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Sammanfattning 
Transportsektorn står för en fjärdedel av Sveriges totala energianvändning och är 

orsaken till en tredjedel av de nationella utsläppen av växthusgaser. Samtidigt har 

regeringen satt upp högt ställda mål: fordonsflottan ska vara fossiloberoende år 2030 

och Sverige ska inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2050. För att nå dit krävs 

det snabba och kraftfulla förändringar i transportsektorn. Elektrifiering har pekats ut 

som en nyckelfaktor för framgång. Men för att eldrivna fordon fullt ut ska kunna 

konkurrera och ersätta det fossildrivna systemet, krävs det satsningar på ny 

infrastruktur. Snabbladdare har redan börjat byggas på många håll, där eldrivna 

personbilar kan ladda sitt batteri på kort tid. Elvägar är ett samlingsnamn för innovativa 

tekniker där fordon, inklusive lastbilar, laddas med el från vägbanan medan de kör. 

 

Men vilken eller vilka tekniker är de mest strategiska stegen, språngbrädor, på väg mot 

en hållbar framtid och vad kännetecknar egentligen en sådan? Det här arbetet utgår ifrån 

ramverket för strategisk hållbar utveckling som kan användas för att planera mot 

hållbarhet i komplexa system. Dess kärna består av backcasting utifrån fyra 

grundläggande principer för hållbarhet. Studien använder en kombination av olika 

metoder för att undersöka snabbladdningsinfrastrukturens och elvägars miljöpåverkan 

och kostnader ur ett strategiskt livscykelperspektiv. Den kunskapen används sedan för 

att bygga modeller för hur utsläppen till miljön förändras per investerad krona, också 

beroende på hur den använda elen produceras.  

 

Resultaten visar på en stor potential för minskad miljöpåverkan för båda tekniker som 

dock i hög grad är beroende på elmixen. Arbetet har också visat att det är viktigt att 

inkludera själva infrastrukturens miljöpåverkan i livscykelanalyser då den kan spela en 

betydande roll. Slutligen kunde förtydligas att det i många fall inte är utsläppen av 

koldioxidekvivalenter som utgör den största miljöpåverkan. Därför appelleras till att 

utgå ifrån ett mer holistiskt perspektiv vid miljöpåverkansbedömningar. Det har även 

identifierats ett antal betydande faktorer som det fortfarande råder stor osäkerhet kring. 

Det rekommenderas därför att fylla kunskapsluckor och att utöka modellerna med både 

fler alternativ och fler faktorer för att få en mer detaljerad bild av vilken teknik som kan 

leda Sverige mot en hållbar framtid.  
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Abstract 
 

The transport sector accounts for one fourth of Sweden’s total energy use and causes 

one third of the national emissions of greenhouse gases. At the same time, the Swedish 

government has set high goals: the vehicle fleet shall be fossil-independent until 2020 

and Sweden shall not have any net emissions of greenhouse gases 2050. Quick and 

powerful actions are needed in order to reach these goals. Electrification has been 

pointed out as a key factor for success. In order for electric vehicles to be able to 

challenge and replace the fossil system, investment in new infrastructure is necessary. 

Fast chargers, where passenger cars can recharge their battery in short time, are already 

in place in many parts of Sweden. Electric roads is a term for new and innovative 

technologies where vehicles are charged from the road while they are driving. 

 

But which technique is the most strategic stepping stone on the way to sustainability? 

This study has its ground in the framework for strategic sustainable development which 

can be used to plan for sustainability in complex systems. At its core it uses backcasting 

from four basic sustainability principles. This work uses a combination of different 

methods to investigate the environmental impact and costs of fast charging 

infrastructure and electric roads from a strategic life cycle perspective. That information 

is then used to build models to take a closer look at how emissions to the environment 

change per invested Swedish crown, also dependent on how the used electricity is 

produced.    

 

The results show a large potential to decrease the environmental impact for both 

techniques, but it is strongly dependent on the electricity mix. Furthermore, this work 

shows that is is important to include the environmental impact of the infrastructure itself 

in life cycle analyses, because it can has a significant share in the total emissions. 

Finally, it is pointed out that it often not is the case that the emissions of carbon dioxide 

equivalents are the most important impact. It is therefore crucial to use a more holistic 

perspective in life cycle impact assessments. This work has identified a number of 

factors with large relevance but also large uncertainty. It is therefore recommended to 

fill the identified knowledge gaps and to expand the presented models with more factors 

and more alternative techniques, to get a more detailed picture of which solution is the 

best stepping stone on Sweden’s way to a sustainable future. 
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Förkortningar 

 

ABS  Acrylonitril butadien styren, en sampolymer 

AC  Alternating Current, växelström 

APS  Alimentation par le Sol, ett energiöverföringskoncept av företaget 

ALSTOM 

BAT  Best Available Technique, bästa tillgängliga teknik 

BEV  Battery Electric Vehicle, batteri elbil 

BTH  Blekinge Tekniska Högskola  

CAPEX  Capital Expenditure, kapitalinvesteringar 

CCS  Combined Charging Standard, namn på en kombinerad laddstandard 

CED  Cumulative Energy Demand, kumulativ energiförbrukning 

CFC  Chlorofluorocarbon, klorfluorkarboner 

CO2  Koldioxid 

DC  Direct Current, likström 

EF  Ecological footprint, ekologisk fotavtryck 

EMF  Electro Magnetic Field, elektromagnetiskt fält 

ERS  Electric Road System, elvägar 

EST  El-, signal- och teleanläggning 

EVSE  Electric Vehicle Supply Equipment, utrustningstillbehör till elfordon 

FABRIC  Feasibility analysis and development of on-road charging solutions 

for future electric vehicles, elvägsprojekt som leds av Fiat 

FSSD  Framework for Strategic Sustainable Development, ramverk för 

strategisk hållbar utveckling 

GLO  Global Average, global genomsnittsdata i EcoInvent 

GWP  Global Warming Potential, global uppvärmningspotential 

ICNIRP  International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, 

internationella kommissionen för skyddet mot icke joniserande 

strålning  

IEC  International Electrotechnical Commission, internationella 

elektrotekniska kommissionen 

IPT  Inductive Power Transfer, induktiv kraftöverföring 

ISO  International Organization for Standardization, internationella 

standardiseringsorganisationen 

KAIST  Korea Advanced Institute of Science and Technology 

KTH  Kungliga Tekniska Högskola  

LCA  Life Cycle Assessment, livscykelanalys 

LCC  Life Cycle Costing, livscykelkostnadsanalys 

LCI  Life Cycle Inventory, livscykelinventeringsanalys 

LCIA  Life Cycle Impact Assessment, miljöpåverkansbedömning  

MIBC  Methyl Isobutyl Carbinol, metylisobutylkarbinol 

NMVOC  Non methane volatile organic compounds, flyktiga organiska ämnen 

NOx  Kväveoxider 

OLEV  On-line electric vehicle, beteckning för KAIST’s elvägskoncept 

PCB  Polychlorinated biphenyl, polyklorerade bifenyler 

PFC  Perfluorinated Compound, perfluorerad ämne 

PFC-enhet  Power Factor Correction unit, effektfaktor korrigeringsenhet 

PHEV  Plug-in Hybrid Electric Vehicle, plug-in hybridfordon 

POP  Persistent Organic Pollutant, persistent organisk förorening 

http://www.celanese.com/MIBC
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PVC  Polyvinyl Chloride, polyvinylklorid 

RER  European Average, europeisk genomsnittsdata i EcoInvent 

SLCA  Strategic Life Cycle Assessment, strategisk livscykelanalys 

SOU  Statens Offentliga Utredningar 

SOx  Svaveloxider 

SP  Sustainability Principle, hållbarhetsprincip 

SR  Sensitivity Ratio, känslighetskvot 

TNS  The Natural Step, Det naturliga steget 

VD  Verkställande direktör 

WPC  Wayside Power Converter, transformator vid vägen 

 

 

 
 

 

Enheter 

 

1,4-DBeq  1,4- diklorobensenekvivalenter 

CO2eq  Koldioxidekvivalenter 

CFC-11eq  Fluortriklormetanekvivalenter 

Fe eq  Järnekvivalenter 

Hz  – Hertz, anger frekvens 

m – Meter 

m2  Kvadratmeter 

m2a  Kvatratmeter*år 

m3  Kubikmeter 

Neq  Kväveekvivalenter 

oileq  Oljeekvivalenter 

Peq  Fosforekvivalenter 

PM10eq  Luftburna partiklar (<10µm) ekvivalenter 

SEK – Svenska kronor 

SO2eq  Svaveldioxidekvivalenter 

T – Tesla, anger magnetisk flödestäthet 

U235eq  Uran 235 ekvivalenter 

V – Volt, anger spänning 

W – Watt, anger effekt 

Wh – Wattimmar, sammansatt enhet, effekt gånger tid 

Wp – Wattpeak, anger solcellers effekt vid speciella testförutsättningar 

 

 

 

Prefix 

 

k – kilo  10
3
  Tusen 

M – Mega  10
6
  Miljon 

m – milli 10
-3 

Tusendel 

µ – mikro  10
-6

  Miljondel 
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1 Inledning 
 

Transportsektorn står för en tredjedel, 19 miljoner ton, av Sveriges utsläpp av 

växthusgaser (KNEG et al. 2013). Det är också den sektorn som har visat sig vara 

svårast att anpassa till ett hållbart samhälle. Medan utsläppen från bland annat 

energiproduktionen och industrin har minskat jämfört med 1990 nivån, har bidraget från 

transportsektorn enbart ändrats marginellt (Naturvårdsverket 2014a, Energimyndigheten 

2014).  

 

Samtidigt vill Sverige vara ett föregångsland när det gäller klimatarbetet: till år 2030 

ska fordonsflottan vara fossiloberoende (uttrycket används i enlighet med litteraturen 

och avser ett oberoende av fossila bränslen). Dessutom ska Sverige senast år 2050 ha 

uppnått en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av 

växthusgaser till atmosfären (Regeringens proposition 2008/09:162). Med tanke på att 

en näst intill fullständig förnyelse av fordonsparken tar omkring 20 år finns det ett stort 

behov av att påskynda en omställning till fossiloberoende fordon (SOU 2013:84). Det är 

dock inte heller säkert om de uppsatta målen är tillräckliga för att begränsa 

klimatförändringarna till maximalt två graders temperaturhöjning. Samtidigt är 

klimatförändringar inte den enda negativa miljöpåverkan som transportsektorn ger 

upphov till vilket blir tydligt när man ser på Sveriges 16 nationella miljömål. Förutom 

för målet om en begränsad klimatpåverkan spelar transportsektorn även en nyckelroll 

för att uppnå många av de andra målen, däribland frisk luft, bara naturlig försurning och 

ingen övergödning (Miljömål 2014).  

 

Eldrift bedöms spela en nyckelroll i den omfattande förändringen som krävs. För att 

denna ska kunna ersätta de fossila bränslen krävs det dock infrastruktursatsningar för att 

elfordon ska kunna leva upp till både miljöns och människornas krav på en hållbar och 

smidig transport (SOU 2013:84; Regeringens proposition 2008/09:162; Sköldberg et al. 

2013). 

 

För att möta behovet av att kunna åka längre avstånd i sträck behövs det en 

snabbladdningsinfrastruktur för elfordon där man kan ladda batteriet på kort tid via 

speciella eluttag. Elvägar är en annan lösning där batterierna laddas samtidigt som man 

kör via strömtillförsel från vägen. Båda tekniker har stor potential men det är 

fortfarande oklart vilka investeringar som ger de miljömässigt och samhällsekonomiskt 

bästa effekterna. Detta ska därför utredas i det här arbetet. 

 

För att möta de stora utmaningarna med en hållbar transportsektor har Blekinge 

Tekniska Högskola (BTH) tagit initiativ till projektet ”Greencharge Sydost” (GCS). Det 

övergripande syftet med projektet är att inom ramverket för en strategisk hållbar 

utveckling stötta Blekinges och Smålands omställning till ett fossiloberoende 

transportsystem till år 2030 genom att katalysera en hållbar regional 

marknadsintroduktion av elfordon (Ny 2014). Konkret ska projektet resultera i en 

färdplan för hur man kan nå Sveriges mål och vision om en hållbar transportsektor i de 

följande årtionden. Resultaten av det här arbetet ska integreras i färdplanen. 
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Det här arbetet anknyter till forskningen inom projektet ”Greencharge Sydost” och 

utgör därmed ett universitetsövergripande samarbete mellan Linnéuniversitetet och 

BTH.  

 

Med tanke på de stora utmaningarna som mänskligheten står inför, är det tydligt att det 

behövs en genomgripande och snabb förändring av transportsektorn. Många tekniker 

finns redan tillgängliga idag och fler utvecklas och testas hela tiden. Men hur använder 

vi verktyget teknik på bästa sätt för att uppnå hållbarhet?   

 

Det övergripande syftet med det här arbetet är därför att undersöka om och hur 

snabbladdningsinfrastruktur och elvägar kan fungera som strategiskt smarta steg, 

språngbrädor (”stepping stones”, jämför Robèrt et al. 2010), på väg mot ett hållbart 

samhälle. Studien utgår i första hand från ett svenskt perspektiv, en stor del av 

resultaten kommer dock även att vara giltiga för andra systemområden. 

 

För att kunna komma fram till det behöver man först analysera vilka olika tekniska 

lösningar för snabbladdning och elvägar som finns och hur de ser ut. Därefter måste 

undersökas vilken miljöpåverkan och vilka kostnader de olika lösningarna har under sin 

livstid. Med hjälp av den kunskapen kan man sedan bygga scenarier med olika 

antaganden för att se vilken potential de har och vilka investeringar som är mest 

meningsfulla. 

 

Nedan sammanfattas arbetets syfte i form av konkreta forskningsfrågor: 

 

1. Hur ser nuläget för snabbladdningsinfrastruktur och elvägar ut? 

a. Vilka tekniska lösningar finns, hur fungerar de, vilka för- och nackdelar 

har de och vilken mognadsgrad? 

