamnar, gruvor, logistikcentra och städer.

Projektgruppen valde att arbeta parallellt med två pragmatiska metoder:

1. Vi har marknadsfört projektet vilket har lett till att vi har blivit kontaktade av intressenter.

2. Vi har identifierat ett antal möjliga platser och intressenter och kontaktat dem.

Metoden har genererat ett antal lokaliseringar, transportbehov och intressenter.
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5.1 Hamnar

Kring hamnar har städer och verksamheter vuxit fram. När hamnen, staden och verksamheten växer

uppstår konkurrens om marken och gods måste transporteras från hamnen till ett eller flera

logistikcentra. Gods transporteras dagligen fram och tillbaka och på samma sträckor. Detta resulterar i

skadliga utsläpp av både avgaser och buller som koncentreras till ett mycket litet område, vilket orsakar

betydande förorening för människor och natur. Elvägar kan avsevärt minska dessa utsläpp och

föroreningar samt buller för närboende.

I Sverige tillkommer också fenomenet landhöjning vilket innebär att hamnar ibland måste flyttas ut till

djupare vatten. I Sverige är många hamnar ett direkt resultat av en stor tung industri som skeppar ut sina

produkter via en hamn. De flesta hamnar har järnvägsanslutning men den sista biten mellan järnväg och

fartyg sker ofta med gummihjulsfordon.

Plats Län Huvudintressent Hemsida *

Malmö Skåne Malmö kommun www.cmport.com

Göteborg Västra Götaland Göteborgs hamn www.portgot.se 1

Södertälje Stockholm Södertälje hamn www.soeport.se

Hargshamn Uppland Hargs hamn AB www.hargshamn.se

Ystad Skåne Ystad kommun www.port.ystad.se

Åhus Skåne Kristianstads kommun www.ahushamn.se

Karlshamn Blekinge Karlshamns hamn www.karlshamnshamn.se 2

Oskarshamn Småland Oskarshamns hamn www.port.oskarshamn.se

Kalmar Småland Kalmar hamn www.kalmar.se/kalmarhamn

Gävle Gävleborg Gävle hamn www.gavle-port.se

1) Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn med ett mycket stort logistikområde.

2) Karlshamns hamn är kopplat till Mörrums bruk som tillverkar pappersmassa, se nedan under “stålverk,

papper och massaindustri”.

5.2 Torrhamnar, logistikcentra och flygplatser

Traditionella hamnar hanterar stora mängder gods i form av bl.a. containrar som transporteras vidare på

land mot marknaden. Man talar om torrhamnar (dry docks) där containrar hanteras som i en hamn, dvs

lastas om och i vissa fall lagras. I Sverige går mycket av godset från Skandinaviens största hamn i

Göteborg vidare till Hallsberg som har en torrhamn..

Flygplatser, lufthamnar, har i princip samma förutsättningar som hamnar. Flygplatser har ofta s.k.

utsläppstak för växthusgaser vilket är de samlade utsläppen från land- och lufttransporter. Genom att

minska utsläppen från transporterna på mark kan flygtrafiken tillåtas växa. Elektrifiering av lastbilar

skulle kunna vara en del av en sådan minskning.

Plats Län Huvudintressent Hemsida *

Hallsberg Örebro Logistikregionen www.logistikregionen.se 3

Jönköping Jönköpings LogPoint South Sweden www.logpoint.se 4

Växjö Kronoberg Postnord www.postnord.se 5

Arlanda Stockholm Svedavia www.swedavia.se
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5.3 Gruvor & stenbrott

En gruva är en plats där man bryter malm och mineral. Gruvbrytning kan ske under jord eller ovan jord i

så kallade dagbrott. Gruvbrytning under jord är sedan länge elektrifierad p.g.a. de stora kostnaderna för

ventilation. Gruvdrift ovan jord i s.k. dagbrott använder oftast extremt stora gruvtruckar som transporterar

malmen från botten av dagbrottet till ett anrikningsverk. I anrikningsverket renas malmen till koncentrat,

slig eller pellets, för vidare transport till en järnväg och/eller hamn. Gruvindustrin är mycket

transportintensiv där behovet räknas i miljontals ton, mton, på årsbasis.

Gruvtruckar Aitik, källa Boliden “Trolley assisted haul truck”, källa Siemens

Utomlands och kanske främst i Afrika har ett antal gruvor elektrifierat en del av vägen upp från gruvan.

Truckarna är dieselelektriska d.v.s. de har en stor dieselmotor som gör ström och som driver en stor

elmotor som driver hjulen. Elektrifiering av ett sådant fordon är således relativt enkelt. Genom att

elektrifiera uppförsbacken” från gruvans botten och till markytan sparar man mycket energi och

hastigheten på truckarna kan ökas. Bedömningen är att fler sträckor kan elektrifieras som t.ex. från

anrikningsverk till hamn eller järnväg. Förstärkta lastbilar ersätter ibland de stora gruvtruckarna och

ibland används High Capacity Vehicles, HCV, “roadtrains”, för transporterna från anrikningsverk till hamn

eller gruva. Detta är en intressant applikation för elvägar eftersom energibesparingen är mycket stor.

Förstärkta lastbilar ersätter gruvtruckar och “roadtrains” järnväg. Källa Scania

Stenbrott har likartade utmaningar som gruvor. En hamn eller en järnväg är ofta en förutsättning för gruvor

och stenbrott och många hamnar i Sverige har en koppling till gruv och stenbrott. Följande gruvor och

stenbrott har identifierats:

Plats Län Huvudintressent Hemsida *

Pajala Norrbotten Northland Resources www.northland.eu 6

Boliden Västerbotten Boliden www.boliden.com 7

Garpenberg Dalarna Boliden www.boliden.com

Aitik Norrbotten Boliden www.boliden.com

Zinkgruvan Örebro Lundin Mining www.lundinmining.com

Stenungsund Västra Götaland NCC Roads www.ncc.se 8

Kiruna Norrbotten LKAB www.lkab.se

Storugns Gotland Nordkalk www.nordkalk.se

Slite Gotland Heidelberg Cement www.heidelbergcement.com
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5.4 Stålverk, pappers- och massabruk

Stålverk, pappers- och massabruk tillhör som gruvor den svenska bas- och exportindustrin. Stora

mängder råvaror hanteras som malm och timmer och förädlas till stora mängder stål, papper och

pappersmassa som huvudsakligen exporteras.

Stålverk har transportbehov liknande gruvor d.v.s. miljontals ton, mton/år, även om det är mer förädlade

produkter. Pappersbruk har ett stort behov av timmer vilka kommer med hundratals lastbilar varje dygn

och ett transportbehovet i storleksordningen upp till en mton/år. Transporter till stålverk har traditionellt

skett via järnväg och från stålverket via hamn på export. Papper- och massabruk får numera sina råvaror

via lastbil. Timret lagras i stora upplag innan det tas in i fabriken/bruket.

För stålverk är kapaciteten för järnväg kritisk, Man kan tänka sig att elvägar avlastar en järnvägssträcka

där kapacitetsproblem finns. En sådan sträcka är från Borlänge till Gävle hamn. För pappers- och

massabruk kan man tänka sig att elektrifiera transporterna mellan timmerupplag och fabrik och i vissa

fall transporterna från fabrik till hamn. Ett exempel på timmerupplag - fabrik finns i Borlänge (

Kvarnsveden). Ett exempel på fabrik- hamn finns i Piteå (Smurfit Kappa).

Timmerbil, källa Skogsindustrierna

Plats Län Huvudintressent Hemsida *

Sandviken Gävleborg Sandvik AB www.sandvik.com

Borlänge Dalarna SSAB www.ssab.com

Oxelösund Södermanland SSAB www.ssab.com

Luleå Norrbotten SSAB www.ssab.com

Piteå Norrbotten Smurfit Kappa www.smurfitkappa.com 9

Mönsterås Kalmar Södra Cell AB www.sodra.com

Braviken Östergötland Holmen AB www.holmen.com

Hallstavik Stockholm Holmen AB www.holmen.com

Kvarnsveden Dalarna Stora Enso Oy www.storaenso.com

Skärblacka Östergötland Billerud AB www.billerud.se

Skoghall Värmland Stora Enso www.storaenso.com

Vallviks bruk Gävleborg Rottneros AB www.rottneros.com

Hyltebruk Halland Stora Enso Hylte AB www.storaenso.com

Iggesund Gävleborg Holmen AB www.holmen.com

Rottneros bruk Värmland Rottneros AB www.rottneros.com

Värö Halland Södra Cell AB www.sodra.com

Mörrum Blekinge Södra Cell AB www.sodra.com 2

2) Mörrums bruk som tillverkar pappersmassa är kopplat till Karlshamns hamn, se ovan under hamnar.
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5.5 Övrigt

Vi har under utredningens genomförande kommit i kontakt med oväntade intressenter och projekt.

Dessa tillämpningar gränsar till uppdraget och innefattar tung lastbilstrafik i städer, stadsutveckling,

tunnelbyggen, testverksamhet, etc. Dessa tillämpningar har ett annat fokus där minskning av buller och

direkt hälsovådliga emissioner som CO och NOx är det primära och minskningen av CO2-emissioner

och minskad energiförbrukning är det sekundära..

Eftersom vi har träffat och diskuterat elvägar med  några av dessa intressenter så redovisas

resonemangen för ett par stycken. Med undantag av AstaZero så bedöms dessa lokaliseringar inte vara

aktuella som demomiljöer inom en nära framtid,

Plats Län Huvudintressent Hemsida *

Landskrona stad Skåne Landskrona kommun www.landskrona.se 10

Hammarby sjöstad Stockholm Stockholms stad www.stockholm.se

Norra Djurgårdstaden Stockholm Stockholms stad www.stockholm.se 11

Norra länken Stockholm Veidekke www.veidekke.se 12

Göteborg Västa götaland City Arena www.cityarena.se

Borås Västra Götaland AstaZero www.astazero.com 13
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6 ÖVERGRIPANDE UTREDNING AV TIO

LOKALISERINGSALTERNATIV

Som framgår av föregående avsnitt så identifierades initialt ca 40 platser där en demomiljö för elvägar

skulle kunna vara en möjlighet. Av dessa platser har ett tiotal studerats övergripande; både typiska

användningar men även några udda för att visa på möjligheterna och användarnytta.

Det viktigaste kravet på en demomiljö är att det finns en tydlig intressent som ser en stor potentiell nytta

med elvägar i deras verksamhet och har ett intresse att använda trådlastbilar i en närtid för att utföra ett

verkligt transportarbete på en lämplig väg.

