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För att lyckas uppnå en
fossilbränsleoberoende
fordonsflotta och minskade
utsläpp av växthusgaser
krävs en radikal omvandling
av transportbranschen. Att
elektrifiera fordon är en viktig
del i omvandlingen.
En del av en sammansatt lösning
kan vara elektriska vägar som
förser fordon med el, för både
framdrift och laddning, medan
de kör. Med elvägar kan våra
personbilar ha mindre batterier än
i dagsläget, men ändå köra långt.
Elbussar i stadstrafik behöver inte
stanna och ladda på hållplatser.
Utöver detta möjliggör elvägar
elektrifiering av tunga långväga

godstransporter, för vilka batteri
kapaciteten annars kan vara en
utmaning.
Forsknings- och innovations
plattform för elvägar
Hur tar vi steget från att testa
elvägsteknik till storskalig drift?
Hur ser affärsekosystemet ut och
hur kan gränssnitten standar
diseras? Vilka är fördelarna för
samhället?
Aktörer från forskning, industri
och myndigheter har samarbetat
i ett gemensamt projekt för att
tillsammans undersöka dessa
frågor – och mycket mer. I det
här dokumentet presenterar vi
kortfattat projektets resultat per
forskningsområde.

FÖRDELAR MED ELVÄGAR

Betalsystem

• Minskar beroendet av fossila bränslen.
• Minskar utsläppen av växthusgaser.
• Minskar luftföroreningar.
• Minskar buller i tätorter.
• Ökar energieffektiviteten i transportsektorn.

Det behövs medverkan från flera olika aktörer och system för att elvägar
ska bli en fungerande transportlösning som ger goda klimateffekter.

• Minskar behovet av stora batterier för personbilar.

Infrastruktur för energiöverföring (luftledning, skena på/i vägen, trådlöst från vägen)

Lokalt elnät längs vägen

Elvägar

– så funkar det
Elvägar överför energi direkt till elektriska
fordon under tiden som fordonen rör sig.
Energin kan användas för framdrivning eller
laddning av fordonens batterier. Den engelska
benämningen är Electric Road System (ERS).
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Flera forsknings
områden
Projektet har arbetat med olika
forskningsområden. Utifrån dessa
områden har problemställningar
identifierats, analyser har
sammanställts, och resultat har
producerats.
En gemensam kunskapsbas
Målet med projektet har varit att
stärka svensk och nordisk forskning
och innovation inom området elvägar.
Tillsammans har forskningsutförare,
företag och offentliga aktörer samar
betat och utvecklat en gemensam
kunskapsbas.
Tack vare samarbetet har vi skapat
tydlighet kring socioekonomiska förhål
landen, miljöfördelar och andra effekter
i samband med elektriska vägar.
Projektet har tittat på fördelarna
från olika aktörers perspektiv. Vi har
undersökt utbyggnadsstrategier, drift
och underhåll, föreslagna standarder,
faktorer som leder till acceptans, och
utveckling av internationellt samarbete.

Projektet påbörjades 2016 och
kunskapsbyggandet pågick fram till och
med 2019. Som en parallell aktivitet har
forskningsutförarna i projektet samar
betat med tyska forskare i ett projekt
kallat CollERS (Swedish German
Research Collaboration on ERS).
Kunskap och information har
återkommande delats under projektets
gång genom informationsmöten,
seminarier och årliga internationella
konferenser. Sedan 2020 har projektets
fokus framförallt varit spridning av
resultaten.
En rapport med det samlade
resultatet finns att läsa i sin helhet via
electricroads.org, där du också hittar
andra rapporter om elvägar.