2. Vilken miljöpåverkan och vilka direkta kostnader har de två lösningarna ur ett 

strategiskt livscykelperspektiv? 

a. Vilka livscykelfaser är de mest betydande? 

b. Vilka komponenter och processer är de mest betydande? 

c. Vilka indikatorer är lämpliga för att återspegla detta? 

3. Vilka satsningar på de två teknikerna är mest meningsfulla, idag, mot 2030 och 

därefter utifrån olika antaganden och scenarier? 

 

 

3 Bakgrund 
 

3.1 Transportsektorn i Sverige: Nyckeltal och trender 
År 2013 användes totalt 373 TWh energi i Sverige varav transportsektorn stod för 85 

TWh eller 23%. Det är ganska exakt lika mycket som alla Sveriges hushåll förbrukade 

samma år (Energimyndigheten 2015a). Ser man istället på de nationella utsläpp av 

växthusgaser är vägtrafikens andel till och med 30% vilket motsvarar cirka 17 500 kton 

koldioxidekvivalenter, figur 1 (KNEG et al. 2013, Naturvårdsverket 2014a). 
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Figur 1: Vägtrafikens andel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser år 2012. Källa: KNEG et al. (2013). 

Trenden visar dessutom att vägtrafikens årliga utsläpp mellan 1990 och 2013 alltid har 

legat mellan 17 000 kton CO2eq (åren 1990 och 2013), och 20 000 kton CO2eq (år 

2007). Det betyder på ena sidan att Sverige har haft en svagt minskande trend sedan år 

2007, men å andra sidan, att man idag är på samma nivå som för över 20 år sedan 

(Naturvårdsverket 2014a). Det beror i första hand på att även om fordonen har blivit 

något effektivare så har dock person- och godstransporterna ökat så mycket att de 

besparingarna har ätits upp fullständigt (Trafikverket 2015a). Enligt KNEG et al. (2013) 

pekar prognoserna på att utsläppen år 2030 kommer att vara lika stora som nu och 

därmed mycket långt ifrån de av regeringen uppsatta målen (Regeringens proposition 

2008/09:162).  

 

Sveriges fordonsflotta består av knappt 4,3 miljoner personbilar, 450 000 lätta 

transportfordon (totalvikt <3,5 t) och 80 000 tunga fordon (totalvikt >3,5 t). Framför allt 

antalet tunga fordon ökar i allt snabbare takt (Trafikanalys 2015). Bränslet som används 

är till knappt 90% av fossilt ursprung (Trafikverket 2015a).    

 

 

3.2 Att bryta trender: varför elektrifiering? 
Den ovan beskrivna statistiken ger en mörk framtidsutsikt för Sverige och dess högt 

uppsatta mål. Snabba och kraftfulla handlingar behövs därför för att bryta de negativa 

trenderna och för att få Sverige på rätt väg mot ett hållbart samhälle. Den av regeringen 

tillsatta utredningen ”Fossilfrihet på väg”, även kallat ”FFF-utredningen”, har utpekat 

elektrifiering som en nyckelfaktor för framgång (SOU 2013:84).  

 

Elektrifieringen av transporter har en mycket stor potential att minska 

energianvändningen avsevärt. Det beror till stor del på att en elmotor har en 

verkningsgrad på ~95% medan en modern dieselmotor har omkring 42% (Viktoria 

Swedish ICT 2014). Förutom den mycket högre effektiviteten tillkommer faktorer som 

att bromsenergi kan omvandlas till energi som laddar batteriet. Går elektrifieringen av 

transporter hand i hand med en omställning av energiproduktionen till rena och 

förnybara källor, kan stora vinster för både samhället och miljön uppnås. Utsläppen 

skulle kunna minskas till en bråkdel av dagens, inte bara när det gäller växthusgaser 

utan även andra ämnen som partiklar, svavel- och kväveoxider med flera, som orsakar 

skada både för miljön och människors hälsa (SOU 2013:84). 
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3.3 Elfordon 
Det finns idag en rad olika typer och modeller av elfordon på marknaden. De kan delas 

in i så kallade Plug-in hybridfordon (PHEV) och rena batterifordon (BEV). Medan 

PHEV har ett mindre, laddbart batteri och en förbränningsmotor, har BEV ett laddbart 

batteri som enda energikälla. Det betyder också att BEV helt enkelt stannar när energin i 

batteriet tar slut. I Sverige finns det idag 10 000 laddbara fordon varav knappt 4 000 är 

BEV (Elbilsstatistik 2015). Det finns idag inga tunga BEV.  

 

De flesta BEV som finns på marknaden idag är istället personbilar som har en angiven 

räckvidd på omkring 20 mil, några få modeller har en räckvidd på över 40 mil. Den 

faktiska räckvidden, i synnerhet på vintern, kan dock vara mindre än hälften så lång 

(Strömfelt 2015). Av hushållens dagliga resor är 80% kortare än 5 mil och 90% av 

resorna är kortare än 10 mil (Blue Institute 2013). I de flesta fall räcker det alltså att 

ladda bilen hemma under natten men för långresorna är det inte rimligt att använda 

långsamladdning som tar 6-8 timmar, i synnerhet med tanke på att en fossildriven bil 

har en näst intill obegränsad räckvidd med bara några minuters avbrott för tankning vid 

en bensinstation. För att elfordon fullt ut ska kunna konkurrera med fossildrivna fordon 

krävs det snabba, säkra och bekväma sätt att ladda batteriet annanstans utan att fordonen 

behöver stå stilla någon längre tid. 

 

 

3.4 Snabbladdningsinfrastrukur 
Ett sätt att möta det behovet är att bygga ut en infrastruktur med 

snabbladdningsstationer. Det finns ingen exakt definition av vad som räknas som 

snabbladdning. Enligt Svensk Energi (2013) är en möjlig definition att tiden för 

laddningen är högst 10 minuter. De flesta ”snabb”- laddarna som finns på marknaden 

idag behöver omkring 15-30 minuter för att ladda batteriet till 80%, beroende på 

batteristorleken och laddeffekten (Strömfelt 2015). Även de kommer i det här arbetet 

innefattas i begreppet snabbladdare i enlighet med gängse användning av ordet i 

litteraturen.  

 

För att kunna överföra så mycket energi under så kort tid krävs det externa laddare, som 

alltså inte finns ombord i bilen, med hög effekt, 50kW eller mer. I Sverige och i många 

andra länder har därför ett nätverk av snabbladdningsstationer börjat växa fram 

(Strömfelt 2014).   

 

 

3.5 Elvägar 
Med elvägar menas elektrifierade vägar och begreppet används oavsett vilken teknik 

som ligger till grund för elektrifieringen (WSP 2013). Idén att försörja fordon med el 

under färd är gammal och har använts och används fortfarande för bland annat tåg, 

trådbussar och gruvfordon. Att det nu även finns planer på att elektrifiera delar av 

vägnätet beror i första hand på att den tunga vägtrafiken saknar motsvarande 

möjligheter att drivas enbart med hjälp av batterier som personbilar. Det beror på att 

batterierna skulle behöva vara olämpligt stora och därmed också kostsamma, vilket 

dessutom skulle leda till en mycket högre vikt samt förluster i lastkapaciteten (Olsson 

2013). Dessutom är snabbladdning ingen attraktiv möjlighet för tunga transporter 

eftersom lastbilar vanligen körs långa sträckor per dag så att det skulle behövas för 

många stopp för laddning (Olsson 2013). Elvägar framstår därför idag som det enda 

realistiska alternativet för att elektrifiera tunga vägtransporter (SOU 2013:84). Men 
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beroende på systemens utformning skulle även persontransporter kunna gynnas starkt 

av elvägar. Räckvidden skulle förlängas kraftigt, vilket medför att det finns mindre 

behov av stora och kostsamma batterier, laddstolpar samt att man inte behöver stanna 

för att ladda lika ofta.    

 

Med en elektrifiering av en del av vägnätet skulle man kunna förse fordon med el 

medan de kör på vägarna. På så sätt löser man de viktigaste problemen vid 

elektrifieringen av transportsektorn genom följande fördelar (Olsson 2013): 

 

- Kraftigt förlängd räckvidd 

- Inget, eller mindre behov av att stanna för att ladda fordonet 

- Batteristorleken kan minskas vilket resulterar i 

o Minskade investeringskostnader 

o Minskad vikt 

 minskad energiförbrukning per kilometer 

- Effektivare användning av infrastruktursystemet, i synnerhet ett bättre samspel 

mellan järnvägs- och lastbilstransporter 

 

Huvudsakligen tre olika tekniker för en elektrifiering av vägar finns, två konduktiva och 

en induktiv (WSP 2013, Trafikverket 2012). En teknik använder strömförande ledningar 

som hänger över vägen i kombination med en aktiv strömavtagare på bilen. Denna 

teknik är nära besläktad med den som används för tåg och trådbussar idag. Den andra 

konduktiva lösningen är liknande, bara att strömförsörjningen inte sker via hängande 

ledningar över vägen utan via skenor i vägbanan. En rörlig arm är fäst på fordonets 

undersida och dras över den strömförande skenan varvid ström leds till fordonet. 

Använder man däremot induktiv strömöverföring krävs det ingen fysisk kontakt mellan 

fordonet och någon form av ledare. Istället byggs spolar in i vägkroppen, som alstrar ett 

elektromagnetiskt fält när ström leds genom dem. Det elektromagnetiska fältet kan i sin 

tur omvandlas till ström i en spole som är inbyggd i fordonet, helt utan någon fysisk 

kontakt (WSP 2013).  

 

I samtliga fall är fordonen utrustade med hybriddrift, det vill säga förutom möjligheten 

att drivas med el från vägen, kan fordonen drivas via ett inbyggd batteri eller en 

förbränningsmotor (WSP 2013). Detta är nödvändigt av flera skäl:  

 

1. Även vid en omfattande utbyggnad av elvägar kommer det alltid att finnas 

vägavsnitt som inte är möjliga att elektrifiera på grund av bland annat säkerhets- 

eller tekniska skäl. Det kan till exempel handla om korsningar, broar, tunnlar et 

cetera.   

2. Hybriddriften ökar flexibiliteten avsevärt. Antagligen kommer bara de största 

vägarna med högst trafikvolym att vara lönsamma att elektrifieras. Därför 

behövs det en energikälla i fordonet för att kunna färdas på de oelektrifierade 

vägarna till och från de stora huvudstråken. 

3. Hybriddrift krävs för omkörningar eftersom det oftast inte är alla filer som är 

elektrifierade. 

4. Att inte vara helt beroende på strömförsörjningen via vägen ökar systemets 

driftsäkerhet avsevärt, i och med att det finns möjlighet att utföra transporter 

även när elvägarna drabbas av driftstörningar och strömavbrott.  
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3.6 Krav på infrastruktur 
Vid valet av teknik för ny infrastruktur är det många krav som måste tillgodoses. De 

kan delas in i miljömässiga, ekonomiska och sociala och presenteras i tabellen nedan.      

 
Tabell 1: Kraven på infrastruktursystem utifrån olika dimensioner. 

Miljömässiga Ekonomiska Sociala 

Hög effektivitet (små 

överföringsförluster) 

Låg investeringskostnad Hög säkerhet i samtliga skeden 

Låg miljöpåverkan ur ett 

livscykelperspektiv 

Låg driftkostnad Hög robusthet (lite drift-

störningar och lång hållbarhet) 

 Låg underhållskostnad Låg negativ visuell påverkan 

Hög utsläppsminskning per investerad krona Enkelt och bekvämt 

 

Det finns idag inte tillräckligt underlag för att uppnå enighet om vilken teknik som är 

bäst lämpad ur ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Dessutom saknas 

det integrerade analyser på hur elvägar och snabbladdningsinfrastruktur kan och bör 

samspela för att uppnå målen om en fossiloberoende fordonsflotta och ett 

koldioxidneutralt samhälle på bästa sätt. Det här arbetet avser därför att fylla några 

viktiga kunskapsluckor för att bidra till ett informerat beslutsfattande.  

 

 

3.7 GreenCharge Sydost 
I Naturvårdsverkets yttrande över FFF-utredningen uttrycks tydligt att man saknar en 

konkret färdplan på hur Sveriges transportsektor ska uppnå fossilfrihet på väg 

(Naturvårdsverket 2014b). En rad färdplaner har presenterats (Sköldberg et al. 2013; 

Naturvårdsverket 2012; Blue Institute 2013). Även om de bidrar med viktig 

information, räcker den handlingsplanen som presenteras ofta inte till för att nå fram till 

hållbarhet. Utifrån denna bakgrund har BTH initierad projektet ”Greencharge Sydost” 

(GCS). Här frågas inte hur framtiden sannolikt kommer att se ut utifrån dagens 

förutsättningar, utan istället frågas vad som behöver göras idag och imorgon för att 

uppnå målet. Målet begränsas dessutom inte bara till fossilfrihet utan handlar om att 

uppnå hållbarhet inom transportsektorn.  

 

Projektet kännetecknas av ett brett samarbete mellan BTH, många kommuner och 

landsting, flera regionförbund och en lång rad privata företag, däribland Volvo, GARO, 

ENSTO med flera. GCS’ huvudmål är att identifiera de kritiska framgångsfaktorerna för 

en lyckad marknadsintroduktion av hållbara elfordonssystem i regionen Blekinge och 

Småland. Kärnan i projektet är ramverket för strategisk hållbar utveckling (FSSD, 

Framework for Strategic Sustainable Development) som består av fem nivåer som kan 

användas för att planera för hållbarhet i komplexa system.     

 

 

3.8 Ramverket för strategisk hållbar utveckling 
Som inledningsvist har beskrivits, står mänskligheten inför sin kanske största utmaning 

någonsin, som inte bara handlar om hotet av klimatförändringar utan även om den 

systematiska degraderingen av ekosystem. På så sätt undermineras de mest 

grundläggande förutsättningarna för människans och många andra livsformers existens.  
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Utmaningen att vända denna trend kräver att samhället använder sig av strategisk 

planering för att säkerställa att jorden även i framtiden är en plats där liv frodas. Bland 

annat måste det undvikas att en åtgärd för ett problem orsakar eller förvärrar andra 

problem och att stora investeringar görs i handlingar och tekniker som sedan visar sig 

vara återvändsgränder i det långa loppet (Robèrt et al. 2010). 