När utredningen startade var det oklart om privat eller allmän väg var att föredra. I skrivande sund är

bedömningen att allmän väg är att föredra i syfte att få testa dispenser och tillståndsprocesser. En privat

väg lämpar sig mer om tekniktester ska genomföras. En privat väg är också ett alternativ om dispenser

skulle visa sig alltför tidskrävande.

Plats Tillämpning Intressent Kommentar *

Göteborg Hamn + Privat väg 1

Karlshamn Hamn + industri + Markägarfråga hindrar vägbygge 2

Hallsberg Logistikcenter Ingen tydlig intressent 3

Jönköping Logistikcenter Ingen tydlig intressent 4

Växjö Litet logistikcenter + Tydliga intressenter 5

Pajala Gruva Projektet på ekonomiskt obestånd 6

Stenungsund Stenbrott Engagerad i Elways-lösning 7

Piteå Industri + hamn + Tydliga intressenter 8

Landskrona Stadstransporter Ingen tydlig intressent 9

Norra Djurgårdstaden Stadsutveckling Ingen tydlig intressent 10

Stockholm Tunnelbygge Tidplan stämmer ej 11

Borås Testverksamhet + Privat väg 12
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6.1 Göteborg - interna hamntransporter

Göteborg är Sveriges näst största stad och Nordens femte största tätort med omkring 550 000 invånare i

tätorten, och över 940 000 i Storgöteborg. Staden ligger på västkusten vid Göta älvs mynning.

Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med cirka 11 000 fartygsanlöp om året. Nära 30% av

svensk utrikeshandel passerar här med trafik till 110 destinationer runt om i världen. Hamnen hanterade

2012 ca 900 000 containrar TEU, 534 000 ro/ro-enheter, 163 000 nya bilar, 1,7 miljoner passagerare,

22,2 miljoner ton olja och 42 miljoner ton gods. Hamnen ligger nära Göteborgs centrum och bedriver ett

omfattande miljöarbete.

Det finns ett omfattande transportarbete av containrar i hamnområdet. Mellan kaj och järnvägsterminal

kör bl.a. “roadtrains” som är 50-75 meter långa med en tågvikt upp mot 300 ton. Detta möjliggörs av att

vägen är privat.

Möjligheterna till energieffektivisering och minskade utsläpp av CO2 bedöms som större än genomsnittet

för övriga demomiljöer i studien på grund av godsets vikt och många start och stopp. Miljönyttan när det

gäller upplevt buller och avgaser bedöms som större.
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6.2 Karlshamn - timmer och pappersmassa

Karlshamn är belägen i Blekinge i södra Sverige. Transporter sker mellan hamn och pappersbruk

En möjlig demomiljö finns mellan Karlshamns hamn och Mörrums bruk. Strax väster om Karlshamn

ligger Mörrums bruk, en del av Södra Cell. Dagligen fraktar tre massabilar 1040 ton massa mellan bruket

och Karlshamns hamn och 1 182 m3 rundtimmer fraktas av tre timmerbilar mellan hamnen och bruket.

Idag används en 8 km lång väg men en genväg har diskuterats för att förkorta sträckan till 5 km och

skilja transporterna från annan trafik och bebyggelse. Av den nya vägen skulle 4 km kunna elektrifieras

och fungera som demosträcka och två bilar skulle kunna drivas elektriskt på sträckan.

Planerna på genväg är bordlagda på grund av en markägarfråga och en demosträcka på befintlig väg är

inte lika attraktivt för intressenterna.

Planerad genväg
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6.3 Hallsberg - logistikcentrum

Hallsberg är en av Europas största rangerbangårdar. Där ligger en av Sveriges största kombiterminaler

som erbjuder bland annat tullhantering, tredje-parts logistik, containerhantering, förmedling av

transportlösningar och Sveriges enda torrhamn. Tack vare järnvägen och att kommunen har stora

markområden klara för etablering har många logistiktunga företag etablerat sig. Vägarna E18, E20 och

Bergsslagsdiagonalen går genom regionen. Dessutom finns Sakabs depå för farligt avfall samt flygplats .

Hallsberg och grannkommunerna Kumla, Örebro och Arboga marknadsför sig som en logistikregion där

man når 6.5 miljoner människor inom 30 mil. En demosträcka bedöms som möjlig någonstans i

logistikregionen. En tydlig intressent eller en specifik sträckning har dock inte identifierats. Ett antal

aktörer måste samordnas och detta alternativ föreslås utredas vidare. Kopplingen till Göteborg och

Stockholm är intressant i ett senare skede då elvägar förhoppningsvis kan etableras till dessa orter.
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6.4 Jönköping - logistikcentrum

Jönköping är strategiskt placerat mellan Skandinaviens huvudstäder och har utvecklats till ett viktigt

nationellt logistikcenter. Kommunerna Jönköping och Vaggeryd marknadsför ett logistik- och

industriområdet som sträcker sig utmed E4:an från Jönköping till Vaggeryd som LogPoint South

Sweden. Idag verkar över 100 företag här med stor variation på inriktning och verksamheter.

Logistikcentrat i Torsvik har järnväg men p.g.a expansion så finns ett behov av interna transporter till och

från bangården där en en demomiljö kan vara möjlig. En tydlig fraktkund och fraktköpare och därmed en

specifik sträckning har dock inte identifierats. Ett antal aktörer måste samordnas och detta alternativ

föreslås utredas vidare. Kopplingen till Göteborg, Malmö och Stockholm är intressant i ett senare skede

då elvägar förhoppningsvis kan etableras till dessa orter.
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6.5 Växjö - post och pakettransporter

Växjö är en tätort i södra Småland samt centralort i Växjö kommun, residensstad för Kronobergs län

och stiftsstad för Växjö stift. Växjö är Sveriges 19:e största tätort med 60 887 invånare (2010). Växjö

ligger där riksvägarna 23, 25, 27, 29, 30 och 37 möts. Tidigare hade Växjö devisen "Staden där vägarna

möts". Staden är Smålands näst största tätort efter Jönköping. Växjö är nästan helt omgivet av sjöar.

I Växjö finns en logistikcentral som driva av PostNord. Ett stort antal lastbilar sköter transporterna till

och från Alvesta järnvägsstation, Växjö flygplats och flera mindre terminaler. Elektrifiering av några

kilometer i anslutning till godsterminalen bedöms möjlig.

Den här demomiljön bedöms ha en stor pedagogisk genomslagskraft för en bred allmänhet där den kan

visualisera framtidens fossilfria transporter. PostNords varumärke tillsammans med ett stort lokalt

engagemang hos Växjö kommun stärker projektet. Både PostNord och Växjö kommun har erfarenhet av

energieffektiviseringsprojekt inom transportområdet. Möjligheten att samutnyttja demomiljön bedöms

varken större eller mindre än för övriga alternativ i studien. Möjligheterna till energieffektivisering och

minskade utsläpp av CO2 bedöms som mindre än för övriga demomiljöer i studien på grund av godsets

relativt ringa vikt. Demomiljön visar att olika transportlösningar som lastbil, järnväg och flyg samverkar

och är beroende av varandra. En demomiljö kan etableras så snabbt som en tillståndsprocess medger.

Syftet med denna demomiljö, förutom att verifiera säkerhet, teknik och ekonomi, skulle vara att initiera

dispensansökningar samt nödvändiga anpassningar av lagar, förordningar och regelverk för att införa

elvägar på en nationell nivå.
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6.6 Pajala - järnmalmskoncentrat

Pajala är en tätort i Norrbotten och centralort i Pajala kommun med 1 958 invånare (2010). Pajala är en

tätort i Norrbotten och centralort i Pajala kommun med 470 invånare (2010).

En möjlig demomiljö är en del av sträckan mellan Pajala och Svappavaara. Strax norr om Pajala finns

det s.k. Kaunisvaarafältet där gruvföretaget Northland planerar gruvbrytning. Tunga och täta

vägtransporter av malm från gruvans anriktningsverk till malmbanan i Svappavaara planeras i väntan på

järnväg. Sträckan är 16 totalt mil och man skulle kunna elektrifiera delar av den i ett första skede.

Möjligheterna till energieffektivisering och minskade utsläpp av CO2 bedöms som mycket större än för

övriga demomiljöer i studien på grund av godsets stora vikt och täta trafik. Den pedagogiska

användningen är diskuterbar, dels för att det finns en utbredd önskan om att anlägga järnväg för

transporterna, dels för att transporternas speciella karaktär och det tuffa klimatet gör att demomiljön kan

uppfattas som en industriell applikation och en testanläggning snarare än något som kan användas på

allmänna vägar för “normala” transporter. Intressenternas engagemang och erfarenhet av liknande projekt

är oklar. Projektet är mycket stort och komplext och tidplanen innehåller många osäkerhetsfaktorer.

Projektet har hamnat på ekonomiskt obestånd och det är oklart om och när en demosträcka kan

byggas.
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6.7 Boliden - malmtransporter

Boliden är ett gruvsamhälle i Västerbotten och en tätort i Skellefteå kommun med 1 566 invånare (2010).

Boliden är också ett känt gruvföretag med gruvor och smältverk i Sverige, Finland, Norge, Tyskland,

Strorbrittanien och Irland.

En möjlig demomiljö är i närhet av Boliden. Från flera gruvor fraktas varje år 1,7 miljoner ton malm med

lastbil till Boliden och ett gemensamt anriktningsverk. Färdiga produkter blir bl.a. guld, zink och koppar.

Gruvorna “Renström”, “Kristineberg”, “Maurliden” och “Maurliden Östra” ligger längs en gemensam väg.

En demosträcka skulle kunna placeras på några km närmast anrikningsverket för att kunna användas för

transporter till alla gruvorna efter behov.

Bolidens varumärke stärker projektet. Möjligheten att samutnyttja demomiljön bedöms mindre än för

övriga alternativ i studien. Möjligheterna till energieffektivisering och minskade utsläpp av CO2 bedöms

som större än genomsnittet av övriga demomiljöer i studien på grund av malmens stora vikt. En

demomiljö kan etableras så snabbt som en tillståndsprocess medger.