Elförsörjning
Vi har gjort en utvärdering av elvägars påverkan på
och samspel med elsystemet i form av användning
och distribution av el. Vi har också gjort bedömningar
av klimatnyttan vid olika typer av elektrifiering, med
målet att minska utsläppen av växthusgaser.
20 procent lägre koldioxidutsläpp
Om vi skulle installera och nyttja elvägsteknik längs Sveriges
fem mest trafikerade vägar skulle vägtransportsektorn
minska koldioxidutsläppen med cirka 20 procent. Samtidigt
skulle efterfrågan på elektricitet öka med max 4 procent
under toppförbrukningstimmen.
Om vi installerade elvägsteknik längs alla europa- och riks
vägar i Sverige skulle detta kunna ta bort mer än 60 procent
av dagens koldioxidutsläpp från all tung trafik. Vi ser att även
med en fullständig elektrifiering av vägtransportsektorn går
det att tillgodose det ökade elbehovet genom en ökning av
främst vind- och solkraft.
Tillräckligt med 40 kWh batteri för lastbil
Via simuleringar av elvägar har vi sett att en enskild lastbil
med en last på 60 ton kan klara sig längs hela den svenska
delen av E6:an med hjälp av ett 40 kWh-batteri som
komplettering för att hantera höjdvariationer längs med
vägen samt diverse uppehåll i elvägsinfrastrukturen.

Två elvägslastbilar och luftledningar längs E16.
Bild från Region Gävleborg. Fotograf: Jan Nylander.

Miljö
påverkan
Vi har gjort en sammanställning av upptänkliga miljöeffekter av att införa elvägar – exempelvis effekter
på luftkvalitet och buller – både vad gäller trafikering
och hantering av omkringliggande infrastruktur.
Materialegenskaper är viktigt
Det finns flera anledningar att satsa på elvägar. Bland annat
finns det potential för att minska vårt beroende av fossila
bränslen och för att sänka bullernivåer i städer. Men för att
uppnå låg miljöpåverkan vid installation av elvägar är det
viktigt att titta på mängden material och dess slitstyrka,
annars finns risk att slitaget från elvägen kan öka mängden
partiklar i luften istället för att bidra till minskade nivåer.
Vid förberedelser för implementering av elvägar är det
också nödvändigt att undersöka effekterna av elektro
magnetiska fält och möjligheten att skapa olika typer
av avskärmning för att skydda elektriska apparater och
människor som bor nära elvägen.

En ellastbil som får energi från skena i vägen vid Arlanda.
Bild från eRoad Arlanda. Fotograf: Joakim Kröger.

Drift och
underhåll
Vi har gjort en sammanställning av olika typer av elvägar och deras
påverkan på vägens konstruktion och underhållsbehov jämfört med
vanlig väg. Bland annat lyfter vi problematik kring vinterväghållning.
Åtgärder vid installation
och utmaningar
Elvägstekniker som installeras i
vägkonstruktionen, oavsett om
energiöverföringen sker trådlöst eller
genom kontakt mot skenor kan komma
att påverka vägens hållfasthet vid
trafikbelastning.
Allt som installeras i vägen som
består av ett annat material än befintlig
vägkonstruktion kan skapa sättningar,
sprickbildningar och deformationer
i vägkroppen när den belastas av
vanlig trafik. Det är därför viktigt att
göra tester för all elvägsteknik som
installeras i befintlig vägkonstruktion.
Särskilt viktigt är det att hålla koll på de
tvärgående kablar som behöver dras för
att koppla in elvägen på elnätet så att
de inte skadar konstruktionen.

Snöröjning
Det kan bli ett problem med snöröj
ningen på elvägar eftersom skydds
räckena, som behövs längs med vägen
i de fall luftledningar används, riskerar
att skada plogbladet. Plogbilen måste
hålla ett avstånd om minst 30 centi
meter från räcket för att varken räcket
eller plogen ska ta skada.
Andra problem som kan uppstå
med snöröjningen på elvägar beror
på valet av elvägsteknik, och kan till
exempel handla om svårigheter att
rengöra i skenan eller att plogbladet
kan skada själva skenan. En lösning kan
vara uppvärmda skenor, eller att i vissa
fall använda en särskild borste eller
ett specialtillverkat plogblad som inte
skadar skenan.

Elbuss laddas från skena på en gata i Lund. Fotografi från Evolution Road.