 

Vid planeringsprocesser för framtiden finns det två i grunden olika angreppssätt: det är 

vanligt på samtliga nivåer, från individ- till samhällsnivå, att man analyserar nuläget 

och befintliga trender för att göra förutsägelser om hur framtiden sannolikt kommer att 

se ut. Förutsägelserna kan sedan användas för att planera sina handlingar, till exempel 

att vara förberedd på förändringar eller att undvika vissa händelser. Denna metod kallas 

forecasting (Armstrong 2001). När det gäller att planera mot ett hållbart samhälle finns 

det dock betydande problem med denna utgångspunkt. Forecasting handlar nämligen 

inte om hur samhället skulle se ut i framtiden, utan snarare om hur det sannolikt 

kommer att se ut, utifrån dagens situation och trender. Det finns därför en stor risk att 

forecasting låser planeringen i ohållbara trender och inte leder till en bättre framtid. Med 

bakgrund av denna problematik har en alternativ metod för framtidsplanering 

presenterats som kallas för backcasting. Dess kärna är att utifrån en framtidsvision fråga 

vad som behöver göras idag för att nå dit. Fokusen för planeringen förskjuts alltså från 

dagens situation till framtidsvisionen för att säkerställa att handlingar leder i rätt 

riktning mot den önskvärda framtiden (Holmberg & Robèrt 2011). 

 

Den viktiga skillnaden mellan de två metoderna förtydligas i tabellen nedan.  

 
Tabell 2: Kontrast mellan forecasting och backcasting i planeringsprocesser. 

Forecasting Backcasting 

Hur kommer framtiden sannolikt att se ut 

med bakgrund av dagens situation och 

trender? 

Vad behöver vi göra idag och imorgon för 

att nå fram till vår önskvärda 

framtidsvision? 

 

När det gäller planeringen mot ett hållbart samhälle anses backcasting vara den mest 

givande metoden, bland annat eftersom det studerade systemet är komplext, 

tidsperspektivet är förhållandevis långt och eftersom det finns ett stort behov av att 

bryta många av dagens ohållbara trender (Dreborg 1996). Metoden har tidigare använts 

för just detta ändamålet (bl.a. Ashina et al. 2012).  

 

I praktiken används i de flesta fall inte renodlad fore- eller backcasting utan en 

kombination av båda. Information från forecasting om sannolika händelser kan 

nämligen vara värdefull som underlag när man uppför en handlingsplan utifrån 

backcasting.  

 

Central för backcasting är den gemensamma framtidsvisionen som man vill uppnå. 

Även om det kan finnas olika åsikter om vilka åtgärder som skulle vidtas för att nå dit, 

skulle själva målet vara samma och accepterat, vilket är en betydande utmaning. 

Eftersom ett hållbart samhälle är ett komplext system, som dessutom inte ligger i en 

nära framtid, kan det anses vara omöjligt att i en större grupp enas om en detaljerad 

beskrivning av ett sådant scenario. Bland annat eftersom människor har olika 

värderingar och eftersom nya, i dagsläget okända, lösningar, kunskap och tekniker kan 

spela viktiga roller. Istället för scenarier kan med fördel grundläggande principer för 

hållbarhet användas som framtidsvision. De är enklare att få en bred acceptans för och 



  
 

10 

 

de är okänsliga fast flexibla för förändringar i form av teknikgenombrott et cetera 

(Holmberg & Robèrt 2000).   

 
3.8.1 Ett ramverk med fem nivåer 

Robèrt (2000) presenterar ett ramverk med fem nivåer för planering i komplexa system. 

När den appliceras på att planera mot en hållbar utveckling kallas det för ramverket för 

strategisk hållbar utveckling (FSSD). Den väsentliga informationen i 

planeringsprocessen delas här upp i de följande fem nivåerna: 

 

1. Systemet 

På denna nivå samlas information om hur systemet, i vilket planeringen sker, 

fungerar. Vid planeringen för en hållbar utveckling är det systemet ”jorden” som 

undersöks. Det kan sedan delas upp i de väsentliga delsystemen biosfären (levande 

organismer), litosfären (jordskorpan), atmosfären och hydrosfären. Dessutom måste 

man ta hänsyn till energiflöden; inkommande solenergi och värmestrålning från 

jorden ut i rymden. Efter uppdelningen i delsystem identifieras de grundläggande 

koncepten som styr systemet. Här kan termodynamikens första och andra huvudsats 

nämnas, att fotosyntesen är den huvudsakliga, producerande processen med mera.  

 

2. Framgången 

Framgången är helt enkelt målet som ska uppnås med hjälp av planeringsprocessen. 

Som tidigare har beskrivits kan med fördel grundläggande principer användas. På 

1980-talet inleddes därför en konsensusorienterad diskussion för att nå fram till 

grundläggande principer för hållbarhet som har sin grund i vetenskap. Efter många 

år av arbete och revideringar har man kommit fram till fyra grundläggande 

hållbarhetsprinciper (SP, Sustainability Principle) som även kallas för ”TNS 

systemvillkor” efter den icke-statliga non-profit organisationen ”Det Naturliga 

Steget” (TNS, The Natural Step) som har spelat en nyckelroll i framtagningen och 

spridningen av de. Den aktuella formuleringen lyder (Robèrt et al. 2010): 

 

”Naturen i ett hållbart samhälle utsätts inte för systematisk... 

I. koncentrationsökning av ämnen från berggrunden 

II. koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion 

III. undanträngning med fysiska metoder 

samt att i ett sådant samhälle hindras människorna inte systematiskt... 

IV. från att tillgodose sina behov.” 

 

3. Strategin 

De grundläggande hållbarhetsprinciperna kan sedan användas som gemensam 

framtidsvision vid backcasting för att komma fram till vilka steg som behöver tas 

för att gå vägen i rätt riktning mot det hållbara samhället. Vid valet av strategiska 

handlingar rekommenderar Robèrt et al. (2010) att man alltid ska ställa tre frågor: 

 

1. Leder handlingen i rätt riktning i förhållande till de fyra SPs? 

2. Kan handlingen fungera som en flexibel plattform som är öppen för framtida 

förbättringar? 

3. Kommer handlingen att generera tillräckligt med fördelar och avkastning för 

att processen ska kunna fortsätta? 
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4. Handlingen 

Utifrån den framtagna strategin kan konkreta handlingar på vägen mot ett hållbart 

samhälle göras. 

 

5. Verktygen  

Med hjälp av verktyg ska säkerställas att handlingarna är strategiska och leder till 

framgång i systemet (Robèrt 2000). Två betydelsefulla metoder för detta är 

livscykelanalys (LCA) och en vidareutveckling av den som kallas för strategisk 

livscykelanalys (SLCA) (Ny et al. 2006). 

 

Det här arbetet kommer att använda de tidigare framtagna definitionerna av systemet 

och framgången och fokuserar på att bidra med ny kunskap genom att använda 

verktygen för att komma fram till vilka handlingar som är strategiska. 

 

3.9 Livscykelanalys 
En av de mest använda metoderna inom industriell ekologi och hållbar 

produktutveckling är livscykelanalys (LCA). Kärnan av denna metod är att göra en 

bedömning av en produkts, process’ eller service miljöpåverkan utifrån hela dess 

livscykel. Med livscykel menas hela vägen från utvinningen av råmaterialet, över 

tillverkning, transport och användning till slutligen avfallshanteringen (ISO 2006a). 

Detta synsätt kallas också för ”cradle to grave” (från vagga till grav). I fallet av ett 

cirkulärt materialflöde, det vill säga med en omfattande materialåtervinning, kallas det 

”cradle to cradle” (från vagga till vagga). Med det perspektivet som utgångspunkt får 

man en mer omfattande och mångfacetterad bild av en produkts verkliga miljöpåverkan 

i jämförelse med om man bara hade undersökt produkten i sig eller enskilda 

livscykelfaser. Syftet med denna metod kan vara att jämföra två alternativa produkter 

med varandra eller att kartlägga en produkts miljöpåverkan under dess livscykel för att 

identifiera de mest kritiska aspekterna som behöver förbättras (Andersson et al. 1998). 

Resultaten kan dessutom användas som underlag i en beslutsprocess (ISO 2006a). Det 

är dock viktigt att komma ihåg att LCA enligt standardtexten enbart fokuserar på 

miljön, sociala och ekonomiska aspekter beaktas alltså inte. Däremot är det möjligt och 

i många fall önskvärt att kombinera LCA med andra metoder för att få ett bredare 

perspektiv.    

 

Den internationella standardiseringsorganisationen (ISO) har tagit fram standarder, ISO 

14040 serien, som beskriver LCA metodiken som en process bestående av fyra faser 

(ISO 2006b), figur 2. 
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Figur 2: Ramverket för en livscykelanalys enligt ISO 14044. Källa: ISO (2006b). 

Fas 1: Definition av mål och omfattning 

I måldefinitionen beskrivs varför LCA studien genomförs, hur den ska tillämpas, hur 

resultaten kommer att användas samt vem som är målgruppen som resultaten ska 

kommuniceras till. Omfattningen ska sedan definieras på ett sätt som garanterar att de 

fastställda målen kan uppnås. Här bestäms alltså analysernas djup, vidd och 

detaljeringsgrad. Enligt standardtexten i ISO14044 utgörs definitionen av omfattningen 

av följande delar (ISO 2006b): 

 

- En beskrivning av det produktsystemet eller produktsystemen som undersöks. 

- Vilka funktioner produktsystemet alternativt –systemen har. 

- Vilken funktionell enhet som används (förklaras närmare under 3.9.2). 

- Vilken systemgräns som sätts. 

- Vilka allokeringsmetoder som kommer att användas. 

- Vilka påverkanskategorier och vilken metod för miljöpåverkansbedömning som 

kommer att användas. 

- Vilka krav som finns på ingående data. 

- Vilka antaganden som görs. 

- Vilka begränsningar som görs. 

- Vilka inledande datakvalitetskrav som finns. 

- Om och i så fall hur studien granskas på ett kritiskt sätt. 

 

Det är viktigt att tänka på LCA metodikens iterativa natur. Även om definitionen av mål 

och omfattning kallas för fas 1 är det vanligt, eller rentav önskvärt, att göra 

anpassningar och förändringar allt eftersom data samlas in och studien utvecklas.  
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Fas 2: Livscykelinventeringsanalysen (LCI) 

Denna fas handlar i första hand om att samla in data för att kvantifiera de viktiga in- och 

utflöden ur systemet och är ofta ett av de mest resurskrävande stegen i en LCA. Sådan 

data avser bland annat inflöden av energi och material och emissioner till luft, mark och 

vatten. Det kan behöva göras ändringar i definitionen av omfattningen, exempelvis när 

data för en del aspekter saknas. Efter datainsamlingen följer databeräkningen där data 

relateras till den funktionella enheten.  

 

Fas 3: Miljöpåverkansbedömningen (LCIA) 

I fas 3 används resultaten från LCI för att göra en bedömning av den potentiella 

miljöpåverkan av det undersökta systemet, figur 3. Det förutsätter att man väljer 

miljöpåverkanskategorier och en eller flera kategoriindikatorer. Efter valet av kategorier 

och indikatorer sker en klassificering, där resultaten från LCI tilldelas de olika 

kategorierna. I det följande steget, karakteriseringen, används LCI resultaten och 

indikatorerna för att beräkna kategoriindikatorresultaten. Därefter finns två optionella 

moment, normalisering och viktning som förklaras mer ingående i nästa avsnitt.     

 

 
 

Figur 3: LCIA är uppdelad i ett antal obligatoriska och optionella steg som följer på varandra i en logisk ordning. 
Källa: ISO (2006b) 

Fas 4: Livscykeltolkningen 

I det avslutande steget sker en tolkning av både LCI och LCIA resultaten. Här beskrivs 

slutsatser i förhållande till LCA:ns mål och frågeställningar. Dessutom framhävs 

analysens styrkor och begränsningar och det tas hänsyn till kopplingar med andra 

metoder.  

 
3.9.1 Normalisering och viktning 

Det är oftast svårt att relatera siffror om olika utsläpp, är till exempel utsläppet av 50 kg 

PM10 ekvivalenter eller 800 kg SO2 ekvivalenter mycket eller lite? För att underlätta 
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den interpretationen kan värdena normaliseras genom att de divideras med värden från 

ett referensscenario. Denna referenspunkten är oftast genomsnittspersonens andel av 

alla utsläpp och all materialanvändning inom en region eller i hela världen under ett år. 

Alla värden av olika miljöpåverkanskategorier, till exempel klimatpåverkan, försurning 

eller partikelutsläpp, uttrycks och relateras till genomsnittspersonen (PRé 2015). På så 

sätt blir det tydligare om utsläppen av ett visst antal kilon av något ämne faktiskt har 

stor betydelse eller är försumbara. Referensscenarierna byggs med hjälp av databaser 

för konsumtion, materialanvändning, utsläpp et cetera (Wegener Sleeswijk et al. 2008).  

 

Ett ytterligare, optionellt steg i en LCA är viktning. Med viktningsfaktorer kan olika 

kategorier prioriteras utefter hur relevanta och viktiga de upplevs. Viktningsfaktorer 

väljs ofta i förhållande till politiska mål, forskningssyften eller det specifika fallet som 

undersöks (US EPA 2014). Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte finns någon 

vetenskaplig grund för viktning eftersom det fordrar subjektiva värderingsval (ISO 

2006b). Viktning kommer därför inte att tillämpas i det här arbetet. Sambandet mellan 

de olika stegen visas i figuren nedan. 

 

 

Karakterisering  Normalisering  Viktning 

 

lättförståelig och 

transparent, 

vetenskaplig robust 

  

någorlunda förståelig 

och transparent, 

god vetenskaplig grund 

  

svårbegriplig, ingen 

vetenskaplig grund 

 

Figur 4: Följden av de tre sista stegen i en LCIA och sambandet med deras vetenskaplighet. 