6.8 Stenungsund - krossat berg

Stenungsund är en tätort i Bohuslän och centralort i Stenungsunds kommun i Västra Götalands län med

9 987 invånare (2010). NCC har en bergtäkt i Stenungsund där ca 350 ton bergkross fraktas 2 km varje

dag på en privat väg till en krossanläggning. 2-3 lastbilar kör ca 70 turer varje dag. Dessutom

transporteras ca 100 000 ton årligen till en närliggande hamn. En demosträcka skulle kunna placeras på

den privata vägen. Intressenten har avböjt medverkan i en demomiljö eftersom man är engagerad i ett

parallellt projekt med Elways.
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6.9 Piteå - timmer- och papperstransporter

Piteå centralort i Piteå kommun, Norrbotten är Sveriges 51:a största tätort med 22 913 invånare.

En möjlig demomiljö är Smurfit Kappas pappersbruk i Piteå. Ett antal lastbilar fraktar papper och timmer

till och från Piteå hamn. Elektrifiering av några kilometer mellan fabriken och hamnen är möjligt på en

eller flera delsträckor som innehåller olika typiska trafikmiljöer och utmaningar för elektrifiering

Både pappersbruk och kommun har ett starkt intresse av alternativa drivmedel och genomför för

närvarande ett demoprojekt rörande drift av fordon med svartlut, en “restprodukt” från pappersbruket.

Möjligheten att samutnyttja demomiljön bedöms varken större eller mindre än för övriga alternativ i

studien. Möjligheterna till energieffektivisering och minskade utsläpp av CO2 bedöms som större än

genomsnittet för  demomiljöer i studien på grund av godsets relativt stora vikt och relativt täta trafik.

Demomiljön kan uppfattas som en konkurrent till andra transportslag eftersom ett industrispår finns.

Industrispåret används dock inte för de aktuella transporterna idag. En demomiljö kan etableras så

snabbt som en tillståndsprocess medger. Slutligen visar detta alternativ på möjligheterna att använda

elvägskonceptet generellt inom industrin.
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6.10 Landskrona - lokala distributionstransporter

Landskrona är centralort i Landskrona kommun. Tätorten hade 30 499 invånare år 2010.

En lite annorlunda demomiljö skulle kunna vara belägen i Landskrona och ett stort åkeri som har

etablerat ett nytt logistikcenter precis utanför staden. I Landskrona finns Sveriges enda trådbusslinje.

Den invigdes 2003 och sammanbinder stadskärnan med den nya järnvägsstationen som ligger i utkanten

av staden. Möjligheten att lastbilar i tätort kan dela på infrastrukturen med trådbuss är givetvis mycket

intressant. Många städer har restriktioner för distributionstrafik i stadskärnan p.g.a. av avgaser och

buller. Elektriska lastbilar skulle kunna vara undantagna från sådana restriktioner. Denna demomiljö visar

pedagogiskt på framtidens möjligheter för en bättre stadsmiljö.

Landskrona kommun har unik svensk kunskap och erfarenhet av trådfordon och ett starkt intresse av att

samutnyttja trådbussnätet. Möjligheten att samutnyttja demomiljön bedöms större än för övriga alternativ

i studien. Miljönyttan för demomiljön i sig bedöms att vara som genomsnittet i studien. Visserligen finns

redan infrastrukturen där men utnyttjandet bedöms mindre. I Landskrona är man positiv till trådbussar

och demomiljön kan inte uppfattas som en konkurrent till andra transportlösningar. En demomiljö visar

på möjligheterna att elektrifiera både person- och godstransporter i urbana miljöer.

För att få till stånd denna demomiljö så fordras ett omfattande samordningsarbete. Demomiljön avviker

också från huvudsyftet med elvägar. Ytterligare en komplikation är att kontaktledningen för eHighway

och befintlig trådbuss skiljer sig åt m.a.p. avståndet mellan trådarna. En demomiljö kan etableras först

om och när detta har samordnats.
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6.11 Stockholm - byggtransporter vid stadsförnyelse

Norra Djurgårdsstaden är ett stadsutvecklingsprojekt på tidigare hamn- och industriområden i

Stockholm. I området planeras 10 000 nya bostäder och 30 000 nya arbetsplatser. De första 700

lägenheterna väntas stå klara under 2012 och byggproduktionen förväntas pågå åtminstone till år 2025.

Norra Djurgårdsstaden är därmed ett av Europas största stadsutvecklingsområden.

Vid anläggande av en ny stadsdel sker många materialtransporter in till någon form av

bygglogistikcenter och vidare ut till byggarbetsplatserna. Eftersom transporterna sker inom ett begränsat

område finns goda möjligheter att hitta ett sätt att utforma en demosträcka för elväg vid en sådan

anläggning. Dessutom finns möjligheten att behålla kontaktledningssystemet till trådbusstrafik när

stadsdelen är färdigbyggd.

En möjlig demomiljö skulle kunna vara Norra Djurgårdsstaden. Byggtransporter inom stadsdelen skulle

under anläggningsskedet kunna utföras av trådlastbilar. När området står klart skulle infrastrukturen

kunna användas till kollektivtrafik med trådbuss. En sådan här demomiljö skulle kunna ha en stor

pedagogisk genomslagskraft för en bred allmänhet där den kan visualisera framtidens fossilfria urbana

transporter. En lätt tillgänglig demomiljö förenklar marknadsföringen.

Möjligheterna till energieffektivisering och minskade utsläpp av CO2 bedöms som något högre än

genomsnittet för övriga demomiljöer i studien på grund av godsets vikt och många start och stopp.

Miljönyttan när det gäller upplevt buller och avgaser bedöms som större.

För anläggningstrafik är inte en spårbunden lösning något alternativ men för kollektivtrafiken i det senare

skedet skulle det kunna finnas utrymme för en konkurrens mellan transportlösningarn.

Syftet med en demoanläggning för elvägar är dock att visa hur trådlastbilar kan användas på allmänna

vägar i riksnätet och det syftet uppfylls inte av trafik inom en stadsdel. Däremot visar exemplet på en

bredd i möjligheterna med elväg. Det finns ingen tydlig intressent och det är i dag oklart om och i så fall

när en demomiljö kan etableras.
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6.12 Stockholm - Anläggningstransporter vid tunnelbyggen

Stockholm är Sveriges största tätort med 1,4 miljoner invånare.2,1 miljoner bor i Storstockholm

I och runt Stockholm planeras och pågår ett antal stora infrastrukturprojekt som t.ex. Förbifart

Stockholm, Norra länken och Citybanan.

Det finns ett intresse från ett ledande byggföretag som är intresserad av tekniken för materialtransporter

vid tunnelbyggen. Anledningen är att energiförbrukningen och därmed kostnaden för att ventilera tunneln

från avgaser är mycket hög. Dessutom är ventilationsljudet ett arbetsmiljöproblem. Den här typen av

anläggningstrafik är inte särskilt användbar i pedagogiskt syfte att visa hur elväg kan användas på

allmänna vägar. Den är med andra ord inte idealisk som demomiljö. Däremot visar den på bredden i

användningsområden för elväg och vilka olika positiva effekter som kan finnas vid speciella koncept. Det

är i dag oklart om och i så fall när en demomiljö kan etableras.
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6.13 Borås - testanläggning

Borås är en tätort i Västra Götalands län. Borås har 66 273 invånare (2010).

Utanför Borås uppför ASTA AB med varumärket AstaZero en högteknologisk testanläggning för

utveckling av aktiv trafiksäkerhet. Anläggningens olika miljöer kommer att möjliggöra tester av många

tänkbara scenarier för forskning, utveckling och certifiering av framtida trafiksäkerhetssystem.

Testanläggningen faller per definition utanför den här rapportens fokusområde som är demomiljö. Dock

kan Astazero spela en viktig roll inför en storskalig elektrifiering av det nationella vägnätet.

Testanläggningen kan verifiera teknik, kostnader och besparingar i samband med etablering och drift av

anläggningen. Dessutom kan  ett standardiseringsarbete och fördjupade analyser av säkerhetsfrågor

initieras. Testanläggningen kan stimulera utvecklingen av fordon för elvägar eftersom tillverkare kan

genomföra tester som inte är möjliga på allmän väg..

Eftersom testanläggningen inte är allmän väg kan inte dispenser, lagar, förordningar och regelverk provas

i verkligheten. Detta kan i och för sig vara en fördel om de legala frågorna skulle visa sig hindra en

etablering på allmän väg.

Testanläggningen är inte fritt tillgänglig för allmänheten och det pedagogiska värdet bedöms vara mindre

än för en demomiljö på en allmän väg med en kommersiell logistikaktör.

6.14 Sammanfattning av övergripande utredning av tio lokaliseringsalternativ

Vi har hittat relativt många möjliga lokaliseringar av demomiljöer för elvägar. Däremot har vi inte hittat så

många möjliga intressenter.

En orsak kan vara att elvägar uppfattas som en osannolik utveckling överhuvudtaget eller långt bort i

framtiden av många potentiella intressenter.

Kunskapen om elvägar ökar snabbt och det är möjligt att fler intressenter och därmed demomiljöer

skulle uppenbara sig om vi gjorde om uppdraget nu. Följande tre lokaliseringsalternativ uppfyller

“skallkraven” och de flesta av “börkraven”:

1. Göteborg

2. Växjö

3. Piteå

 I nästa kapitel redovisas en fördjupad utredning av dessa lokaliseringsalternativ.
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7 FÖRDJUPAD UTREDNING AV TRE LOKALISERINGSALTERNATIV

Tre lokaliseringar och intressenter har valts ut enligt tabellen nedan

Plats Tillämpning Tydlig, stabil
intressent

Inom
1-2 år

Erfarenhet
miljöarbete

Riktigt
gods

Befintlig
väg

*

Göteborgs hamn Hamn 7.1

Växjö Logistikcenter 7.2

Piteå Industri + hamn 7.3

7.1 Göteborg - interna hamntransporter

Göteborgs hamn hanterade år 2012 containrar motsvarande 900 000 TEU. TEU är en förkortning av

Twenty-foot Equivalent Unit, vilket på svenska blir Tjugofotsekvivalenter. Detta är ett mått på hur många

containrar med längd 20 fot (6,10 meter), bredd 8 fot (2,44 meter), höjd 8,6 fot (2,59 meter) ett fartyg kan

lasta eller vilken volym som passerar igenom en hamn. I dag är oftast en container 40 fot, vilket

motsvarar 2 TEU. Av dessa 900 000 TEU lastas 410 000 TEU om till järnväg för vidare transport. Ca 70

tågavgångar sker varje dygn från hamnen. Det finns också ett lagringsbehov, både för att jämna ut

flödena i hamnen men också ett kundbehov.

