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Tänkvärt!

elväG baklänges blir Gävle



När man har facit är allt enkelt!



Per Ranch

Team

Harry Frank

Bo Bylund

Johanna Snygg

Anders Nordqvist



Varför Elvägar?

VD för Gävleborgs Maskin 
& Transportcentral AB

Anders Nordqvist

Ekonomi, 
bränslebrist,

driftskostnader...



Varför Elvägar?

Forskningschef ABB, KVA, IVA, 
Robotdalen, Polhemspriset, . . .

Harry Frank

Energieffektivitet, 
fossiloberoende,

geopolitik...



Varför Elvägar?

Gammal IT-entreprenör som 
tagit sig an klimathotet

Per Ranch

Miljönytta,
miljöbelastning,

miljöinvestering...



Varför Elvägar?

F.d. GD för Banverket

Bo Bylund

Transportbehovet ökar 
mer än takten på 

järnvägsbyggandet...



Varför Elvägar?

Projektkoordinator

Johanna Snygg

Prioritering av 
skattemedel,

kostnadseffekivitet...



“Förhistoria” i Sverige

Källa: Kooperativa Förbundet / Nacka Bildarkiv

Trådlastbil Stockholm 

1942 - 1959

Forskare har “funderat”:

Olle Hådell

Per Kågeson



2008

Anders fick idén på “Infrastrukturdagarna” 
i januari 2008

Anders Nordqvist

Långa “långtradare” som 
tåg - varför inte sätta dit 

en strömavtagare?



2008



2009

Harry Frank
1 ½ år
senare!



2009

Debattartikel

Harry & Anders 

“miljönytta vs kostnad”

“bara de stora vägarna”

“staten måste ta täten”
Kommentarsfunktionen kraschar 
första dygnet!

“Elvägar bättre än höghastighetsräls”
SvD 24 juli 2009



2009

~ 100% kapacitet
~   20% kostnad
~     5% miljöbelastning



2009

Transport Revolutions - 2025 

Moving People and Freight 
Without Oil, Earthscan 2008 by 
Richard Gilbert and Anthony Perl



2009

Hösten
● Per ringer Harry & Anders!

● Vi träffas och trivs!

● Träffar Vägverket och Energimyndigheten!

● Finansiering av förstudie klar innan året är slut!



2010



2010

Sammanfattning

• Stora samhällsvinster med små medel 

• Befintlig teknik 

• Kräver nationell insats / politiskt initiativ 

• Skapar ny industri 

• Nya styrmedel för transporter



2010



2010

Varför kontaktledning?

+ Befintlig teknik beprövad i mer än 100 år
+ Vi kunde räkna på kostnad, miljöbelastning och 

samhällsekonomi.
+ Inga patenthinder / fri konkurrens / “LOU” / “Public Tender” 
+ “Pedagogisk visualisering”
+ Fossilfritt 2030
+ “Placeholder”



2010

Ansökan för demonstrator IRL
● “Skunkwork project” 

○ 1/2 - skala
○ fordon, intelligent strömavtagare, 

kontaktledning,
○ Hyra nedlagt flygfält

● Ansökan tog 8 månader att behandla

● Vi fick halva beloppet 



2011

Mer “pappslöjd” - det fick bli en rapport till - finansierad av:



2011



2011



2011

● Elfrågor/Strömförsörjning

● Säkerhet/Tillgänglighet

● System/Affärsmodeller



2011



2011



2011

Trafikverket

“Förutsättningar för 
elektrifiering av det svenska 
huvudvägnätet”



2011

Rapporten levereras 2 december 2011

● Bekräftar att det fungerar tekniskt

● Ingen ny finansiering i sikte

● Kommer det någonsin, någonstans 

att bli elvägar?

 



2011
Siemens kontaktar oss

● I samband med att 
rapporten släpps

● Presenterar eHighway!
● Allt det tekniska är löst!
● Vi kan gå vidare
● Från stollar till gurus!
● Hurra! 

 



2012



2012
Almedalen 2012

● Siemens & Scania tar 
fram en lastbil som visas 
på Almedalsveckan!

● Vi söker pengar för att 
utreda var en demoväg 
kan anläggas

 



2012
Lokalisering-, intressent- och 
finansieringsutredning för en demomiljö 
av elvägar.

● Energimyndigheten finansierar

● Rapporten presenteras 2013

 



2012



2013
Inventering av  demomiljöer, intressenter och finansiering

● Slutna system

○ Hamnar

○ Torrhamnar, logistikcentra och flygplatser

○ Gruvor & stenbrott

○ Stålverk, pappers- och massabruk



2013
Sammanfattning

● Det krävs “stora fordonsflöden” för att få ekonomi

● Där det finns ekonomi är transporterna affärskritiska och 

intressenterna vill inte vara “försökskaniner”

 



2013
● Rekommendation för demoprojekt:

○ Visar ambitionen om fossilfri fordonsflotta

○ Initierar anpassning av lagar, förordningar, regelverk mm.

○ Verifierar säkerhet, kostnader, användarnytta, besparingar, 

teknik, drift, underhåll, etc. 

○ Förklarar och visa upp elvägar för en bred allmänhet

 



2013
Affärs- och finansieringsmodeller för 
infrastruktur vid elektrifiering av tunga 
vägtransporter

● Energimyndigheten finansierar

● Rapporten presenteras 2013

● Leds av Ann-Segerborg Fick med hjälp 

av KTH



2013
Sammanfattning

● Elvägar möjliggör flera olika finansieringslösningar

bl.a. Offentlig Privat Samverkan, OPS  (Öresundsbron)

● Utformmning av styrmedel (beskattning) helt avgörande för 

lönsamhet



2013

Investeringskalkyl / Pay-back

Total investering  12,5 mdr
Årlig besparing    3,6 mdr

Återbetalningstid      ~ 3,5 år



2013



2013



2013
Studiebesök USA

● Los Angeles hamn

● 1 mile

● 2015 or “sooner”

● Siemens & Volvo Group

● “Placeholder” 

● ?



2014

?



2015



2016



2016

Sammanfattning “Elvägar”

● “Gamechanger” / “No-brainer”
● Stor miljönytta med “små” investeringar
● Stor potential till energieffektivisering
● Minskar oljeberoendet och dess geopolitiska risker
● Ekonomiska utmaningar för befintliga aktörer
● Kräver genomgripande översyn av beskattning / styrmedel
● (Vi behöver se över hur vårt innovationssystem fungerar)



Frågor?

Tack för uppmärksamheten - mer info finns på www.elvag.se