3.9.2 Den funktionella enheten  

LCA är en relativ metod och dess grundsten är den så kallade funktionella enheten. På 

grund av livscykelperspektivet är det inte möjligt att utgå ifrån produkten i sig utan 

istället måste man se på dess funktioner, som också betecknas som 

prestandaegenskaper. Analyserar man exempelvis miljöpåverkan av en bil är det inte 

själva produkten ”bil” som ska vara den funktionella enheten utan man måste utgå ifrån 

dess prestandaegenskaper, att utföra transportarbete. Det huvudsakliga syftet med den 

funktionella enheten är att den fungerar som en referens som in- och utflöden relateras 

till. Detta är nödvändigt för att resultaten från LCA:er ska vara jämförbara, vilket är 

särskilt viktigt när LCA används för att bedöma olika alternativ eller lösningar (ISO 

2006b).  

 

I praktiken betyder det att man måste arbeta med det referensflödet som behövs för att 

utföra funktionen (ISO 2006b). I fallet av bil-exemplet skulle den funktionella enheten 

exempelvis kunna vara miljöpåverkan per personkilometer. När man undersöker 

materialflöden i bland annat råvaruutvinning och tillverkning måste man ha i åtanke att 

en bil så klart inte bara körs i en kilometer under sin livstid. Istället måste man dela på 

materialflöden utifrån exempelvis den genomsnittliga körsträckan av en bil under sin 

livstid, alltså kanske 20 000 mil.  

 
3.9.3 Indikatorer 

I LCI har material- och energiflöden kartlagts. Ofta handlar det om mycket långa 

tabeller med hundratals ämnen. Indikatorer finns för att interpretera denna lista. 

Beroende på vilken indikator man väljer kan det finnas stora skillnader i hur de 

fungerar. Gemensamt för dem är dock att man går igenom listan och sorterar flöden i 
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grupper, till exempel en grupp med ämnen som påverkar jordens strålningsbalans. För 

varje grupp bestäms en gemensam enhet som sedan alla utsläpp i den gruppen 

omvandlas till. Vad indikatorer undersöker kan vara mycket olika: en del indikatorer 

räknar bara på utsläpp av några få specifika ämnen, andra indikatorer undersöker bara 

energiflöden och en del indikatorer tar nästan alla flöden i beaktande. På så sätt kan man 

säga att indikatorn avgör hur klassificeringen, karakteriseringen och eventuellt 

normaliseringen och viktningen ska gå till. Valet av indikatorn eller indikatorerna är 

därför av mycket stor betydelse eftersom det i hög grad avgör LCA:ns perspektiv. Bara 

med rätt indikator kan man få svar på de frågorna man ställer (ISO 2006b). 

 

 

3.10 Strategisk Livscykelanalys 
Trots LCA metodens omfattning och popularitet på området kunde Zackrisson et al. 

(1999) visa att dess resultat sällan har använts som grund i beslutsfattande. Anledningar 

till detta kan vara att resultaten från en LCA ofta är för komplexa för att kunna användas 

praktiskt i beslutsprocesser, även om man måste komma ihåg att denna komplexitet bara 

återspeglar verklighetens komplexitet (Baumann & Tillman 2002). Samtidigt är det 

tveksamt om det är vist att sammanfatta komplex information och komplexa 

sammanhang i förenklande figurer. En annan anledning tros vara att trots omfattningen 

av en LCA har metoden inget holistiskt perspektiv på hållbarhet, så tas till exempel 

ingen hänsyn till social hållbarhet. Robèrt (2000) anför dessutom att metoden saknar ett 

strategiskt affärsperspektiv.  

 

Med bakgrund av de svagheterna föreslår Ny et al. (2006) att integrera FSSD i LCA 

metodiken. En så kallad strategisk livscykelanalys (SLCA) börjar med en kvalitativ 

systemöverblick med utgångspunkt i de fyra hållbarhetsprinciperna. Där kartlägger man 

vilka delar av det undersökta systemet eller produkten som bidrar till att 

systemvillkoren inte nås. I denna kvalitativa analys identifierar man så kallade ”hot 

spots”, det vill säga aspekter som är av särskilt stor betydelse för att uppnå en 

kompatibilitet med hållbarhetsprinciperna. Sedan kan man fokusera på att utreda de ”hot 

spots” närmare, till exempel med en traditionell LCA. Andra aspekter kan vara 

tillräckligt väl beskrivna genom den kvalitativa analysen så att inga fler resurser 

behöver läggas ned på dessa. Denna metodik har de stora fördelarna att den utgår ifrån 

ett helhetsperspektiv i form av de fyra SPs och att analyserna kan göras mycket mer 

anpassade till vilka aspekter som är de viktiga, vilket ger stora resursbesparingar och 

gör resultaten mer översiktliga och lättillgängliga (Robèrt et al. 2010). 

 

 

3.11 Livscykelkostnadsanalys 
Livscykelkostnadsanalys (LCC, Life Cycle Costing) är livscykelanalysens ekonomiska 

motsvarighet. Förutom själva investeringskostnaden tar LCC även hänsyn till 

kostnaderna som infaller vid en senare tidpunkt i form av drift, underhåll och 

avfallshantering. Livscykelkostnaden sammansätts då av kostnaderna i de olika 

livscykelfaserna, vilket illustreras i figur 5. I motsats till LCA finns det ingen allmänt 

använd ISO standard för LCC utan ett flertal olika dokument som berör LCC, bland 

annat IEC 60300-3-3 (2004) och SETAC’s Code of Practice (Swarr et al. 2011).   
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Figur 5: Livscykelkostnadsanalys undersöker en produkts totalkostnad genom att ta hänsyn till alla kostnader i de 
olika livscykelfaserna. 

 

3.12 Känslighetsanalys 
Med hjälp av känslighetsanalys kvantifieras hur mycket variationer i ingångsvariablerna 

inverkar på resultatet, det vill säga hur känsligt resultatet är för förändringar av vissa 

parametrar (Öberg 2009). Ett annat viktigt syfte är att identifiera de variabler som är 

osäkra, hur stor inverkan är på resultatet och om det därför behövs ytterligare 

undersökningar. Arbetet kan på så sätt fokuseras på de aspekter där ny kunskap 

väsentligt förbättrar resultatet. 

 

Att beräkna känslighetskvoten är ett enkelt sätt för att studera hur variationer i enskilda 

parametrar påverkar utfallet. Känslighetskvoten (SR, Sensitivity Ratio) är helt enkelt 

den procentuella förändringen av resultatet delat med den procentuella förändringen av 

den undersökta ingångsvariabeln, se ekvationen nedan (US EPA 2014, Öberg 2009). 

 

𝑆𝑅 =  
(

𝑦2 − 𝑦1

𝑦1
) ∗ 100%

(
𝑥2 − 𝑥1

𝑥1
) ∗ 100%

 

där: 

y1: referensvärdet för resultatvariabeln 

y2: resultatet efter att en ingångsvariabel har ändrats 

x1: referensvärdet för ingångsvariabeln 

x2: ingångsvariabelns nya värde 

 

 

4 Metod  
 

För att kunna svara på forskningsfrågorna har ett antal metoder kombinerats. De har 

används efter varandra och utgör en logisk följd, där resultaten av tidigare steg används 

i nästa steg och så vidare. Arbetets struktur och metodval illustreras i figuren nedan. 

 

 

 

 

Livscykelkostnad 

Investering

Drift och underhåll

End-of-Life
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Snabbladdningsinfrastuktur    Elvägar 

Systemanalys    Systemanalys 

     

SLCA    SLCA 

 
 Känslighetsanalys 

  

LCA för infrastruktur    LCA för infrastruktur 

     

LCC för infrastruktur    LCC för infrastruktur 

 
 

 
 

 

  

Scenarioanalys 

LCA+LCC för 

användningsfasen 

  

 

Figur 6: För att kunna besvara forskningsfrågorna har ett antal metoder kombinerats i en logisk följd. Figuren 
visar dels samverkan mellan metoderna men även arbetets struktur. 

 

4.1 Systemanalys 
Arbetet har inletts med en litteraturstudie för att analysera nuläget och identifiera 

delsystem för att ge svar på forskningsfråga 1 om vilka tekniker som finns tillgängliga 

och hur de fungerar. Den analysen har kompletterats genom kontakt med berörda 

aktörer, i första hand myndigheter, tillverkare och teknikutvecklare, tabellerna 3 och 4. 

 
Tabell 3: Lista över aktörer och deras roll för snabbladdningsinfrastruktur som har kontaktats inom ramen för 
detta arbete. 

Aktör Roll Kontaktperson 

ABB Tillverkare snabbladdare 
Jenny Miltell (SE), 

Steven Dorresteijn (NL) 

CGI 

Kommunikationssystem för 

laddstationer, GCS 

samarbetspartner 

Magnus Lindström 

Chargestorm 
Tillverkare laddare 

GCS samarbetspartner 
Patrik Lindergren 

Delta Energy Återförsäljare snabbladdare Magnus Runesson 

ENSTO 
Tillverkare snabbladdare 

GCS partner 

Tony Paulsson, 

Leif Klasson 

GARO/ 

EFACEC 

Återförsäljare/ Tillverkare 

snabbladdare 

GCS samarbetspartner 

Reine Lönn 

Magnus Arvidsson 
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LAFON Tillverkare snabbladdare -
1 

Park & Charge 
Tillverkare snabbladdare 

GCS samarbetspartner 
Kim Schönning 

Schneider-Electric 
Återförsäljare av 

snabbladdare 
Gustav Gustavsson 

Solect Power 
Solcellslösningar för bl.a. 

laddstationer 
Malin Åman 

Solelia 
Helhetslösningar för 

laddstationer med solceller 
Carolina Johansson 

SunDrive 

Erbjuder helhetslösningar 

för laddstationer, GCS 

samarbetspartner 

Peter Bäckström  

Tesla Motors Tillverkare snabbladdare -
1 

Turning Point Cleantech 

AB / DBT 

Återförsäljare/tillverkare 

snabbladdare 
Ramon Nogueras Alemany 

1
 Aktören har kontaktats men inte svarat 

 
Tabell 4: Lista över aktörer och deras roll för en introduktion av elvägar som har kontaktats inom ramen för detta 
arbete. 

Aktör Roll Kontaktperson 

Alstom 
Utveckling konduktiv 

laddning underifrån, APS 
Jean-Luc Hourtane (FR)

1 

Ampium 
Utveckling induktiv 

laddning 

Andrew Howe (UK), 

Tim Norris (UK) 

Bombardier 
Utveckling induktiv 

laddning  ”Primove” 
-
1 

Elways 
Utvecklar konduktiv 

överföring underifrån 
Gunnar Asplund 

Energimyndigheten 

Nationell myndighet för 

energifrågor, GCS 

samarbetspartner 

Magnus Henke, 

Rebecka Bergström 

IVL 
Forskning kring LCA av 

järnväg 
Håkan Stripple 

KAIST/ 

Dongwon OLEV 

Forskning/introduktion 

induktiv laddning 
Chun Taek Rim (KR)

1 

Scania 
Utveckling av 

fordonskomponenterna 
Nils Gunnar Vågstedt 

Siemens 
Utveckling konduktiv 

överföring ovanifrån 
Anders Bylund 

Trafikverket 
Nationell myndighet för 

trafikfrågor 

Birgitta Aava Olsson, Åsa 

Lindgren, Susanna Toller  

Viktoria Swedish ICT 

Forskning kring konduktiv 

överföring underifrån och 

induktiv laddning 

Oscar Olsson 

Volvo 

Utveckling av 

fordonskomponenterna 

GCS samarbetspartner 

Richard Sebestyen 



  
 

19 

 

WSP 
Konsult kring LCA av 

järnväg 
Stefan Uppenberg 

1
 Aktören har kontaktats men inte svarat 

 

4.2 Strategisk livscykelanalys 
Sedan har en SLCA, dels för snabbladdare och dels för elvägar, genomförts i form av 

två workshops som ägde rum på BTH i Karlskrona. Deltagarna bestod av 

forskningsgruppen kring GCS, det vill säger personer som både är väl bekanta med 

SLCA metodiken och med elektriska transportsystem. Workshop:arna inleddes med en 

kort presentation av tekniken i fråga (resultaten av systemanalysen), vilka delsystem de 

består av, de viktigaste materialen och tillverkningsprocesser et cetera för att ge 

deltagarna en grundförståelse för systemet i fråga. För workshop ett som handlade om 

snabbladdningsinfrastruktur användes sedan en tom matris, som i stor grad 

överensstämmer med sådana som har använts i andra studier som har genomfört en 

SLCA, med följande struktur (Nurhadi et al. 2013): 

 
Tabell 5: Den tomma matrisen användes som utgångspunkt i SLCA workshop:en om snabbladdare. 

Livscykelfas SP1 SP2 SP3 SP4 

Råmaterialens värdekedja     

Tillverkning     

Transport     

Användning     

End-of-Life     

 

Indikatorer Negativt Något negativt Neutralt Något positivt 

 

Deltagarna skulle tillsammans identifiera och diskutera okompatibiliteter med de fyra 

hållbarhetsprinciperna för varje fas i en snabbladdares livscykel, vilket antecknades på 

rätt ställe i matrisen i form av text och färg enligt indikatorskalan ovan. Trots goda 

resultat upptäcktes att processen var mycket tidskrävande och något ostrukturerad. Med 

erfarenheten av workshop ett fylldes matrisen för workshop två, som handlade om 

elvägar, i av författaren själv efter egen förmåga. Denna skickades sedan i god tid innan 

workshop två ägde rum till de andra deltagarna. Vid den fysiska träffen kunde den 

första versionen användas som utgångspunkt för att tillsammans med de andra 

deltagarna göra kompletteringar och ändringar. Detta förfarande bedöms inte ha 

påverkat objektiviteten nämnvärt eftersom metoden främst avser att sammanställa 

kvalitativa aspekter. Resultaten har översatts från engelska till svenska.   