Från fartygen lossas containrarna och placeras på en närliggande uppställningsyta av olika specialfordon

som truckar, reachstackers och tugmasters. För vidare transport av containrar från uppställningsyta till

terminal används på ett ställe i Göteborgs hamn så kallade “roadtrains”.

Reachstacker, källa Kalmar Peinemann HCV, roadtrain eller vägtåg, Källa Göteborgs hamn

Dessa “roadtrains” eller HCV, High Capacity Vehicles kallas på svenska för vägtåg och kan beskrivas

som tunga långtradare med flera släpvagnar. Vägtågen förekommer framför allt i Australien och då på

allmän väg. Då dessa vägtåg överskrider maxlängden för allmän väg i Sverige (och Europa) krävs

enskild/privat väg för att de ska få framföras.

Demomiljön är en del av transportsträckan mellan kajens uppställningsyta och terminalen
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7.1.1 Fakta för elektrifiering

För att göra en nogrann kalkyler på nyttor och kostnader för en elektrifiering behövs ett stort antal

parametrar. De signifikanta parametrarna återfinns i tabellen nedan. Alla parametrar används inte i de

översiktliga bedömningar som görs i denna utredning.

Vägutformning

Längd 2,5 km

Längd möjlig att elektrifiera 2 km

Sträckning, hur vägen går dvs horisontal- och vertikalgeometri Helt plan

Hastighetsbegränsningar och hur långt av varje ? km/h

Typ av väg, vägbredd, antal filer Egen väg, 2 filer

Antal passager över broar 0

Antal trafikplatser/korsningar 0

Antal passager under broar och genom tunnlar 0

Antal passager under kraftledningar ?

Fordon och last

Typ av fordon, vikt, storlek Roadtrain, 350-400 ton, 50-75 meter

Bränsleförbrukning 10-12 liter/mil

Antal fordon av varje sort 4

Antal resor per dag ca 50 ToR

Antal uppkopplingar mot kontaktledning 2 x 50

Vad som fraktas och hur mycket per dag Containers

7.1.2 CO2 utsläpp och potential för CO2-reduktion

En demomiljö i Göteborgs hamn har mycket goda förutsättningar för CO2-reduktion. Tät trafik i

kombination med extremt tunga fordon innebär stora CO2-reduktioner för demomiljön. Demomiljön

bedöms reducera CO2-utsläppen med 208 ton/år. Potentialen om samtliga fordon är elfordon bedöms

reducera CO2-utsläppen med 416 ton/år.

Göteborg Nuvarande Potential Demo Enhet

Årlig körsräcka för alla fordon 18 000 18 000 18 000 mil

Fordonsbehov 4 4 4 st

Antal elfordon 0 4 2 st

Befintlig sträcka 2,5 2,5 2,5 km

Elektrifierad del av befintlig stäcka 0 2,0 2,0 km

Dieselförbrukning 11 11 11 l/mil

Totala CO2-utsläpp 594 178 386 ton/år

CO2-reduktion (nordisk elmix) 416 208 ton/år
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7.2 Växjö - post och pakettransporter

PostNord har en logistikcentral i Växjö och en i Alvesta, ca 2 mil därifrån. Tunga lastbilar kör ca 20

ggr/dag mellan logistikcentralerna. Väg 25/27 mellan Växjö och Alvesta är relativt ny och

hastighetsbegränsningen är till stora delar 100 km/h. En demosträcka skulle kunna byggas på ca 2 km

av sträckan och 2 av PostNords lastbilar skulle kunna drivas elektriskt.

Den studerade vägsträckan inkluderar vägarna 25/27 och 30 och sammanbinder orterna Alvesta och

Växjö. Växjö flygplats och järnvägsstationen i Alvesta samt några viktiga logistikcenter är placerade i

närheten som t.ex. Postens terminal som ligger nära Växjö flygplats. Sträckan har

hastighetsbegränsning 100 km/h både på väg 25/27 och 30. I Trafikplatsen är det lägre hastigheter men

den är troligen inte aktuell för elektrifiering, dessutom korsar kraftledningar sträckan på två ställen i

närheten av trafikplatsen, vilket skulle komplicera elektrifiering just där.

Demomiljö som visar hur demosträckan förhåller sig till PostNords terminal strax utanför Växjö,

järnvägen i Alvesta och Växjö flygplats. Strax söder om trafikplatsen finns terminaler för dagligvaror,

dock ej de som anges på bilden..

Helt nära Trafikplatsen finns tillgång till el i form av ett ställverk.

Den 15 juni 2013  Projektengagemang Energipartner AB Sida 31

https://docs.google.com/document/d/1EY3XHMlAVh3-J0xciojXAEo43B3sjs0lqb91RR3ZiOw/edit#heading=h.ev7v3apoaghe


Sträckan har hastighetsbegränsning 100 km/h både på väg 25/27 och 30. I Trafikplatsen är det lägre

hastigheter men den bedöms inte aktuell för elektrifiering. En kraftledning korsar vägsträckan på två

ställen i närheten av trafikplatsen, vilket skulle komplicera elektrifiering just där.

7.2.1 Fakta för elektrifiering

För att göra en nogrann kalkyler på nyttor och kostnader för en elektrifiering behövs ett stort antal

parametrar. De signifikanta parametrarna återfinns i tabellen nedan. Alla parametrar används inte i de

översiktliga bedömningar som görs i denna utredning.

Vägutformning

Längd - km

Längd möjlig att elektrifiera 3 km

Sträckning, hur vägen går dvs horisontal- och vertikalgeometri Mindre lutningar och kurvor med

stora radier

Hastighetsbegränsningar och hur långt av varje 100 km/h

Typ av väg, vägbredd, antal filer Väg 25/27 har två filer i varje riktning

och vajerräcke i mitten. Kraftigare

mitträcke med belysningsstolpar i

mitten i närheten av trafikplatsen.

Väg 30 har 1 fil i varje riktning och

vajerräcke i mitten.

Antal passager över broar 0

Antal trafikplatser/korsningar 1

Antal passager under broar och genom tunnlar 0

Antal passager under kraftledningar 2

Fordon och last

Typ av fordon, vikt, storlek “regionalbil” dvs 18 ton 4x2 360-380

hp drag

Bränsleförbrukning 4 liter/mil
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Antal fordon av varje sort 2

Antal resor per dag 20 ToR

Antal uppkopplingar mot kontaktledning 40 (2x20)

Vad som fraktas och hur mycket per dag paket

7.2.2 CO2 utsläpp och potential för CO2-reduktion

En demomiljö i Växjö har betydligt sämre förutsättningar för CO2-reduktion. Gles trafik i kombination

med lätta fordon innebär mindre CO2-reduktioner för demomiljön. Demomiljön bedöms reducera

CO2-utsläppen med 25 ton/år. Potentialen om samtliga fordon är elfordon kan inte bedömas i det här

demofallet. Däremot kan den här demomiljön skalas upp till nationell nivå för PostNords regionaltrafik, se

7.5.2.

Växjö Nuvarande Potential Demo Enhet

Årlig körsräcka på aktuellt vägavsnitt 2 400  2 400  2 400 mil

Fordonsbehov 2 2 2 st

Antal elfordon 0 2 2 st

Befintlig sträcka 2 2 2 km

Elektrifierad del av befintlig stäcka 2 2 2 km

Dieselförbrukning 4 4 4 l/mil

Totala CO2-utsläpp 29 4 4 ton/år

CO2-reduktion (nordisk elmix) 25 25 ton/år
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7.3 Piteå - timmer- och papperstransporter

Smurfit Kappa har ett pappersbruk i Piteå och fraktar papper och massaved mellan bruket och en hamn

16 km därifrån. Här körs 700 000 ton papper per år av BurLink Transport. Massaved körs av en annan

operatör från hamnen till bruket. Vägen går genom stad och landsbygd, har olika

hastighetsbegränsningar, korsas av kraftledningar och innefattar en skarp avfart med uppförslut efter, där

chaufförer påtalat problem med acceleration. En demosträcka skulle kunna byggas på några km av

vägen utanför stadsmiljö och två av BurLinks lastbilar skulle kunna drivas elektriskt, eventuellt i

kombination med DME som de under 2012 testat på två lastbilar.

Den studerade vägsträckan går från Piteås centrala delar ut till Piteå Hamn som ligger på en halvö

sydväst om staden.
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Sträckan trafikeras kontinuerligt av lastbilar som fraktar timmer och papper åt pappersbruket Smurfit

Kappa. Huvuddelen av sträckan har hastighetsbegränsning 90 och 80 km/h. Vissa partier närmare

tätbebyggt område har hastighetsbegränsning 70 km/h och innehåller flera utmaningar i form av viadukter

över gator och järnväg.
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7.3.1 Fakta för elektrifiering

För att göra en nogrann kalkyler på nyttor och kostnader för en elektrifiering behövs ett stort antal

parametrar. De signifikanta parametrarna återfinns i tabellen nedan. Alla parametrar används inte i de

översiktliga bedömningar som görs i denna utredning.

Vägutformning Piteå

Längd 16 km

Längd möjlig att elektrifiera 12 km

Sträckning, hur vägen går dvs horisontal- och vertikalgeometri Varierad i horisontal- och vertikalled

Hastighetsbegränsningar och hur långt av varje 70 km/h i ca 2 km, 90 km/h i ca 2

km, 80 km/h i ca 5,5 km.

Typ av väg, vägbredd, antal filer En fil i varje körriktning, nästan

ingen vägren längs 80-sträckan.

Antal passager över broar tre viadukter

Antal trafikplatser/korsningar 1 nära centrum

Antal passager under broar och genom tunnlar 0

Antal passager under kraftledningar 1

Fordon och last

Typ av fordon, vikt, storlek Scania R500. 60 tons tågvikt. Last
36 ton

Bränsleförbrukning 5,5 liter/mil

Antal fordon av varje sort 3 st. 2 kör kontinuerligt, dygnet runt.
Alla dagar på året.

Antal resor per dag Max 42 resor

Antal uppkopplingar mot kontaktledning 42x2

Vad som fraktas och hur mycket per dag Pappersrullar. Upp till 1500 ton

7.3.2 CO2 utsläpp och potential för CO2-reduktion

En demomiljö i Piteå har goda förutsättningar för CO2-reduktion. Relativt tät trafik i kombination med

tunga fordon innebär stora CO2-reduktioner för demomiljön. Demomiljön bedöms reducera

CO2-utsläppen med 72 ton/år. Potentialen om samtliga fordon är elfordon bedöms reducera

CO2-utsläppen med 542 ton/år.