Samhälls
ekonomi
Vi har studerat vilket underlag som behövs
inför beslut om byggande av elvägar och
sammanställt tidigare erfarenheter från
analyser av samhällsekonomiska nyttor.
Att införa elvägar nationellt och internationellt
kommer att innebära stora investeringar. Därför är
det viktigt att studera de ekonomiska effekterna och
fördelarna för samhället. Vi ser dock att ett stor
skaligt införande av elvägar skulle innebära viktiga
vinster avseende kostnader för använd energi i
transportsektorn.
Vi har genomfört intervjuer med företag inom
transport- och elbranscherna för att förstå vad som
krävs för att elvägar ska efterfrågas och användas av
olika aktörer.
Transportbranschen betonar främst vikten av
god ekonomi, lastkapacitet och incitament till högre
efterfrågan på hållbara transporter. Elbranschen
belyser vikten av att veta hur anslutningar till elnätet
ska göras för att de i sin tur ska kunna göra bra
investeringar i det befintliga elnätet.

Elbuss och ellastbil som laddas trådlöst från elväg på Gotland. Fotografi från Smartroad Gotland.

Affärsmodeller
Vi har studerat hur enskilda aktörers
olika affärsmodeller kan samverka i ett
affärsekossystem. Runt om i Sverige
diskuteras bildande av konsortier
för att bygga och nyttja lämpliga
elvägssträckor.
Aktörskonstellationer
Införandet av elvägar påverkar en rad offent
liga och privata aktörer. Uppdelningen mellan
olika aktörer i olika ägarkonstellationer och
finansieringsmodeller, i t.ex. offentlig-privat
samverkan, har stora effekter på utform
ningen av möjliga värdeerbjudanden och
intäktsmodeller. Såväl väghållare, transport
företag som energiföretag måste samverka
för att en utbyggnad av elvägar ska komma till
stånd.
Nya roller och affärsmodeller kan också
utvecklas när den etablerade rollfördelningen i
vägtransportsystemet rubbas genom en elvägsinvestering. Rollen som ”elvägsoperatören”,
d.v.s. aktören som ska ha ansvar för driften
av vägen, är ett exempel på en central – men
oklar – aktör som ännu så länge inte finns.
Vi har definierat möjliga komponenter i rollen
som ”elvägsoperatör” och ökat förståelsen
för vad som krävs för att en sådan aktör ska
kunna etableras.

Tillträdeskontroll och betalning
Tillträdeskontroll är en kritisk del av inter
aktionen mellan elvägen och fordonen
som ska köra på den. Det kommer att vara
viktigt att kontrollera att fordonen har giltigt
tillstånd att nyttja vägen och därmed även
rätt tekniska förutsättningar för att använda
elvägen säkert. En möjlig väg framåt är att
integrera kommande tillträdeslösningar för
elvägar med existerande informations- och
ledningssystem.
De som använder en elväg kommer behöva
betala för elenergi och nyttjande av infra
strukturen, betalningen kan komma att vara
uppdelad i både fasta och rörliga kostnader.
Betalsystem kommer därmed vara nödvändiga
och bör vara flexibla och anpassningsbara.
Det finns redan tekniska lösningar som
borde gå att tillämpa i elvägssammanhang.
Vad som behöver redas ut ytterligare är dock
hur en betalsystemslösning ska delas upp i
komponenter som installeras i fordonen och
i vägen.
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Affärsekosystem med olika aktörer och nya roller

Standarder
Vi har bidragit med kunskap kring regelverk och
standardisering, med fokus på det senare, kopplat till
elvägars utveckling, tillkomst, utformning, funktion
och förvaltning.
Kartläggning av befintliga standarder
Eftersom elvägar är ett nytt fält med framväxande tekniker
finns det idag ingen specifik reglering eller standardisering.
För att kunna etablera elvägar och lyckas måste man noggrant
överväga frågor om skyddsaspekter, säkerhet, miljö och
tekniska krav.
I dagsläget är det okänt i hur stor utsträckning det går att
använda befintliga rättsliga ramverk och standarder eller om
det kommer att behöva skapas nya.
Vi har gjort en första kartläggning och analys av såväl publi
cerade standarder som standarder under utveckling, för att få
en tydligare bild av behoven inom området elvägssystem.

Trådlös energiöverföring från väg till eldriven personbil.
Visualisering från ASPIRE Engineering Research Center.
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