 

 

4.3 Livscykelanalys  
Med hjälp av resultaten från den strategiska livscykelanalysen kunde hot spots 

identifieras som är i behov av en djupare, kvantitativ undersökning. Av de aspekterna 

genomfördes en livscykelanalys som i sitt innehåll och sin struktur har utgått från ISO 

14040 standarderna. Eftersom det här arbetet inte är en ren, traditionell LCA, utan bara 

använder LCA som en del i en helhet, har analysens utformning anpassats efter det 

specifika fallet. I synnerhet livscykeltolkningen har, för att undvika upprepningar, 

integrerats i resultat- och diskussionsdelen och bland slutsatserna. 

 

 ? Stor osäkerhet Mindre viktigt Extra viktigt 
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I enlighet med metodikens iterativa natur som den beskrivs i standardtexterna har de 

olika faserna i LCA:n fått påverka varandra (ISO 2006b). Så har bland annat 

definitionen av omfattningen reviderats och justerats ett flertal gånger under processens 

gång.  

 

Livscykelinventeringen har i första hand skett genom kontakt med tillverkare, forskare 

och återförsäljare inom området, tabellerna 3 och 4. På grund av begränsad framgång 

via den metoden har även en litteraturstudie genomförts och Trafikverket, 

Energimyndigheten och WSP har kontaktats för att hämta in uppgifter om material- och 

energianvändning. Som databas för flöden i samband med utvinning av råmaterial, 

produktion och tillverkning har databasen EcoInvent använts. För 

miljöpåverkansbedömningen användes PRé’s programvara SimaPro7. 

Känslighetsanalyserna gjordes i Microsoft Excel 2010.  

 

Hur livscykelanalysen har utförts beskrivs mer i detalj i avsnittet om mål och 

omfattning i resultatdelen. 

 

 

4.4 Livscykelkostnadsanalys 
Kostnadsanalysen har utgått ifrån samma slutsatser från SLCA:n som livscykelanalysen 

för miljöpåverkan. Även datainventeringen har skett på samma sätt som för LCA:n, de 

andra stegen ingår inte i livscykelkostnadsanalysen. Avgränsningar och antaganden 

beskrivs utförligt i tillhörande avsnitt i resultatdelen. 

 

 

4.5 Scenariomodellering 
För att kunna svara på forskningsfrågan om vilka satsningar som har störst potential har 

i det avslutande steget resultaten av alla tidigare moment sammanförts för att bygga 

modeller. Med hjälp av dessa har beräkningar genomförts för hur miljöpåverkan ändras 

per investerad krona, dels för snabbladdningsinfrastruktur och dels för elvägar. 

Elmixens betydelse har undersökts genom att använda olika scenarier, där elen som 

fordonen laddas med har producerats på olika sätt. 

 

 

5 Resultat och diskussion 
 

5.1 Systemanalys: snabbladdningsinfrastruktur 
Det finns två, tekniskt sett mycket olika, sätt att snabbladda fordon: dels finns det 

konduktiva laddstolpar, där man ansluter fordonet med en sladd och dels finns det 

induktiva laddare där fordonet laddas utan fysisk kontakt via ett elektromagnetiskt fält 

som alstras av en spole som är inbyggd i asfalten (Energimyndigheten 2009; Turki & 

Reker 2012). De fortsatta analyserna kommer enbart att fokusera på de konduktiva 

snabbladdarna eftersom det är de som är helt dominerande i Sverige och även bedöms 

vara det i en överskådlig framtid (Elbilsstatistik 2015). 

 

För att titta närmare på vad snabbladdningsinfrastrukturen består av kan den delas in i 

två delsystem: 

 

- Snabbladdaren, det vill säga själva stolpen 
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- Laddplatsen, som innefattar allt som finns vid en laddstation förutom själva 

laddaren 

 
5.1.1 Snabbladdaren 

En snabbladdare är en avancerad elektroteknisk produkt. Till dess huvudsakliga 

beståndsdelar hör vanligen kablar, transformatorer, jordfelsbrytare, dvärgbrytare, 

kapslingar, elmätare och styrsystem (PLC, Programmable Logic Controller) (ABB 

2015; de Freige 2011). Det tillkommer dessutom ett fundament och ett hölje som 

skyddar komponenterna på insidan mot yttre påverkan. En snabbladdare kan även 

innehålla ett buffertbatteri, kortläsare, skärmar och en PFC-enhet (Power Factor 

Correction unit) (Hyok-min et al. 2013; GARO 2013).  

 

För att ett elfordon ska kunna laddas vid en snabbladdare krävs det att de två är 

kompatibla med varandra, det vill säga att snabbladdarens laddhandske passar i 

elfordonets ladduttag. Här finns det därför ett behov av standardisering. 

 
5.1.1.1 Laddstandarder 

Standardisering är oftast eftersträvansvärt både ur tillverkarnas och konsumenternas 

perspektiv. Speciellt när det gäller elfordon finns det ett stort värde i att ha 

gemensamma standarder för laddning så att helst alla el-fordon kan laddas vid alla 

laddstolpar. Det handlar alltså om att göra fordonen och laddinfrastrukturen kompatibel 

med varandra, oberoende av till exempel bilmärke. Det är inte staten som är ansvarig för 

att ta fram standarder utan marknadens aktörer med hjälp av standardiseringsorgan. På 

internationell nivå är det i första hand genom ”International Electrotechnical 

Commission” (IEC) och International Organization for Standardization (ISO). I Sverige 

finns det SEK Elstandard och Swedish Standards Institut (SIS). Framtagandet och 

revideringen av standarder sker i form av en dialog mellan berörda aktörer, här i första 

hand fordonstillverkare, elbolag och staten (SOU 2013:84).   

 

Som en sammanställning av SIS (Claeson 2013) visar finns det ett stort antal standarder, 

det listas 115 stycken, som berör el- och hybridfordon. Av särskilt intresse är 

standarderna IEC 62196-1 (IEC 2011a) och IEC 62196-2 (IEC 2011b) som avser 

konduktiv laddning av el-fordon. De har även fastställts som standarder i Europa och 

Sverige: SS-EN 62196-1 (SEK 2012a) och SS-EN 62196-2 (SEK 2012b). 

Anslutningsdonen som beskrivs ska gälla för alla typer av el-drivna vägfordon, alltså 

både hybrid-bilar, rena elbilar, el-motorcyklar et cetera.  

 

Medan SS-EN 62196-1 listar ”allmänna fordringar”, alltså elektriska och mekaniska 

krav på uttag, anslutningsdon med mera, beskriver SS-EN 62196-2 tre olika typer av 

kontaktdon för laddning:  

 

- Typ 1 är ett enfasdon för maximalt 32A som har sin ursprung i USA (SAE 

2009).   

- Typ 2, också kallat ”Mennekes” efter det tyska företaget som utvecklade det, är 

för antingen enfas med maximalt 70A eller trefas med maximalt 63A.  

- Typ 3 är ett italienskt-franskt don för maximalt 32A enfas alternativt 63A trefas.   

 

I standarden SS-EN 61851-1 (SEK 2011) beskrivs fyra olika laddningssätt eller 

”moder” som också innebär olika grader av säkerhet: 
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- Mod 1: Okontrollerad laddning genom ett vanligt eluttag med jordfelsbrytare, 

upp till 16A. (förbjudet i en del länder) 

- Mod 2: Använder också vanliga ellutag men ökad säkerhet garanteras genom att 

en särskilt kabel med en övervakningsdosa används, så kallad EVSE (Electric 

Vehicle Supply Equippment). Med mod 2 kan laddning ske med upp till 32A. 

- Mod 3: Användning av en extern laddstation. Detta möjliggör även ett 

informationsflöde till och från bilen. 

- Mod 4: Laddning med likström (DC). Batteriladdaren är del av laddstolpen, inte 

av bilen.     

 

För snabbladdning finns det i huvudsak följande konkurrerande alternativ: 

 

- CHAdeMO är en japansk standard för snabbladdning som används av bland 

andra Nissan, Mitsubishi med flera. Laddningen sker med DC upp till 62,5 kW. 

Eftersom CHAdeMO enbart använder DC behöver bilarna två separata 

anslutningar, en för DC laddning och en för AC laddning.   

- CCS (Combined Charging Standard) är standarden som utvecklades i samarbete 

mellan europeiska och nordamerikanska biltillverkare. Kontaktdonet kallas för 

Combo och är en vidareutveckling av Mennekes Typ 2 kontakten där den är 

kombinerat med ytterligare två stift för likströmsladdningen (Strömfelt 2014). 

På så sätt erbjuds möjligheten att kunna ladda både via DC och AC. En 

anslutning på bilen räcker alltså både för att kunna långsam-, semi- och 

snabbladda. CCS i kombination med typ 2 laddning antas bli den dominerande 

standarden i Europa. CCS och CHAdeMO är inte kompatibla med varandra.  

- Chameleon är en annorlunda lösning som Renault har patenterat. Här är 

omvandlaren inbyggd i bilen som därmed kan ladda variabelt med AC upp till 

43 kW. 

- Tesla Superchrarger: Företaget Tesla Motors började år 2012 med att bygga upp 

ett nätverk av så kallade ”Superchargers”, som erbjuder snabbladdning med upp 

till nästan 120 kW enbart för deras bilmodeller.  

 

Även om CCS och CHAdeMO inte är kompatibla med varandra, är mer än 80% av de 

ingående komponenterna samma och flera tillverkare erbjuder kombinerade laddstolpar, 

så kallade multiladdare, med stöd för båda standarder (Strömfelt 2014).  

 

I dagsläget (2015-05-01) finns det 65 CCS, 69 Chademo och 96 Tesla laddare i Sverige 

(Elbilsstatistik 2015). De snabbladdarna som byggs idag och som antagligen kommer 

att dominera en viss tid framöver är laddstationer med ladduttag för både CSS och 

Chademo standarderna. Hur standardiseringsproblemet kommer att lösas på längre sikt 

är svårt att förutse. Faktumet att det finns två, med varandra icke kompatibla, standarder 

för snabbladdning är i alla fall ogynnsam för en lyckad utbyggnad av 

snabbladdningsinfrastruktur. Det finns egentligen inga fördelar med att ha två olika 

system och även om lösningen med kombinerade laddstationer kan anses vara 

tillfredsställande, så gör det snabbladdarna onödigt dyrare. Dessutom bidrar förvirringen 

kring laddstandarderna säkerligen till en mindre och långsammare acceptans hos 

allmänheten och andra aktörer.  

 
5.1.2 Laddplatsen 

Vid en laddstation står det oftast inte bara själva laddstolpen utan det finns även olika 

typer av kringutrustning. Det kan handla om allt ifrån ett väderskydd, påkörningsskydd 
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och belysning till mer avancerade komponenter som ett tak med solceller eller ett litet 

vindkraftverk (Strömfelt 2015; Innoventum 2015, Solelia 2015).   

 

 

5.2 Systemanalys: elvägar 
 
5.2.1 Konduktiv överföring ovanifrån 

Av de tre alternativa teknikerna är det denna som är mest beprövad inom 

transportsektorn. Inte bara för att tekniken har många likheter med den som används för 

trådbussar och tåg, utan det har historiskt även funnits lastbilar som drevs med ström 

från hängande ledningar. Sådana system fanns i början av 1900-talet och under andra 

världskriget när det var brist på drivmedel, figur 7 (Elforsk 2010). 

 

 
Figur 7: Att driva lastbilar med el via hängande ledningar över vägen är en över 100 år gammal idé. Här ett 
fotografi av en lastbil i Stockholm som är utrustad med trolleystänger. Bildkälla: Grontmij (2010) 

Inom gruvnäringen har det funnits elektrifierade lastbilar under längre perioder, bland 

annat i Zambia och i gruvan ”Goldstrike” i Nevada fram till år 2001 (Elforsk 2010). Att 

trådlastbilarna ersattes med dieseldrivna lastbilar bedöms av Elforsk (2010) 

huvudsakligen bero på tre faktorer: 

 

1. Trådlastbilarna är mycket oflexibla om de är helt beroende av strömtillförsel 

genom kontaktledningar. 

2. Problem med hur den förbrukade elen skulle debiteras i ett öppet system. 

Tågsystemet i jämförelse är ett slutet system där det inte finns någon debitering 

av enskilda fordon. 

3. Förbränningsmotorn utvecklades snabbt och var överlägsen både i kraft och 

räckvidd.  

 

De ovan nämnda problemen är i stort sett inget hinder för trådlastbilar idag. 

Flexibiliteten är lika god som för fossildrivna fordon eftersom man använder 

hybriddrift, vilket gör att det inte finns ett totalt beroende av kontaktledningar. Även om 

det fortfarande diskuteras hur den förbrukade elen kan debiteras finns möjligheterna 

tack vare stora framsteg inom informationstekniken (Gustavsson et al. 2015). Likaså är 

kraft och räckvidd inga problem bland annat på grund av hybriddrift. En betydande 

nackdel med konduktiv strömöverföring via hängande ledningar är dock att systemet 
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bara går att nyttja för höga fordon, det vill säga lastbilar och bussar. Det beror på att 

avståndet mellan en personbil och kontaktledningarna är för stort (WSP 2013). 

 

För att analysera denna infrastrukturlösning ur ett hållbarhetsperspektiv har den delats 

in i följande delsystem: 

 

- Energiförsörjningen 

- Kontaktledningen 

- Kontaktledningsstolparna 

- Vägräcken 

- Strömavtagaren 

 

Hittills har de flesta arbeten fokuserat på användningen av elvägar för gruvdrift eller 

busstrafik på förhållandevis korta sträckor (Johansson & Olsson 2011; Rudeklint 2012; 

Trafikverket 2012; Björkman 2013; Klingborg 2014). WSP (2013) har dock visat att 

potentialen för utsläppsminskningar vid en elektrifiering av massgodstransporter är låg 

ur ett nationellt perspektiv. Här ska perspektivet därför vidgas och fokus ska istället 

ligga på möjligheterna att elektrifiera de vanliga lastbilstransporterna på huvudvägarna. 