Piteå Nuvarande Potential Demo Enhet

Årlig körsräcka för alla fordon 50 000 50 000 50 000 mil

Fordonsbehov 2,5 2,5 2,5 st

Antal elfordon 0 2,5 2 st

Befintlig sträcka 16 16 16 km

Elektrifierad del av befintlig stäcka 0 12 2,0 km

Dieselförbrukning 5,5 5,5 5,5 l/mil

Totala CO2-utsläpp 825 283 753  ton/år

CO2-reduktion (nordisk elmix) 542 72 ton/år
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7.4 Förväntad CO2 reduktion för demomiljöerna

De förväntade CO2-reduktionenern för demomiljöerna beror på bränsleförbrukningen vilken i sin tur beror

på:

1. Hur ofta och hur långt fordonen körs

2. Godsets vikt

3. Variationer i hastigheten (acceleration/inbromsning)

4. Vägens topografi dvs hur flack eller backig vägen är.

Förarens körstil har en stor påverkan på bränsleförbrukningen och därmed hur mycket CO2 som kan

minskas. Vi antar samma körstil i de tre fall.

Beräkningarna inbegriper inte “återmatning” av rörelseenergi in i det elektriska nätet.

CO2-reduktion/år Göteborg Växjö Piteå Enhet

Demomiljö 208 25 72 ton/år

Potential 416 - 542 ton/år

Kommentarer:

○ Göteborg: Fordonen är s.k. High Capacity Vehicles,  HCV, populärt kallade “roadtrains” 50-75

meter långa med tågvikter upp till 300 ton, därav bränsleförbrukningen.

○ Växjö: Den förväntade CO2-reduktionen är blygsam på grund av den relativt glesa trafiken, det

lätta godset, en jämn hastighet och en flackare sträckning. Potentialen om samtliga fordon är

elfordon kan inte bedömas i det här demofallet. Däremot kan den här demomiljön skalas upp till

nationell nivå för PostNords regionaltrafik, se 7.5.2.

○ Piteå: Aktuell sträcka för Piteå är lång och varierad och elektrifieringen kan ske på flera olika

ställen varför energibesparingen kan variera mer beroende på placering än i de två andra fallen.

Observera att vi har begränsat sträckan till 2 km för att kunna jämföra resultaten. Detta är den maximala

längden i Göteborg.

7.5 Förväntad CO2 reduktion för en bredare implementering

Det är mycket svårt att skala upp resultaten från demomiljöerna till en bred implementering. Dock har

det under våren 2013 gjorts en separat utredning där potentialen bedöms ur ett nationellt perspektiv.

7.5.1 Potentialbedömning
I “Elektrifierade vägar för tunga godstransporter - Underlag till färdplan” uppskattar WSP potentialen för

elektrifiering av tung lastbilstrafik. Man definierar två huvudsakliga marknader:

○ Massgods i stora volymer som transporteras längs en fast rutt.

○ Lastbilstransporter med en stor del av körsträckan på högtrafikerade vägstråk.

Massgods är malm, energiråvara eller övrig mass eller bulkgods. De högtrafikerade stråken inkluderar

motorvägstriangeln Helsingborg-Göteborg-Jönköping-Stockholm.

Man bedömer att “massgodstransporter” står för mindre än 1% av den totala körsträckan för inrikes

transporter och “Lastbilstransporter med en stor del av körsträckan på högtrafikerade vägstråk” står för ⅔

eller 66%.
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Potentiell CO2-reduktion/år Massgods Högtrafikerade stråk Enhet

Andel av inrikes transporter <1 66 %

Potential 2030 35 000 000 4 500 000 000 km

CO2-reduktion (nordisk elmix) 27 000 3 100 000 ton/år

7.5.2 Hypotetisk uppskalning av PostNords regionaltrafik
Den förväntade CO2-reduktionen av demomiljön i Växjö är blygsam på grund av den glesa trafiken, det

lätta godset, en jämn hastighet och en flack sträckning. Om man däremot genomför en bred

implementering av  elvägar och möjliggör att all PostNords Logistics regionaltrafik i Sverige så blir

CO2-reduktionen betydande. Vi bortser alltså från ekonomin i att elektrifiera den här typen av vägar.

Potentiell bränsle och CO2-reduktion/år Sverige Enhet

Sträcka 65 000 000 km

Bränsle-reduktion 20 000 000 liter

Total CO2-reduktion 50 000 ton/år

Detta är alltså potentialen för elektrifiering av PostNord Logistics regionaltrafik i Sverige. Rikstransporter

och distribution ej inräknade.
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8 FÖRSLAG PÅ LOKALISERING AV DEMOMILJÖ

Utredningen föreslår Växjö som lokalisering och med PostNord som huvudintressent.

De avgörande skälen för denna lokalisering är:

○ Utmärkt visualisering av framtidens fossilfria tunga vägtransporter

○ En tydlig huvudintressent som dessutom är en ledande logistikoperatör och bedriver ett

ambitiöst miljöarbete

○ Visar hur olika transportlösningar samverkar och är beroende av varandra

○ Befintliga regelverk utmanas maximalt för att påskynda anpassningar inför en storskalig

introduktion av elvägar på marknaden.

○ Mycket stor CO2- och energireduktion om demon är framgångsrik och kunskaper och

erfarenheter kan överföras till de stora motorvägarna.

Det som talar emot denna lokalisering är en mindre reduktion av CO2 och energi än i övriga alternativ. Vi

är också medvetna om att lokaliseringen inte är ekonomiskt lönsam. Dessutom ansluter den inte till de

nationella, högtrafikerade, vägtrafikstråken. Bedömningen är dock att det kommer att finnas test- och

forskningsbehov under lång tid. Alternativt demonteras demomiljön och flyttas till annan plats.

8.1 Möjlig utformning av demosträcka

Ovanstående skiss visar en möjlig demomiljö. Denna demomiljö är placerad vid infarten västerifrån till

Växjö vid Öjaby trafikplats där vägarna 25/27 och 30 möts. Demomiljön är utformad för maximalt antal

passerande PostNord fordon i syfte att skapa så många upp- och nedkopplingar som möjligt för ett

elektriskt demofordon. Tillgång till el i form av ett ställverk nära trafikplatsen bedömdes också som

positivt då denna demomiljö studerades initialt.
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8.2 Alternativ utformning av demosträcka

Det har förekommit synpunkter på ovan redovisade demomiljö eftersom bedömningen är att

vertikalgeometrin, “backigheten”, inte är tillräcklig och att delsträckorna är för korta. Detta kan innebära

mindre energivinster. Medellutningen har därför studerats och framgår av skiss nedan.

Som framgår av skissen så är lutningen mycket liten längs väg 30 medan lutningen längs väg 25/27

varierar upp till 2.5%. Ett alternativ skulle således vara att förlägga hela demomiljön till väg 25/27.

Denna alternativa demomiljö skulle innebära ett mindre utnyttjande av elvägen med PostNords gods.

Möjligheten att få andra intressenter att samutnyttja elvägen föreslås undersökas; åtminstone ytterligare

en större logistikaktör har visat intresse för att vara med i demon. Ett ytterligare alternativ är att

genomföra testkörningar för datainsamling och studier då elfordonen inte nyttjas av PostNord. Sådana

testkörningar skulle kunna genomföras där kraftiga backar simuleras med hjälp av tung last.

Den 15 juni 2013  Projektengagemang Energipartner AB Sida 40



9 ÖVERGRIPANDE GRANSKNING OCH RISKANALYS AV

eHighway-TEKNIKEN UR ETT SVENSKT PERSPEKTIV

I detta avsnitt görs en övergripande granskning och riskanalys av eHighway-tekniken ur ett svenskt

perspektiv för att identifiera eventuella problemområden inklusive legala aspekter.

9.1 Granskning

Siemens presenterade under 2012 ett system för elektrifiering av tunga vägtransporter. Systemet

benämns eHighway och bedöms vara ett komplett system innehållande elektrisk infrastruktur, intelligent

strömavtagare inkl. komponenter och koncept för anpassning av fordon samt ICT-tjänster för styrning-,

ledning och övervakning av systemet i dess helhet.

Den största enskilda komponenten i systemet som ej levereras av Siemens är fordonet. Dock har

Siemens och Scania tillkännagivit ett samarbete och Siemens och Mack (ägs av Volvo) ska leverera en

demosträcka i Los Angeles. För närvarande är eHighway det enda kända kommersiellt tillgängliga

systemet för elvägar.

eHighway är utvecklat i Tyskland och har genomgått ett antal tester med positivt resultat. Testningen har

företrädesvis skett på ett f.d. flygfält där en start- och landningsbana har använts, d.v.s. testerna har

skett på en rak vägsträcka utan kurvor. Under 2013 byggs banan om för att innefatta en kurva med en

radie som finns på tyska motorvägar. De ombyggda lastbilarna har också körts på allmänna vägar där de

då har drivits av befintlig motorn i fordonet.

9.1.1 Skillnader

Svenska Elvägar har sedan 2009 varit drivande i att utreda möjligheterna att elektrifiera de tunga

vägtransporterna med ett koncept som i det stora hela överensstämmer med eHighway. P.g.a.

begränsad resurser, har Svenska Elvägar dock endast kunnat genomföra teoretiska resonemang och

studier. Den samlade bedömningen är att koncepten är mycket lika och att likheterna är större än

skillnaderna. Siemens initiativ, genomförande och praktiska metodik med eHighway imponerar. Med

detta sagt finns det dock några skillnader:

1. Kontaktledningens höjd över vägbanan och trådarnas inbördes avstånd

2. Upphängning av kontaktledning och utformning av stolpar mm

Kontaktledningens höjd över vägbanan och trådarnas inbördes avstånd

Vad vi förstår så placeras kontaktledningen 5,15 meter över vägbanan och trådarnas avstånd till varandra

är 1,35 meter i eHighway. Dock finns det en befintlig europeisk standard för kontaktledning där den

placeras 5,50 meter över vägbanan och där trådarnas inbördes avstånd är 0,60 meter. Att kunna utnyttja

en befintlig standard borde stärka acceptansen för konceptet. Det blir då möjligt för bl.a.

distributionlastbilar och långfärdsbussar att utnyttja befintliga trådbuss-system när de angör

stadskärnor..