 
5.2.1.1 Energiförsörjningen 

Vilken energiinfrastruktur som behövs för att försörja elvägarna med ström beror i 

första hand på om fordonen ska matas med likström (DC) eller växelström (AC) och 

med vilken spänning (mätt i volt, V). Den vanliga lösningen för trådbussar, tunnelbanor 

et cetera är att använda likström med en spänning på 750 eller 1500V 

(Projektengagemang 2011). De spänningarna räknas fortfarande som lågspänning 

(1500VDC är den övre gränsen för lågspänning)  och kan jämföras med 

energiförsörjningen för tåg som är högspänning med 15 000V (Banverket 2006). 

 

Dimensioneringen av elförsörjningen samt eventuella behov av att bygga ut elnätet 

beror på effektbehovet vilket i sin tur beror på fordonsvolymerna. Vid måttligt 

trafikerade vägar (<2000 fordon/dag) är det dock inte själva trafikflödet som är 

dimensionerande utan effekttopparna. Sådana utgörs av ett stort antal fordon som startar 

samtidigt inom en segment av vägsträckan, till exempel vid trafikstopp. Utbyggnaden 

av energiinfrastrukturen ska därför utgå ifrån den högsta fordonstätheten som bedöms 

kunna förekomma. Det bedöms dock att det i regel inte kommer att behövas någon 

omfattande och kostsam utbyggnad av stamnätet eller något regionnät för att försörja 

elvägarna med ström (Elforsk 2011). 

 

Strömförsörjningen av elvägarna sker från matningsstationer som placeras längs med 

vägarna. Det allmänna elnätet levererar trefas växelström med en spänning av 10 - 20 

kV till matningsstationerna. Där placeras transformatorer och likriktare för att få ut 

lågspänning likström. Det finns olika typer av likriktare som är tänkbara i det här 

sammanhanget, diodlikriktare och spänningsstyrda likriktare. Båda har sina för- och 

nackdelar. Avståndet mellan stationerna beror i första hand på systemspänningen, 

kontaktledningen och typen av likriktare. Ungefärligen handlar det om 2-3 km avstånd 

vid 750V och 4-6 km vid 1500V systemspänning (Projektengagemang 2011). 

 

Ett alternativ, som dock inte är helt utrett, är att förse varje ledningsstolpe med 

likriktare, transformator, automatbrytare och kommunikation istället för att använda 

matningsstationer. En av fördelarna med denna lösning är att effektnivån på omriktaren 

skulle kunna vara betydligt lägre. Denna lösning möjliggör även för flera former av 
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kommunikation inom systemet, som att vägavsnitt bara strömsätts när det finns fordon 

där. Det här alternativet skulle dessutom kunna visa sig vara betydligt billigare än den 

traditionella lösningen med matningsstationer (Elforsk 2011). 

 

Elforsk (2011) föreslår även att undersöka hur ett högspänningssystem med AC matning 

skulle kunna se ut. Fördelar med en sådan lösning skulle bland annat vara minskade 

förluster och att man inte behöver några likriktare som utgör en betydande del av 

totalkostnaden, cirka 20 %. Å andra sidan skulle det i så fall krävas tre 

kontaktledningar, vilket skulle kunna komplicera utvecklingen av strömavtagaren 

ytterligare. Det skulle även behövas fler fordonskomponenter, bland annat likriktare.  

 
5.2.1.2 Kontaktledningen 

Vid konduktiv överföring via hängande ledningar krävs det två kontaktledningar i 

motsats till rälsfordon som bara behöver en ledning. Det beror på att gummidäck på 

asfalt i motsats till stålhjul på räls inte kan jorda, det vill säga fungera som återledare av 

strömmen. Därför behövs en ytterligare ledning för att fylla den funktionen hos 

trådfordon (Grontmij 2010). 

 

Kontaktledningarna har en tvärsnittsarea mellan 120 och 180 mm
2
 (Elforsk 2011). Olika 

material kan vara intressanta. Koppar har bäst konduktivitet (elektrisk ledningsförmåga) 

men eftersom det är en mjuk metall har den en låg draghållfasthet. Därför blandas 

koppar ofta med andra material, exempelvis magnesium eller krom, för att öka 

draghållfastheten även om konduktiviteten minskar något (Banverket 2006). Aluminium 

kan också vara ett alternativ men i så fall behövs den stora tvärsnittsarean på 180 mm
2
 

(Elforsk 2011).  

 

Kontaktledningarna kan på olika sätt hängas upp över vägen, på en höjd mellan 5 och 6 

meter. Bärlinor av Bz/Cu (bensoyl/koppar) med en tvärsnittsarea på 70 mm
2
 är 

standardutförandet (Projektengagemang 2011).   

 

För att ledningarna ska hänga i en rak linje krävs det en inspänningskraft som fås genom 

att spänna in fjädrar eller hänga upp vikter. Ju hårdare ledningen är inspänd desto 

snabbare kan fordonen köra under de. Nackdelen med en hög inspänningskraft är dock 

att belastningen på stolparna ökar (Banverket 2006).    

 
5.2.1.3 Stolparna 

Stolparna som håller upp kontaktledningarna placeras med cirka 50 meters avstånd ut 

med vägkanten, vilket gör de även lämpligt för att fästa belysning och eller skyltning på 

de (Projektengagemang 2011). Man skulle även kunna fundera på att sätta upp solceller 

på stolparna, inte för att direkt försörja lastbilarna med el utan för att mata in förnybar 

energi till elnätet.  

 

För att bestämma dimensioneringen måste man ta hänsyn till de krav som ställs på 

stolparna i form av vilka krafter de måste tåla innan det förkommer brott, knäckning 

eller böjning (Banverket 2006). Beräkningarna beskrivs i standarden EN 50119 

(Europeisk Standard 2001).    

 

Stolparna byggs i stål eller betong för att möta de tekniska kraven som ställs på dem 

(Nielsen et al. 1999). Vid samtliga demonstrations- och testanläggningar för elvägar har 

stålstolpar använts så att de fortsatta analyserna uteslutande fokuserar på dessa. 

Ytbehandling i form av galvanisering är vanlig för att skydda materialet mot korrosion 
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vilket förlänger livslängden och minskar på underhållsbehovet och säkerhetsrisker 

(Nielsen et al. 1999). 

 

Stolparna kan utformas på många olika sätt, här beskrivs de två alternativen som anses 

vara intressantast för elvägar. Det ena alternativet är stolpar med överliggare som 

sträcker sig ut över vägen och som håller upp kontaktledningsanordningen. Denna 

konstruktion är stabil och minimerar risken för nedrivning. Överliggarna behöver dock 

bli långa, omkring 5 meter, vilket medför att det är en stor momentkraft som verkar på 

stolpen. Det andra alternativet är att fästa kontaktledningsanordningen i linor som 

hänger tvärs över vägen mellan stolparna. Linorna skulle antagligen vara visuellt mindre 

påtagliga än överliggarna. Problemet är dock att det finns en större risk för nedrivning 

(Projektengagemang 2011). Båda utföranden har alltså för- och nackdelar.  

 

För att garantera att stolpen står stadigt samt att den inte rör sig krävs det ett rejält 

fundament. Fundamentet fungerar även som jordning om stolpen skulle strömsättas. Det 

finns huvudsakligen två olika typer av fundament, prefabricerade och borrade. 

Prefabricerade fundament är färdiggjutna betongfundament som väger mellan cirka 2 

och 3 ton. Alternativet är att borra ett hål i marken och placerar ett stålrör eller 

cylinderformad betongfundament däri som sedan fylls med betong på plats. I samtliga 

fall används helsvetsad armering för att öka stabiliteten (Banverket 2006).   

 
5.2.1.4 Vägräcken 

Hög trafiksäkerhet är ett av de absolut viktigaste kraven på infrastruktur. Kring vägen 

finns därför en säkerhetszon där inga oskyddade fasta föremål, däribland stolpar, får 

förekomma. Zonen sträcker sig 9-13 meter från vägkanten beroende på hastighetsgräns 

och utformningen av slänterna (Trafikverket 2011). Det avståndet är enligt samma källa 

för stort för att placera stolpar med överliggare där eftersom överliggaren skulle bli 

alldeles för lång och därmed även kraften som verkar på stolpen för stor.  

 

En del av säkerhetszonen kan dock ersättas med skyddsanordningar. Det finns olika 

typer av skyddsräcken som skiljer sig både avseende material och arbetsbredd. Med 

arbetsbredd menas hur mycket räcket böjs utåt vid en påkörning och beror bland annat 

på material och utformning. Stolparna måste alltså placeras utanför räckens arbetsbredd 

som är mellan 1,5 och 2 meter för stålräcken. Det skulle vara möjligt att placera 

stolparna ännu närmre vid vägkanten om man skulle använda betongräcken som har en 

arbetsbredd på cirka 0,6 meter, sådana är dock dyra (Trafikverket 2011). 

 

På de ställen där det av olika skäl inte är möjligt att placera skyddsräcken kan istället 

krockdämpare användas. De är dock dyra och anses inte vara lämpliga som generell 

lösning för elvägar (Projektengagemang 2011). I praktiken kommer alltså en 

kombination av olika skyddsanordningar användas, det är dock oklart vilken typ av 

räcke som kommer att dominera.  

 
5.2.1.5 Den aktiva strömavtagaren  

Kontakten mellan fordonet och kontaktledningen utgörs av en strömavtagare som förser 

fordonet med energi. Det är det här delsystemet som i nuläget bedöms vara akilleshälen 

och som kommer att kräva mest utveckling. De befintliga lösningarna för järnväg, 

spårvagn et cetera går nämligen inte rakt av att använda för elvägar. Det beror på att 

fordonen på elvägarna är rörliga i horisontalled och i viss grad även i vertikalled 

eftersom de inte styrs av en skena eller ett spår i vägen. Dessutom måste på- och 

frånkoppling under färd vara möjlig på elvägar eftersom inte hela vägnätet kommer att 
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elektrifieras. Strömavtagaren fästs i fordonets chassi men är placerad uppe på hytten 

(Projektengagemang 2011). 

 

För elvägar finns det principiellt tre olika typer av strömavtagare: pantografen, 

trolleystänger och robothybriden. Samtliga av dem består i stort sett av två delar 

(Projektengagemang 2011):  

 

1. En slitskena som hålls mot kontaktledningen och som överför energin till 

fordonet. Slitskenan är i de flesta fallen gjord av kol. På grund av friktionen mot 

kontaktledningen slits kolskenan som därför behöver bytas med jämna 

mellanrum. Andra, mer tåliga material är tänkbara, i Japan används till exempel 

stålskenor, men de har nackdelen att kontaktledningen då slits fortare 

(Robotdalen 2011).  

2. En mekanisk konstruktion som slitskenan är fäst på. 

 

Pantografen är den typen av strömavtagare som används på tåg. Här hålls kolslitskenan 

uppe genom en böjd metallisk arm som kan höjas och sänkas. Det är en mycket 

beprövad och tålig teknik som tillåter höga hastigheter och anslutning under färd. 

Dessutom klarar den en viss grad av rörelse i horisontalled. Stora rörelser både i 

horisontal-  eller vertikalled kan dock utgöra problem. Likaså om kontakttråden inte 

hänger som den ska, finns det en viss risk för nedrivning av den genom pantografen 

(Projektengagemang 2011). 

 

Trolleystängerna består av två stycken långa, flexibla, ”fiskespö” liknande spröt, som 

kan höjas och sänkas. Även det är en beprövad teknik. Lösningen är billig, lätt och 

flexibel. Problemet är dock att det finns stor risk att kontakten mellan ledningen och 

kolslitskenan bryts vid högre hastigheter. Dessutom är en anslutning under färd inte 

möjlig och tekniken kräver skarvlösa kontaktledningar (Projektengagemang 2011).       

 

Robothybriden är en vidareutveckling av pantografen för att anpassa den till elvägars 

krav på strömavtagaren och bedöms i dagsläget vara det rimligaste alternativet. 

Principen utgår delvis från ett äldre, amerikanskt patent (US 005124510A). Det 

speciella med denna typ är att den är styrbar. På så sätt tillåter den anslutning vid höga 

hastigheter och kan hantera rörelser av fordonet. Förslitningen av kolskenan blir 

jämnare vilket förlänger dess livslängd. Robothybriden har säkerligen potentialen att 

möta kraven på funktion bäst. Problemet är dock att det är en ny, obeprövad och mer 

avancerad teknik som dessutom kräver mer utvecklingsarbete. Det är också den dyraste 

strömavtagaren (Projektengagemang 2011).  

 
5.2.1.6 Effektiviteten 

Överföringseffektiviteten mellan kontaktledningen och fordonet är högt, >95%. Det 

tillkommer en del förluster i energisystemet, vilket dock gäller alla system (WSP 2013). 

 
5.2.2 Konduktiv överföring underifrån 

Istället för att ha en kontaktledning hängande över vägen, är det även möjligt att ha en 

strömförande skena i vägbanan som fyller samma funktion. Tekniken påminner starkt 

om bilbanor: en metallisk skena i vägen leder ström som tas till vara av fordonet med 

hjälp av en strömavtagare som släpas i spåret. Även denna teknik finns i liknande 

former applicerad inom tunnelbane- och spårvagnstrafik, här kan bland annat APS 

(Alimantation Par le Sol) (Viktoria Swedish ICT 2013) nämnas, som är en strömförande 
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skena som används för spårvagnar i Frankrike och som har funnits i kommersiell drift i 

10 år (Olsson 2013). 

 

Konduktiv överföring via spår i vägen är i princip mycket lik den tidigare presenterade 

lösningen med hängande ledningar, båda använder en strömförande kontaktledning i 

kombination med en strömavtagare på fordonet. Det finns dock ändå en del viktiga 

skillnader, både när det gäller hur tekniken kan tillämpas och vilka delkomponenter de 

består av. Eftersom strömförsörjningen sker underifrån, fungerar tekniken både för 

person- och lastbilar vilket öppnar nya möjligheter i tillämpningen och innebär 

sannolikt en stor potential både för energi- och emissionsbesparingar (WSP 2013).     

 

Utvecklingen av denna teknik sker i Sverige i första hand genom två projekt: det ena 

drivs av Alstom och Volvo i samarbete med bland annat Trafikverket, Vattenfall, 

Svenska Elvägar AB, Kungliga Tekniska Högskola (KTH), Chalmers och Lunds 

Tekniska Högskola. Det andra projektet är ett samarbete mellan Elways, Arlanda stad, 

KTH med flera. Det finns dock enbart lite information tillgängligt om den här tekniken, 

än mindre som är granskad av tredje part, i synnerhet när det gäller materialanvändning.   

 

Elvägar med konduktiv överföring av ström via spår i vägen kan delas in i följande 

delsystem: 

 

- Energiförsörjningen 

- Kontaktskenan i vägen 

- Strömavtagaren på fordonet 

 

Systemet kan utformas på många olika sätt, här presenteras en lösning som undersökts 

av Viktoria Swedish ICT (2013) som utgår ifrån Alstom’s APS teknik för att reda ut hur 

den skulle kunna adapteras för en elektrisk väg från Stockholm till Göteborg. Det är 

dock viktigt att komma ihåg att andra utformningar är möjliga och att det kan innebära 

betydande skillnader. 

 
5.2.2.1 Energiförsörjningen 

Den infrastruktur som behövs för att strömsätta skenan i vägbanan är till stora delar lik 

den för konduktiv överföring via hängande trådar. Enligt Viktoria Swedish ICT (2013) 

placeras matningsstationer med cirka 1 kilometers mellanrum längs med vägen för att 

transformera strömmen till 750V DC. Elways AB fokuserar dock på en lösning med AC 

enligt VD:n Gunnar Asplund. Viktoria Swedish ICT (2013) anser att det behövs två 

210mm
2
 kopparledningar, alternativt tre parallella med 70mm

2
, längs med vägen för 

varje riktning. En ledning levererar ström och den andra behövs som återledare.  

 
5.2.2.2 Kontaktskenan i vägen 

Kontaktskenan är motsvarigheten till kontaktledningen vid konduktiv överföring 

ovanifrån. Företaget Elways har tagit flera patent som rör konstruktionen av 

kontaktskenan, SE 534 433 C2 (Patent- och registreringsverket 2011a) och SE 535 126 

C2 (Patent- och registreringsverket 2012). Enligt deras lösning är den nedsänkt i 

vägbanan, i första hand för att förhindra att man kan komma i kontakt med den och få 

en elektrisk stöt. Dessutom ska skenan bara vara strömsatt där ett fordon befinner sig. 

Varken människor eller djur ska på så sätt kunna skadas. En potentiell nackdel är dock 

att vatten, snö eller is kan samlas i spåret, i synnerhet vid låga trafikflöden. För att 

motverka isbildningen är det dessutom möjligt att värma skenan. Det skulle öka 

elförbrukningen men enligt uppgifter från Elways bedöms behovet för uppvärmning 
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som lågt. Skenans livslängd bedöms vara omkring 20 år vid medelmåttlig trafik enligt 

Gunnar Asplund, VD för Elways.  

 

Eftersom det krävs fysisk kontakt, förekommer friktion mellan skenan och 

strömavtagaren. Det är därför sannolikt att användningen kommer att orsaka liknande 

utsläpp av bland annat metaller, i synnerhet järn och mangan, och partiklar som vid drift 

av tunnelbanor (SLB analys 2005). Inga specifika uppgifter för elvägar har dock kunnat 

hittas om detta.   

 
5.2.2.3 Strömavtagaren på fordonet 

Strömavtagaren består av en rörlig arm som fästs på fordonets undersida. Den behöver 

uppfylla liknande krav som strömavtagaren för konduktiv överföring ovanifrån, det vill 

säga den måste klara av bilens rörelser i horisontal- och vertikalled och den måste 

smidigt kunna koppla in och koppla ur när man kör på eller av en elväg. Viktoria 

Swedish ICT (2013) beskriver två typer av strömavtagare, den ena kan styras via en 

elektrisk motor och den andra styrs pneumatisk. Elways har patent på en liknande typ av 

strömavtagare (Patent- och registreringsverket 2011b).  

 
5.2.2.4 Effektiviteten 

Tekniken bedöms ha en hög effektivitet sett från högspänningsnätet till den elektriska 

motorn. Förluster förekommer i kablarna, cirka 2 till 3%, och vid överföringen mellan 

skenan i vägen och bilen, cirka 0,5 till 1,5%. Den totala effektiviteten skulle således 

uppgå till omkring 96% (Viktoria Swedish ICT 2013).  

 
5.2.3 Induktiv överföring underifrån 

Utgångspunkten för induktiv kraftöverföring (IPT) är några grundläggande fysikaliska 

lagar som upptäcktes av tre män under 1800-talet  (Federal Transit Administration 

2014, Covic & Boys 2013b): 

 

- André-Marie Ampère (1826): En tråd som sätts under elektrisk ström alstrar ett 

magnetfält runt sig.   

- Michael Faraday (1831): En spole som placeras i ett magnetfält alstrar en 

spänning i den spolen. 

- Nikola Tesla (1882): Elektromagnetisk kraftöverföring mellan två elektriska 

kretsar, skilda av en luftspalt, kan åstadkommas genom att koppla de 

magnetiska fälten i resonans.  

 

I motsats till konduktiv överföring av energi kräver induktiv överföring alltså ingen 

fysisk kontakt. Även om den grundläggande kunskapen om IPT är omkring 150 år 

gammal, har den praktiska tillämpningen först tagit fart under andra halvan av 1900-

talet och på allvar under de senaste 20 åren. Idag används IPT inom många olika 

användningsområden, från automatisering och belysning över kaffekokare till laddning 

av elektriska tandborstar och även till stationär laddning av elfordon (Covic & Boys 

2013a). Idén att använda IPT för att ladda elfordon under färd fanns redan hos Hutin 

och Le Blanc som 1894 patenterade en maskin och metod för att induktivt ladda en elbil 

(U.S. Patent 527 857). Aktiv forskning började i slutet av 1970-talet och det började 

byggas testanläggningar, bland annat i Kalifornien som nådde en effektivitet på 60% i 

energiöverföringen (Covic & Boys 2013a). Det grundläggande konceptet för 

användningen av IPT för att elektrifiera vägar är att man bygger in primärlindningen i 

vägkroppen. När denna sätts under ström alstrar den ett elektromagnetiskt fält 

(Ampère’s lag). På undersidan av fordonet monteras sekundärlindningen där 
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magnetfältet alstrar en spänning (Faraday’s lag). Primär- och sekundärlindningens 

frekvens anpassas för att befinna sig i resonans, vilket möjliggör en kraftöverföring 

mellan vägen och fordonet (Tesla).  

 

 
Figur 8: Illustration av principen för IPT hos elvägar. Efter Viktoria Swedish ICT (2014) bearbetat av författaren. 

Fördelar med den induktiva laddningen av fordon är att systemet fungerar både för 

person- och lastbilar, ingen direkt väderpåverkan (tjäle diskuteras i senare avsnitt), 

ingen fysisk kontakt och ingen visuell påverkan. Kritikerna av tekniken hänvisar i första 

hand till höga investeringskostnader och lägre effektivitet i jämförelse med de 

konduktiva teknikerna. Dessutom kan det finnas risker med exponeringen för 

elektromagnetiska fält (EMF) (WSP 2013). 

 

Utvecklingen leds idag av KAIST (Korean Advanced Institute of Science and 

Technology) som har utvecklat och demonstrerat sin teknik som kallas för ”On-line 

electric vehicle” (OLEV) i Sydkorea. Andra viktiga aktörer är Bombardier och deras 

lösning ”Primove”, Ampium, Scania och Volvo. De fortsatta analyserna fokuserar på 

KAIST’s OLEV teknik och Bombardier’s Primove eftersom de bedöms ha kommit 

längst i utvecklingen och anses mest representativa för eventuella induktiva elvägar i 

Sverige i framtiden. 

 

Den induktiva tekniken har delats in i följande delsystem: 

 

- Energiförsörjningen 

- Primärlindningen i vägen 

- Sekundärlindningen i fordonet 

- Skyddsanordningar 

   
5.2.3.1 Energiförsörjningen 

Vilken utbyggnad eller anpassning av elsystemet som krävs beror på de lokala 

förutsättningarna. Där det finns ett stabilt 130 kV nät behövs det i stort sett bara ett antal 

transformatorer för att få rätt spänning till elvägen. Hur mycket energi elvägen kräver, 

vilket beror på trafikintensiteten, avgör dimensioneringen av energiförsörjningssystemet 

(Viktoria Swedish ICT 2014).  

 

Primärlindningen som läggs ned i vägkroppen i form av segment strömsätts bara när ett 

fordon, anpassat för IPT, befinner sig över det. Det finns därför sensorer både på 

fordonet och i vägen. Segmenten får sin el i form av AC ström från en transformator vid 

Magnetfältet alstrar en spänning 

i sekundärlindningen. Den 

byggs in i fordonet. 

Primärlindningen alstrar ett 

elektromagnetiskt fält när den 

strömsätts. Primärlindningen 

byggs in i vägkroppen. 
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vägen (WPC, Wayside Power Converter). WPC får DC ström från likriktarstationer som 

i sin tur är anslutna till 30 kV medelspänningsnätet (Viktoria Swedish ICT 2014). 

Systemet illustreras i figuren nedan. 

 

 
Figur 9: Exempel på hur strömförsörjningen för en induktiv elväg kan se ut. Figuren avser en testanläggning för 
Primove-tekniken. Källa: Viktoria Swedish ICT (2014) 

Hur många och hur stora likriktarstationer som behövs beror på belastningen av 

systemet, det vill säga hur mycket energi det måste kunna leverera vid en viss tidpunkt, 

och vilken spänningsfall man accepterar. Även kabelstorleken spelar roll. Det maximala 

avståndet mellan två stationer bedöms som 3 km för Primove tekniken. Det totala 

antalet komponenter beror på om man väljer att elektrifiera hela vägsträckan eller om 

man installerar segmenten i så kallade ”cluster” på en andel av vägsträckan. Då används 

en högre effekt för att ändå kunna försörja fordonen med tillräckligt mycket energi. I ett 

sådant fall kan antalet komponenter och kabellängd reduceras kraftigt (Viktoria Swedish 

ICT 2014). Vid induktiv överföring är det alltså möjligt att bara elektrifiera delar av en 

väg istället för varje kilometer (Stamati & Bauer 2013). På så sätt kan både kostnader 

och materialanvändning möjligtvis reduceras avsevärt. 

 
5.2.3.2 Primärlindningen 

De översta 20cm av asfalten behöver grävas upp i en bredd av ungefär 80 cm för att 

kunna installera vägkomponenterna (Viktoria Swedish ICT 2014). Primärlindningen 

läggs in i vägkroppen i 20 till 25 m långa segment och består av ferrit, också kallat α-

järn. Det är en speciell form av järn med kroppscentrerad kubisk kristallstruktur som 

kännetecknas av en hög magnetisk permeabilitet och samtidigt låg elektrisk 

konduktivitet. De egenskaperna gör det mycket användbart för transformatorer och den 

här induktiva tekniken. För att strömsätta segmenten läggs kablar, antingen av koppar 

eller aluminium. Liksom för de andra ERS strömsätts segmenten bara när ett anpassat 

fordon befinner sig över det (Shin et al. 2013). Segmenten behöver skyddas eftersom 

ferrit är ett känsligt material. Anordningar för stabilisering, skydd och isolering är 

därför nödvändiga (Covic & Boys 2013b).  
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Det bör noteras att vägkomponenterna kan utformas på mycket olika sätt, där både 

segmenten och ledningsanordningarna varierar betydligt (Suh 2011; Choi et al. 2013; 

Shin et al. 2013; Shin et al. 2014; Viktoria Swedish ICT 2014). Beroende på 

utformningen varierar även effekten, materialanvändningen och kostnaden.    

 
5.2.3.3 Sekundärlindningen 

På undersidan av fordonet monteras en mottagare som består av sekundärlindningen, 

där det elektromagnetiska fältet alstrar en spänning, och en likriktare för att omvandla 

20 kHz AC till DC spänning. Eftersom avståndet mellan primär- och 

sekundärlindningen är av mycket stor betydelse för effektiviteten, kan det vara en fördel 

om mottagarenheten på fordonet kan sänkas ned när det befinner sig över en elväg. Då 

minimeras avståndet och maximeras effektiviteten. En bild av mottagarenheten visas i 

figuren nedan. Anordningen på Bombardier’s prototyp väger 330 kg (Viktoria Swedish 

ICT 2014). Det tillkommer likriktare och kontrollsystem som väger cirka 60 kg. Vid en 

anpassning och vidareutveckling av komponenterna till storskalig användning och 

produktion bedöms dock att de vikterna skulle minska kraftigt (Viktoria Swedish ICT 

2014).  

 

 
Figur 10: Bild av mottagarenheten som innehåller sekundärlindningen. Enheten är fäst på fordonets undersida 
och höj- och sänkbar. Bildkälla: Viktoria Swedish ICT 2014 

5.2.3.4 Skydd mot elektromagnetiska fält 

När segmenten i vägen strömsätts alstras ett starkt elektromagnetiskt fält som kan 

orsaka allvarliga hälsoeffekter om människor skulle exponeras för det. Gränsvärden för 

exponeringen som används både av Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige och 

internationellt baserar på ICNIRP’s (International Commission on Non-Ionizing 

Radiation Protection) rekommendationer (Alexandersson 2013). Det aktuella 

referensvärdet för fält mellan 3 kHz och 10 MHz är 27 µT (ICNIRP 2010). Det kan 

dock enligt samma källa inte uteslutas att daglig, kronisk exponering för svaga 

magnetfält (> 0,3-0,4 µT) utgör en hälsorisk. ICNIRP’s gränsvärden tar dock inte 

hänsyn till en sådan risk. I sådana osäkra fall ska försiktighetsprincipen tillämpas enligt 

Miljöbalken (2 kap 3§). Enligt Europarådets resolution 1815 (Europarådet 2011) ska 

dessutom ALARA (As Low As Reasonable Achievable) -principen tillämpas för EMF, 

det vill säga att allmänhetens exponering ska hållas så låg som möjligt.    
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Vid utvecklingen av induktiva ERS måste man därför sträva efter att minimera 

människors exponering för EMF. Styrkan på magnetfältet är proportionell till storleken 

av strömmen och motsatt proportionell till avståndet. Med ökande avstånd minskar 

alltså EMF (Ahn et al. 2011). Segmenten styrs så att de bara alstrar ett EMF när ett 

fordon, som är utrustad med en mottagarspole, befinner sig över det. På så sätt ska 

undvikas att människor eller vanliga fordon befinner sig i ett starkt EMF (Suh 2011). 