Upphängning av kontaktledning och utformning av stolpar mm

Upphängning av kontaktledning och utformning av stolpar medför ett mycket komplext resonemang med

svåra bedömningar och med målsättningen att trafiksäkerheten inte ska försämras. eHighway möjliggör

att trafiksäkerhetshöjande åtgärder som t.ex. vägbelysning och varningssystem för olyckor kan införas

kostnadseffektivt. Det är dock en öppen fråga om detta kan sättas mot en försämring av trafiksäkerheten

som t.ex. kollision med stolpar eller nedfallen kontaktledning.

eHighway har presenterats med mycket kraftiga stolpar vilket försämrar säkerheten för ett fordon som

kolliderar med stolpen. Kraftiga stolpar bedöms minska risken för att kontaktledningen faller ned.

Eftergivliga stolpar försämrar säkerheten för efterföljande fordon eftersom dessa kan komma att kollidera

med nedfallen kontaktledning.
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Kraftiga stolpar kan skyddas med kraftigt vägräcke vilket ökar kostnaderna. Dessutom finns det en

uppfattning att ett förlåtande sidområde, d.v.s en yta där fordon kan köra av och mjukt fångas upp är den

bästa lösningen. Ett förlåtande sidoområde kan eventuellt upprätthållas med en  “linbrygga” där stolparna

kan placeras på större avstånd från vägen.

Kontaktledning upphängd med linbrygga.

Trots ett omfattande resonemang tillsammans med Trafikverket i tidigare utredningar så kan ingen direkt

rekommendation ges i dagsläget. Resonemanget finns dokumenterat i Trafikverkets skrift

“Förutsättningar för elektrifiering av det svenska huvudvägnätet”. Förslaget är att utreda denna fråga

vidare och framförallt genom praktiska prov finna en optimal lösning.

9.1.2 Öppenhet och tillgänglig dokumentation

Vi uppfattar att Siemens marknadsför eHighway som ett öppet system och där merparten av ingående

komponenter och delsystem redovisas öppet och förklaras. Även fast det tidigare i historien har funnits

liknande tekniker så kan eHighway betecknas som ny eller i alla fall mycket förnyad varför vissa val och

utformningar förmodligen inte är slutgiltiga. Därför finns ett behov av att förstå bakomliggande

resonemang kring vissa val och utformningar. Vi uppfattar att resultat från Siemens initiala tester finns

tillgängliga eller kan tillgängliggöras. Vi bedömer att öppenheten är en del av konceptet och att

infromationsförsörjningen inte är ett problem. Vi bedömer också att merparten av ingående komponenter

är standardkomponenter som kan tillhandahållas av andra leverantörer.

9.1.3 Upphovsrätt, patenterbarhet, mm

Det bedöms finnas komponenter och delsystem som förmodligen är “patenterbara”, d.v.s. är skyddade

eller kan komma att skyddas. Ett exempel är den intelligenta strömavtagaren som är en förutsättning för

eHighway; möjligheten för fordon att under gång kunna ansluta elektriskt, behålla anslutningen och

avbryta anslutningen. Bedömningen är dock att det finns eller kan komma att finnas andra utformningar

och/eller leverantörer som kan erbjuda samma funktionalitet. Den samlade bedömningen är att eHighway

har allt att vinna på att bli en öppen standard.

9.1.4 Uppdatering och uppgradering av systemet

En intressant frågeställning är hur “slutgiltigt” systemet är. Är det presenterade lösningen ett koncept

mer än ett färdigt system att lanseras på nationell/internationell nivå? Tänker man sig att utbyggnaden

sker i slutna system, d.v.s. på olika geografiska platser och för olika behov, så kan utformningen variera

och därmed utvecklas. Tänker man sig utbyggnaden på nationell/internationell nivå där flera geografisk

platser knyts ihop i ett nätverk så måste utformningen vara enhetlig. Och även om tekniken är färdig för

en implementering på nationell/internationell nivå så måste det finnas tankar kring ev.

systemuppgraderingar. Som exempel på uppgraderingar efter hand är mobiltelefonsystemen där

NMT-tekniken ersattes med GSM, 3G, 4G osv. Internet har å andra sidan utgått från en robust modulär

standard som har utökats efter hand. Ett resonemang kring detta avseende geometri, spänningsnivåer,

ICT tjänster, etc. skulle vara intressant.

9.1.5 Nedriven kontaktledning

Nedfallen kontaktledning är en orsak till störningar i tågtrafik. Konsekvenserna blir stora eftersom tåg

normalt inte kan köra runt olycksplatsen samt att de drivs av endast ett energislag och det är då el.

Skadorna blir i de allra flesta fall endast materiella och risken för personskador är liten.
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Nedfallen kontaktledning i ett elvägsperspektiv är nästan tvärtom. Rivs kontaktledningen ner så kan

efterföljande fordon köra runt olycksplatsen, eller välja annan väg, och då nyttja sin förbränningsmotor.

De materiella skadorna på elinfrastrukturen bedöms bli mindre eftersom fordonen kan stanna snabbare

vid ett tillbud (p.g.a. mindre rörelseenergi). Däremot finns det en uppenbar risk att efterföljande fordon

åker in i den nedrivna kontaktledningen med personskador som följd. Eftersom vägfordon kör betydligt

närmare varandra än tåg så är detta en stor risk. Det är därför viktigt att elvägar förses med ett

signalsystem eller liknande i syfte att varna efterföljande fordon vid en olycka som t.ex. nedriven

kontaktledning.

Orsakerna till nedriven kontaktledning är i princip två; antingen faller något, t.ex. ett träd, över

kontaktledningen eller så är strömavtagaren dåligt underhållen / kontrollerad vilket medför att

strömavtagaren kan haka fast i kontaktledningen och dra ned den. När det gäller träd och liknande så är

de stora vägarna redan avröjda från detta. Underhåll och kontroll av strömavtagaren, liksom givetvis även

kontaktledningen, kommer vara av yttersta vikt i en tänkt storskalig implementering av elvägar.

9.1.6 Isbildning, snöstorm och speciella väderförhållanden

Isbildning på kontaktledning är ett problem i kalla klimat. Vid isbildning uppstår en ljusbåge mellan

strömavtagare och kontaktledning vilket genererar “vackra” gnistregn när fordonet rör sig framåt. Detta är

tyvärr mycket skadligt både för kontaktledningen och strömavtagaren. Trådbussledningar skrapas på

morgonen innan trafiken börjar vid risk för dessa bekymmer. Därefter hålls kontaktledningen fri av trafiken

som ofta går med 5- el. 10-minuters intervaller. Skrapningen ersätts ibland med avisning genom att

kemiska medel påförs kontaktledningen.

Bedömningen är att isbildning normalt inte borde vara ett stort problem eftersom trafikintensiteten är hög

och jämnt fördelad över dygnets alla timmar på den typ av högtrafikerade vägar som är aktuella för

elektrifiering. Även det effektuttag som är aktuellt borde medföra en uppvärmning av ledningen vilket

bedöms smälta ev. is på ledningen.

Ett specialfall av isbildning är den som kan uppstå med mycket fuktig luft t.ex. där vägen går längs en

kust eller sjö. Fuktig luft i kombination med vind och kyla kan fort leda till nedisning, ett fenomen känt

från sjö- och luftfart. Nedisningen sker relativt fort och förutom att rörliga delar fryser fast/ihop så innebär

isens tyngd att funktionen hos enskilda delar eller hela fordonet försämras mer eller mindre.

Bedömningen är att den intelligenta strömavtagaren är en sådan komponent som löper risk för nedisning

och funktionsnedsättning.

Snöfall och snöfall när det blåser i kombination med en viss temperatur leder till liknande problem som

nedisning. Skillnaden är att snö är lättare men samtidigt mer skrymmande varför funktionen kan hindras

av snö som packats ihop snarare än den extra vikt som tillförs.

Ovanstående problem är välkända och förekommer inom järnvägsvärlden. Lösningar och motmedel är

kända. Dock ska nämnas att de flesta elektriska lok har två strömavtagare varav den ena används som

reserv. Denna möjlighet bedöms inte finnas för lastbilar. Lokens strömavtagare är också betydligt

enklare konstruktivt om man jämför med den intelligenta strömavtagaren som presenterats för eHighway.

Elektriska lok är också betydligt tyngre och robustare än elektriska lastbilar varför en nedisning med

mycket ökad tyngd förmodligen inverkar mer på en lastbil än på ett lok.

Den samlade bedömningen är att eventuella problem och utmaningar när det gäller “svenskt klimat” som

t.ex. isbildning är lösbara med befintlig teknik och kunskap. Ytterligare studier och tester kan ske i en

prov- eller demomiljö.
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9.2 Riskanalys

I uppdraget ingår också att göra en övergripande riskanalys av eHighway ur ett svenskt perspektiv för att

identifiera eventuella problemområden och redovisa bland annat legala aspekter. Vi vill tydligt klargöra att

riskanalysen är generell för “elvägar” och inte specifik för Siemens eHighway. Därför används begreppet

“elväg” i riskanalysen. Vi har delat upp riskerna enligt:

○ Kommersiella risker

○ Politiska risker

○ Legala risker

○ Övriga risker

9.2.1 Kommersiella risker

Till de kommersiella riskerna räknas att systemet blir för kostsamt, att det byggs med en proprietär

teknologi eller att elvägar försenas av andra intressen.

9.2.2 Elvägar blir för kostsamt.

Kostnaderna för all ingående teknik är välkänd eftersom den baseras på befintlig teknik. Däremot är inte

rationaliseringsvinsterna vid “storskalig” tillverkning kända fullt ut. Byggherrekostnaderna, d.v.s. att få

ingående teknik på plats, drivas och underhållas av en operatör eller myndighet, är svåra att uppskatta.

Byggherrekostnader kommer i mycket hög utsträckning att bero på lagstiftningen kring elvägar. Oavsett

kostnader utöver tekniken så kräver “elvägar” en omfattande flöde av ellastbilar för att bli ekonomiskt

lönsam. I Sverige och med dagens drivmedelspriser är det endast de stora motorvägarna och några

enstaka applikationer, som t.ex. i anslutning till gruvor, som har ett trafikflöde som motiverar en

elektrifiering. För att bedöma kostnadsriskerna med elvägar måste en demomiljö etableras där

kostnaderna för teknik, drift och underhåll verifieras och andra kostnader identifieras och förhoppningsvis

kvantifieras.

9.2.3 Elvägar byggs med proprietär teknologi

En risk är att elvägar baseras på proprietär teknologi, d.v.s. ett eller flera patent som hindrar andra

leverantörer att etablerar sig och bilda en [konkurrensutsatt] marknad. Inom elvägsområdet marknadsförs

ett antal system baserade på proprietär teknologi. Det ska här noga understrykas att eHighway och

andra eventuella system baserade på traditionell kontaktledning inte är beroende av proprietär teknik

vilket bedöms som en stor fördel. Bedömningen är att risken att det blir ett proprietärt system är mycket

små eftersom få länder / nationella myndigheter skulle acceptera en proprietär teknologi på ett nationellt

vägnät.

9.2.4 Elvägar försenas av ett tidskrävande standardarbete

Elvägar innebär att ett nytt transportsystem etableras internationellt. Risken finns att en eller flera mer

eller mindre inkompatibla tekniklösningar växer fram. Exempel på detta finns från järnvägens barndom

där olika spårvidd är ett typexempel. När järnvägen senare elektrifierades så etablerades även olika

spänningsnivåer och strömstyrkor. Dessa skillnader bedöms vara en stor hämmande faktor och givetvis

vill man undvika att en liknande situation uppkommer för elvägar. Förutom en befintlig europeisk

kontaktledningsstandard för trådbuss och möjligheterna till effektivt internationellt samarbete i

kombination med all den kunskap som finns från järnvägssidan så bedöms inte detta vara en alltför stor

utmaning ur ett teknikperspektiv. Det finn en risk att aktörer som vill fördröja elvägar använder

standardiseringsarbetet till att fördröja införandet.

9.2.5 Elvägar försenas av konkurrerande intressen

Intressen vars intäktsmodeller hotas i mer eller mindre omfattning kan försena introduktionen av elvägar.

Utmaningarna att introducera “ny teknik” där annan teknik har konsoliderat en viss given affärsmodell

med etablerade aktörer är sedan länge välkänd inom [teknik]historien. Erfarenheterna har dock visat att

den nya tekniken i de flesta fall vinner och de aktörer som inser detta och anpassar sig blir

framgångsrika. Omställningen till en fossilfri fordonsflotta utmanar således aktörer som inte vill eller kan

Den 15 juni 2013  Projektengagemang Energipartner AB Sida 44



anpassa sina intäktsmodeller. Risken finns att dessa intressen fördröjer introduktionen av elvägar.

9.2.6 Politiska risker

Det finns en mycket stark övertygelse hos vissa människor och grupperingar om järnvägens möjlighet att

lösa framtidens transportutmaningar. Denna övertygelse kombineras ofta med en mycket skeptisk

hållning gentemot vägtransporter. Det finns en uppenbar risk att järnvägar ställs mot elvägar innan

elvägar inte ens har fått möjligheten att utvärderas i verkligheten. Bedömningen är att det finns en stor

risk att elvägar initialt marknadsföres som ett alternativ till järnväg, föreslås byggas på platser med

befintlig järnväg eller på platser med bristande järnvägskapacitet.

En annan politisk risk är att intäktskällorna från beskattningen av energi och då speciellt fossila

drivmedel kommer att minska. Elvägar bedöms vara egenfinansierade, d.v.s. besparingarna i form av

energi är större än kostnaderna för att etablera, driva och underhålla systemet. Samtidigt kan man

fundera i rimligheten i att det nya miljövänliga alternativet ska konkurrera med det gamla miljöovänliga

systemet. Bedömningen är att man måste ta ett helhetsgrepp runt de tunga vägtransporterna på aktuella

vägsträckor och införa ett bonus-malus-system där de nya miljövänligare alternativen gynnas på

bekostnad av de gamla.

9.2.7 Upplevda risker

En av de största utmaningarna elvägar står inför är människans rädsla för nya och därmed svårbedömda

risker. Människor upplever risker som man inte tror sig kunna påverka som mycket större och farligare

än risker som man tror sig kunna påverka eller känner till. Ett exempel är att fler människor är rädda för

att flyga än människor som är rädda för att köra bil. Sanningen är ju att det är mycket mindre risk att

förolyckas i en flygolycka än i en bilolycka. Anledningen är att man tror sig kunna påverka riskerna med

bilkörning som förare än riskerna när man flyger som passagerare. Just detta förhållande gör att

människor kan vara misstänksamma mot elvägar eftersom man inte tror sig kunna påverka om en

nedfallen kontaktledning dyker upp helt oförutsägbart. Det är förmodligen mycket viktigt att förbereda sig

på hur man ska hantera människors rädsla.

9.2.8 Emotionella risker

Det finns en risk att elvägar förknippas med fula miljöer, smutsiga verksamheter och som ett billigt och

“nästan lika bra” alternativ som järnväg. De första demomiljöerna föreslås placeras i relevanta miljöer

som gör att elvägar upplevs som en naturlig del i framtidens mångfasetterade transportsystem.

9.2.9 Estetiska risker

Ofta framförs argumentet att kontaktledning är fult när det gäller elvägar. Elektrifierade vägar kan

jämföras visuellt med elektrifierade järnvägar och man kan argumentera för och emot. Är en väg eller

järnväg överhuvud taget vacker? Om vi kommer fram till att luftledningar är fult så kanske det är priset vi

får betala för att minska utsläppen av CO2. Å andra sidan minskar både buller och lukt! Oavsett vad man

tycker så bör stor vikt läggas på utformning och estetik av den elektriska infrastrukturen. Stolpar ska

förutom den rent funktionella utformningen förmodligen ges en medveten visuell utformning. En tanke är

att de olika europavägarna får en “grafisk profil” som särskiljer dem från varandra och binder ihop länder

och regioner. En annan tanke är att de hålls samman i en “grön profil” som t.ex. “gröna

[motorvägs]korridorer”. Eller så ska länder, regioner och platser kunna variera med en “lokal profil”.

Givetvis gäller detta resonemang enbart den visuella utformningen, den funktionella utformningen är

självklart standardiserad.

9.2.10 Andra risker

Konceptet med elektrifieringen av vägar utmanar vårt ”mindset”, våra invanda tankemodeller och vårt

förhållningssätt. Förbränningsmotorn är utmaningen, inte vägen eller lastbilarna. Utmaningen är inte

teknisk utan hur en gemensam vision etableras och hur den förverkligas. I resonemangen återfinns ofta

frågor som “är detta det bästa” eller “kanske kommer en bättre lösning om några år”. Det “bästa” är ofta

det godas fiende och utan vilja och mod att utforska det okända så hämmas utvecklingen. Denna risk är

uppenbar.
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9.3 Legala aspekter

I förstudien “Elektriska vägar - elektrifiering av tunga vägtransporter”, Grontmij 2010, sida 11-12, gjordes

en övergripande bedömning av vilka regelverk och standarder som måste ändras för att elektrifiera

vägnätet. Utifrån denna text görs några betraktelser av de legala aspekterna och utmaningarna.

Innan vi går in detalj på detta område vill vi dock peka på att när juridiken är löst så bedöms

utbyggnaden gå fort - det sker på befintliga vägar utan behov av markinlösen mm - d.v.s. de

“intrångsfrågor” som vanligen gör utbyggnaden av infrastruktur både kostsam och

långdragen/tidskrävande.

“Elektrifiering av vägar är en ny företeelse varför regler och normer troligen måste prövas. En

elväg är ett mellanting mellan väg och järnväg men troligtvis kan man argumentera för att den

ska behandlas som en väg.”  Det finns en risk att elväg inte kommer att behandlas som en väg utan

som något annat. Bedömningen är att denna risk är liten men å andra sidan blir konsekvenserna svåra

att överblicka.

“Förstudien har med hänvisning till att trådbussar är en internationellt vedertagen fordonstyp,

som dessutom framförs i stadsmiljöer med många oskyddade trafikanter, bedömt att befintliga

normer och regelverk inte utgör ett hinder för elektrifiering av vägar så länge som

spänningsnivån är likvärdig, d.v.s. ca 750 volt.” På elvägar kommer fordon att färdas i betydligt

högre hastighet än i stadsmiljöer varför det inte är de elektriska riskerna som kommer att vara de

primära utan risken för att fordonen kolliderar och “trasslar in sig” med nedfallen ledning. För att reducera

dessa risker kommer övertygande säkerhetsanordningar att krävas.

“Det kan finnas anledning att tro att vid en storskalig elektrifiering av vägnätet kommer

frågeställningar att uppstå som behöver prövas i domstol.” Det finns en stor risk att någon eller

några kommer att driva frågor till domstol. Att förutse dessa frågor är mycket svårt. En viktig anledning

till att etablera en demomiljö på allmän väg är att fånga upp dessa frågor.

“Det är i princip samma saker som gäller för en elväg som för alla andra miljöfarliga

verksamheter” ... “Förmodligen kommer en elväg inte att behandlas annorlunda ur ett

prövningsperspektiv än en vanlig väg. Dock ska man ha i åtanke att denna form av miljöfarlig

verksamhet än så länge inte finns, och därmed är inte heller kraven satta.” Det finns alltså en

risk att elväg kommer att regleras av hitintills okända krav.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det är en mängd regler och normer som var och en och

tillsammans kommer att behöva ses över och anpassas för elvägar. Det finns en uppenbar risk att

arbetet kan bli tidskrävande. Avslutningsvis bör det dock framhållas att om arbetet med att anpassa

regelverken är lyckosamt så bedöms utbyggnaden av elvägar kunna ske snabbt eftersom det sker på

befintliga vägar - de intrångsfrågor som vanligen gör andra infrastruktursatsningar både dyra och

långdragna finns inte!
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10 SYNPUNKTER, ANALYS OCH SLUTSATSER

10.1 Synpunkter på utredningen

Det har framförts synpunkter rörande vissa delresultat som redovisats under arbetets gång. Vi har tagit

till oss av detta vill här bemöta synpunkterna.

10.1.1 Krav på demomiljön och bedömningen av dessa har varit bristfälligt eller felaktig

När arbetet påbörjades under våren 2012 så togs ett antal krav fram. Under arbetets gång och vartefter

kunskapen har vuxit har kraven förfinats och reviderats. Bedömningen av kraven skedde ursprungligen

med ett poängsystem som kunde uppfattas som om en mycket detaljerad analys hade gjorts.

Bedömningarna har varit översiktliga och redovisningen har ändrats för att spegla detta.

10.1.2 Demomiljön måste uppvisa tydliga CO2-reduktioner jämfört med befintlig teknologi

Det kan tyckas självklart att en demomiljö som i en förlängning syftar till stora energi- och

CO2-reduktioner ska uppvisa tydliga resultat i form av minskad energiförbrukning och CO2-utsläpp.

Största energibesparingen och därmed CO2-reduktion uppstår vid tunga transporter på en kuperad väg

och där dessutom fordonen accelererar och bromsar in. Ju mer kuperad sträckan är desto mer energi

gör fordonet av med i uppförsbackar och desto mer bromsenergi finns att mata tillbaka till systemet i

nedförsbackar. Därför är det effektivt att placera sträckan på en plats med relativt stora lutningar.

Detta är känt och kan beräknas i förväg. Ett syfte med en demomiljö är att verifiera de beräknade

reduktionerna så att de kan generaliseras och skalas upp. Bedömningen är att mycket tung last och

mycket kuperad väg inte är representativt för det nationella transportbehov som elvägar adresserar.

Avsaknad av tung last och kuperad väg kan lätt åtgärdas med att demofordonen förses med “barlast”,

t.ex. betong, utöver befintlig nyttolast i demomiljön eller att speciellt lastade fordon trafikerar demomiljön

parallellt.

Sammanfattningsvis så är bedömningen att demomiljön ska vara så representativ som möjligt och kunna

fungera som en modell för en framtida, storskalig, introduktion av elvägar.

10.1.3 Demomiljöns väglängd är inte tillräcklig för att uppvisa tydliga energivinster

För att ge tydliga reduktioner av energianvändning och CO2 så måste demomiljön ha en viss längd.

Denna invändning har mycket gemensamt med resonemanget kring godsets vikt och vägens kupering.

Med tanke på finansiering har vi strävat efter att hålla ner antalet elektrifierade kilometrar för en

demomiljö. Om bedömningen är att resurser finns så är givetvis en längre sträcka att föredra.

10.2 Analys

Tidigt i utredningen framkom att tillämpningarna för elvägar i huvudsak kan delas in i några huvudfall:

○ Logistik t.ex. hamnar, torrhamnar, terminalområden.

○ Materialhantering och masstransporter i anslutning till gruvor, bergtäkter, etc.

○ “Tunga” vägtransporter på de stora vägarna/motorvägarna.

○ Udda tillämpningar där minskade emissioner av gaser och buller är av stort värde

Efter att ha studerat ett antal fall insågs att det krävs mycket stora flöden av lastbilar för att få

ekonomisk lönsamhet på en befintlig vägsträcka. Om kalkylen innefattar ny vägsträcka och ställer detta

mot andra transportslag så blir kalkylen en annan och förmodligen förmånligare för elvägen. Det är
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mycket svårt att bedöma hur stora flöden som krävs generellt men en tumregel är mer än ett fordon var

femte minut, troligen tätare. Detta är alltså endast ur ett ekonomiskt perspektiv. Om pris och tillgång på

energi förändras, om emissioner av buller och andra gaser än CO2 prissätts eller blir kritiska för

transporterna, så förändras kalkylen.

10.2.1 Elvägar är en speciell form av infrastrukturinvestering

Elvägar är en mycket speciell form av infrastrukturinvestering. I motsats till att bygga en ny väg, järnväg,

hamn eller flygplats så behöver man inte köpa in mark, något som är både kostsamt och tar tid. Den

avgörande legala frågan är om en elväg är en väg eller ej. Den nuvarande bedömningen är att elväg är en

väg men detta kan komma att prövas i domstol. Det finns flera andra frågor som förmodligen kommer att

behöva prövas. Dessa juridiska processer är nödvändiga och tar tid i en demokrati. Dock, om utfallet är

positivt så är elvägar en helt ny typ av infrastrukturinvestering som kan vara egenfinansierad, ha rimliga,

förutsägbara kostnader och som kan genomföras inom en förutsägbar tidsram.

Även fast kostnader och tidsperspektiv i förhållande till andra investeringar i infrastruktur är rimliga så

krävs en avsevärd initial investering både i kunskap och i hårdvara. Till detta kommer ett mer omfattande

behov av drift och underhåll av systemet.

Dessutom, för att nyttan av systemet ska bli så stor som möjligt måste det inte bara övervakas, det

måste aktivt styras och ledas. Avancerade ICT-tjänster som övervakar systemet, hanterar systemets

energibehov, debiterar varje enskilt fordon baserat på energiförbrukning, plats och tidpunkt samt hanterar

underhållsinsatser och säkerhet behövs i framtiden..

Förutom att initiera processerna kring dispensansökningar och hanteringen av dessa, så måste

processerna för att anpassa, lagar, förordningar, regelverk initieras.

En demo syftar till att verifiera alla antaganden, bedömningar och initiala tester som redan genomfört:

● Teknik

● Drift och underhåll

● Säkerhet

● Kostnader

● Bränsle/energibesparing

● Reduktion av CO2

10.3 Slutsatser

De slutsatser som kan dras av utredningen kan sammanfattas enligt:

● Den allmänna kunskapen och/eller tilltron är bristfällig vilket leder till skepsis hos intressenter.

● Ny företeelse innebär stora oklarheter när det gäller regelverk, lagar och förordningar.

● Praktisk erfarenhet från verkliga transporter saknas.

● Fokus på teknik och lösningen av tekniska/kvantifierbara utmaningar.

● Det krävs mycket stora fordonsflöden för att räkna hem elvägar.

10.3.1 Kunskap och tilltro

Samtliga teoretiska studier och initiala praktiska prov indikerar på stora positiva möjligheter med elvägar.

En demomiljö som visar och förklarar tekniken i ett sammanhang har ett stort värde för att övertyga

allmänhet och beslutsfattare att introducera tekniken storskaligt. En demomiljö är också en stark

markering från sakägaren Trafikverket att man tror och vill utvärdera tekniken, något som förhoppningsvis

kommer att locka kommersiella aktörer att engagera sig mer.

10.3.2 Ny företeelse kräver nya eller anpassade regelverk, lagar och förordningar

Elvägar är som framgår av analysen ovan en mycket speciell typ av infrastrukturinvestering som, om

vissa legala frågor kan lösas, snabbt kan introduceras storskaligt. Det är inte självklart att en elväg är en
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elväg och detta innebär att lagrummet är oklart. De legala frågorna måste alltså vara högt prioriterade när

det gäller val av demoanläggning.

10.3.3 Erfarenhet från verkliga transporter saknas

De test och provningar som har genomförts är mycket begränsade ur ett användarperspektiv.

Fordonsindustrin bedriver ett mycket omfattande testverksamhet från idé till färdig produkt. En viktig del

av all produktutveckling är hur kunden/användaren/brukaren uppfattar produkten. Behovet av att få med

stora potentiella kunder i utveckling och utvärderingen är av stort värde.

10.3.4 Stort fokus på framtida tekniklösningar

Det finns fortfarande ett mycket stort fokus på olika tekniklösningar och kanske en rädsla för att välja fel

teknik. Det blir ofta ett teoretiskt resonemang med olika bedömningar där verklighet och praktiska

lösningar saknas. En framgångsrik storskalig introduktion av elvägar förutsätter omfattande tester och

systemdemonstrationer i verkligeten. En vanlig barriär för nya “revolutionerande” teknologier är de

patentskydd som de ofta är förknippade med.

10.3.5 Mycket stora fordonsflöden krävs

Ur ett enbart ekonomiskt perspektiv och utifrån svenska förhållanden krävs det mycket stora

fordonsflöden för att elvägar ska uppvisa lönsamhet. När dessa fordonsflöden uppnås så blir

lönsamheten snabbt mycket stor. Den samlade bedömningen är att tydlig lönsamhet uppkommer:

○ I några få fall med stora flöden och tunga laster, t.ex. inom gruvindustrin el. tung industri.

○ På de högtrafikerade vägstråken, t.ex. Göteborg-Helsingborg-Stockholm.

Dessa platser är dock olämpliga som demomiljöer just eftersom de är högtrafikerade och därmed

mycket känsliga för störningar. En demomiljö ska alltså anknyta så mycket som möjligt till dessa

transportbehov på en plats där fordonsflödena är betydligt mindre.
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11 FÖRSLAG PÅ FORTSATTA AKTIVITETER

Den prioriterade åtgärden just nu är att visa en ambition att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta

2030. Ett fullskaligt demoprojekt rörande elvägar visar en tydlig viljeinriktning och förklarar möjligheterna

samtidigt som avgörande frågor kring regelverk och säkerhet lyfts fram. Verifiering av teknik, kostnader

och besparingar är viktiga lärdomar från ett demoprojekt liksom kostnader för etablering, drift och

underhåll.

Ett demomiljö är givetvis den avgörande aktiviteten i informationssyfte men den måste kombineras både

innan, under och efter demoprojektet med kompletterande kanaler som hemsida med filmer och

broschyrer.

Utöver en demomiljö som initierar anpassning av regelverket och verifierar antaganden och resonemang

så måste vissa vissa frågor utredas och testas praktiskt i stor omfattning och förmodligen

standardiseras innan en storskalig elektrifiering av vägnätet kan ske.

Av stor vikt är även hur den storskaliga elekrifieringen ska finansieras och för detta måste förmodligen

mer detaljerade analyser av transportlogistiken och varuflöden ske.

Baserat på förstudiens resultat föreslås följande aktiviteter:

● Demoprojekt som:

○ Tydligt visar en ambition att uppnå målen om fossilfri fordonsflotta 2039

○ Initierar anpassning av lagar, förordningar, regelverk och därtill hörande tillståndsprocessser.

○ Verifierar säkerhet, kostnader, användarnytta, besparingar, teknik, drift och underhåll.

○ Förklarar och visa upp elvägar för en bred allmänhet, olika organisationer, politiska beslutsfattare

samt inspirera andra stora logistikoperatörer

● Informationsaktiviteter som synliggör elvägar

○ Hemsida

○ Film

○ Broschyrer

● Provning- och standardiseringsarbeten i syfte att säkerställa en storskalig utbyggnad av elvägar

○ Mängdtester på fordon och infrastruktur på både komponentnivå och systemnivå för att hitta

svagheter som kan äventyra introduktionen, t.ex. säkerhetsfrågor.

○ Påbörja ett arbete med standardisering i syfte att etablera åtminstone en gemensam europeisk

standard.

● Fortsatta studier rörande:

○  finansierings- och affärsmodeller för elvägar

○ detaljerade studier rörande logistiken kring vägtransporter och logistikoperatörer
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