För att dessutom skydda passagerarna i det laddande fordonet och för att förhindra att 

magnetfältet sprider sig från att enbart vara under bilen ut mot sidorna, kan passiva 

och/eller aktiva skyddsanordningar användas.     

 

De passiva skyddsanordningarna består i första hand av metallplattor, i praktiken ofta 

aluminium, som fästs horisontalt eller vertikalt på undersidan av fordonet för att skydda 

passagerarna (Ahn et al. 2010; Ahn et al. 2011).  Detta kan kompletteras med 

metallborstar bestående av hopflätade, tunna metalltrådar som släpas över vägen. 

Antalet borstar har stor inverkan på hur mycket EMF reduceras (Ahn et al. 2011). 

Lösningen med metallplattor och borstar används på fordon i Seoul, Sydkorea, sedan år 

2010 (Ahn et al. 2010). Viktoria Swedish ICT (2014) anger att skyddsanordningarna på 

fordonet väger cirka 200 kg, vilket skulle vara en betydande ökning av både vikt och 

materialanvändning. Detta gäller dock den studerade prototypen och det bedöms att 

vikten kommer att reduceras avsevärt i framtiden. Choi et al. (2013) föreslår en lösning 

för X-rail ledningssystemet, där två lager av kopparnät läggs runt ledningarna vid 

korsningspunkterna vilket enligt studierna reducerar EMF drastiskt.  

 

Oberoende av om och hur passiva skyddsanordningar används, kan aktivt skydd 

tillämpas. Det utgörs av en metalledning, liknande kraftledningarna, som har samma 

frekvens som mottagarenheten men fasen är den motsatta. Därigenom ändras riktningen 

på magnetfältet och man kan minska dess styrka runt omkring fordonet (Ahn et al. 

2011).   

 

Med hjälp av de olika skyddsanordningarna har man lyckats att reducera de 

elektromagnetiska fälten till värden under eller långt under ICNIRP’s gränsvärden (Ahn 

et al. 2010). Frågan kvarstår dock hur riskerna förhåller sig i fallet av driftstörningar 

eller haverier. Dessutom är det oklart hur säkra gränsvärden är och hur väl de tar hänsyn 

till den dagliga, långvariga exponeringen som förekommer vid tillämpningen av IPT för 

fordonsdrift (Alexandersson 2013). ICNIRP’s gränsvärden har kritiserats hårt av bland 

annat Strålskyddsstiftelsen (2015). 

 
5.2.3.5 Effektivitet 

I motsats till de konduktiva lösningarna som möjliggör en energiöverföring med mycket 

små förluster, har den induktiva tekniken hittills en lägre effektivitet. Sedan de första 

projekten med dynamisk IPT som hade en effektivitet så låg som 60% har dock mycket 

hänt och idag har anläggningar med >90% effektivitet i energiöverföringen mellan 

vägen och fordonet byggts (Federal Transit Administration 2014). KAIST’s OLEV hade 

år 2009 en maximal effektivitet på 72% (Suh et al. 2011). På bara fem år har den ökat 

till 83% (Rim 2013). Bombardier’s Primove har en effektivitet mellan 80 – 90% 

(Viktoria Swedish ICT 2014). Målet är att komma upp i >90% (Federal Transit 

Administration 2014). Ur ett större systemperspektiv tillkommer dock förluster i 

energiförsörjningen, det vill säga transformatorer, ledningar et cetera, cirka 6,4%, och i 

bilens komponenter (Viktoria Swedish ICT 2014). Detta gäller dock i liknande grad för 

alla typer av elvägar och i viss mån även för snabbladdningsinfrastrukturen.  
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En av faktorerna som påverkar effektiviteten mest är storleken på luftspalten mellan 

vägen och fordonet, där effektiviteten generellt minskar med ökat avstånd. I de flesta 

fall hålls avståndet därför under 20 cm. Dessutom påverkas effektiviteten negativt om 

fordonet inte befinner sig rakt över magnetfältet (Federal Transit Administration 2014).   

 
5.2.4 Minskning av batteristorleken 

Ett argument som anförs för att bygga elvägar är att batteristorleken på bilar kan 

minskas, vissa anser med så mycket som 50-80% (Ahn et al. 2011). Det skulle resultera 

i mindre resursanvändning, i synnerhet litium, lägre inköpspris och minskad vikt. Som 

har beskrivits i tidigare avsnitt kommer dock åtminstone en del av de fördelarna att ätas 

upp av behovet av nya komponenter som ökar pris, resursanvändning och vikt.  

 

På grund av höga investeringskostnader antas att en elektrifiering i överskådlig framtid 

bara blir aktuell för huvudvägnätet, det vill säga europa- och till viss del riksvägarna. 

Rena elfordon kommer därför även fortsättningsvist att behöva en viss batterikapacitet 

för att kunna färdas på alla de vägarna som inte elektrifieras. Exakt hur stor den 

kapaciteten behöver vara är svårt att avgöra eftersom det beror på hur många elvägar 

som byggs, vilken effekt de har och även räckviddsångest spelar in här (Stamati & 

Bauer 2013). Lastbilar har ändå bara ett litet batteri ombord och drivs i stor grad med 

hjälp av en förbränningsmotor när de körs utanför elvägarna. De berörs därför inte 

heller av räckviddsångest.  

 

Som beskrivits i bakgrunden har vanliga BEV idag en räckvidd på 10 till 15 mil i 

praktiken. Samtidigt vill människor gärna ha god marginal när de färdas för att känna 

sig bekväma. Med de förutsättningarna verkar en kraftig reducering av 

batterikapaciteten osannolikt. Det här arbetet kommer därför inte att ta hänsyn till 

eventuella minskningar av batterierna vid byggnationen av elvägar.    

 

I tabellen nedan ges en översiktlig jämförelse av de viktigaste aspekterna av de tre 

teknikerna för elvägar. 

 
Tabell 6: Sammanfattande jämförelse mellan de tre olika teknikerna för elvägar. 

 Konduktiv via 

hängande ledningar 

Konduktiv via 

spår i vägen 
Induktiv från vägen 

Beprövad teknik 
Ja, järnväg och 

trådbussar 

Ja, tunnelbanor 

och spårvagnar 

Inte för dynamisk 

strömöverföring till 

fordon 

Säkerhetsrisker 
Nedrivning av 

ledningar 

Skenor risk vid 

driftstörningar? 
EMF, oklart 

Överföringseffektivitet >95% >95% 80-90% 

Visuell påverkan Hög Låg Mycket låg 

Tillgänglig för 

personbilar 
Nej Ja Ja 

Investeringskostnaden Medel? Medel? Hög? 

Utveckling kan hindras 

av patent 
I låg grad I hög grad I hög grad 

Väderpåverkan 
Nedisning av 

kontaktledningar 

Vatten, is och 

snö i spåret, 

tjäle 

Tjäle 
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Fysisk kontakt och 

friktion 
Ja Ja Nej 

 

 

5.3 Strategisk livscykelanalys 

 

Med denna kvalitativa metod undersöks livscykeln genom perspektivet av de fyra 

hållbarhetsprinciperna för att identifiera ”hot spots” som de senare analyserna ska 

fokusera på. När det gäller elvägar presenteras resultaten samlat, det vill säga inte 

uppdelat efter vilken teknik som används. Det beror på att resultaten är mycket 

liknande. Där det finns viktiga skillnader mellan teknikerna anges detta. Det är mycket 

viktigt att komma ihåg att det är en kvalitativ metod: även om färgerna eller texten är 

samma kan det därför trots allt finnas stora kvantitativa skillnader. De undersöks sedan 

närmare i följande, kvantitativa steg. 

 

En god förståelse av hållbarhetsprinciperna är ett krav för att kunna genomföra en 

SLCA men även för att fullt ut kunna förstå dess resultat. Därför inleds presentationen 

av resultaten från SLCA:n med en fördjupad analys av de fyra SPs. 

 
5.3.1 Hållbarhetsprincip I 

 

”Naturen i ett hållbart samhälle utsätts inte för systematisk koncentrationsökning av 

ämnen från berggrunden” (Robèrt et al. 2010) 

 

Biosfären och litosfären (jordskorpan) har alltid varit förbundna med varandra: ämnen 

från jordskorpan har övergått till biosfären vid till exempel vulkanutbrott och ämnen 

från biosfären har blivit en del av litosfären, som i fallet av de fossila bränslen. Vid 

sidan om de naturliga processerna har människan sedan cirka 200 år tillbaka börjat 

påverka flödena i betydande utsträckning. Denna påverkan handlar dock nästan enbart 

om ett ökat flöde av ämnen från jordskorpan till naturen vilket resulterar i en 

systematisk koncentrationsökning av de i biosfären, figur 11. Följderna av en sådan 

ökning kan vara mycket negativa, både för människan och andra livsformer: toxiska 

föreningar och element som kadmium och bly som vanligen bara förekommer i mycket 

små mängder i naturen kan utgöra en betydande miljö- och hälsorisk när deras 

koncentration i naturen ökar på grund av t.ex.. gruvdrift och användningen av fosfor 

som gödselmedel inom jordbruket. Även den mycket omtalade koncentrationsökningen 

av koldioxid i atmosfären och dess effekter på klimatet och havets pH-värde, är ett 

exempel på ett brott mot hållbarhetsprincip I, då kol från litosfären tillförs biosfären i 

mycket snabbare takt än vad kol tas ifrån den (Robèrt et al. 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOSFÄREN 

LITOSFÄREN 

Ämnen från 

biosfären övergår till 

litosfären, t.ex 

genom sedimentation 

Ämnen från 

litosfären övergår 

till biosfären, t.ex 

genom gruvdrift och 

användning av 

fossila bränslen 

Figur 11: Ämnen kan befinna sig i litosfären eller i biosfären. Genom olika processer som gruvdrift kan ämnen övergå från 
den ena sfären till den andra. Pilarnas tjocklek visar storleken på flöden idag, då vi har en systematisk 
koncentrationsökning av många ämnen från litosfären i naturen. I det hållbara samhället skulle pilarna behöver vara 
ungefärligen lika stora. 
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När en koncentrationsökning är problematisk är olika för olika ämnen och beror i första 

hand på hur vanligt de förekommer i naturen. Medan ett utsläpp av 1 ton järn i ett 

område knappt förändrar dess andel i jorden skulle samma mängd kadmium innebära en 

koncentrationsökning med tusentals procent. Istället för ökad koncentration skulle man 

alltså även kunna prata om en ökad avvikelse från de förindustriella förhållandena 

(Robèrt et al. 2010).  

 

Som Robèrt et al. (2010) understryker innebär SPI inte att all användning av metaller är 

ohållbar. Däremot krävs det att man ser över vilka metaller och vilka mängder man 

väljer att utvinna. Dessutom kan man med hjälp av återvinning åstadkomma en sluten 

cirkel av materialflödet så att samma material används om och om igen i samhället. I ett 

sådant fall sker ingen systematisk koncentrationsökning och behovet för brytning av 

nytt material är mycket lågt.      

 

I tabell 7 presenteras SLCA:ns resultat för SPI för de två undersökta systemen. 

 
Tabell 7: Resultaten av den strategiska livscykelanalysen för SPI för snabbladdningsinfrastruktur och elvägar. 

Livscykelfas Snabbladdare Elvägar 

Råmaterialens 

värdekedja 

 
De viktigaste 

råmaterialen: 
- Järn/stål 

- Koppar 

- Plast 

- Aluminium 

- Cement 

- Ferrit (induktiva elvägar) 

 - Metallutvinning/produktion ger utsläpp av tungmetaller vilket ökar 

koncentrationerna i naturen 

- Utvinningen av fossila bränslen för framställningen av plaster ger läckage och 

utsläpp vilket kan resultera i en koncentrationsökning (i synnerhet eftersom 
fossila bränslen är en begränsad resurs) 

- Användningen av fossila bränslen för råmaterialutvinning/ gruvdrift/ 

transporter resulterar i ökade koncentrationer av CO2 och partiklar 

- Koncentrationsökning av tungmetaller, i synnerhet koppar, bly och 

arsenik vid utvinningen av kopparmalmen 

- Stora utsläpp av växthusgaser från cementproduktion 

 

- Utvinningen av sällsynta 

jordartsmetaller orsakar 
koncentrationsökningar av 

radioaktiva element, bl.a. torium 

och uran 

 

Produktion 

 
Viktiga processer: 

- Legering 
- Galvanisering 

- Målning 

 - Stora mängder industriellt avfall och varphögar som innehåller 

tungmetaller deponeras vilket leder till utsläpp  

- Legering orsakar utsläpp av krom, kisel, nickel och mangan  

- Ytbehandling (t.ex. galvanisering och målning) ger läckage och utsläpp av 

tungmetaller (i synnerhet zink) 

 

Distribution/ 

Transport 

 - Användning av fossila bränslen för transporter resulterar i ökade 
koncentrationer av CO2, partiklar och SOx, beroende på transportslag 

 

Användning 

 - Användning av fossila bränslen för transporter för underhållsarbete resulterar 

i koncentrationsökningar av CO2, partiklar, beroende på transportslag 

 

 - Konduktiv underifrån: användning av el 

på vintern för att smälta is i spåret, 

utsläpp beror på elmixen 

- Konduktiv underifrån och induktiv: kan 

kräva oftare snöplogning vilket resulterar 

i en ökad användning av fossila bränslen 

- Konduktiv ovan- och underifrån: 

Kemisk och fysisk (friktion) påverkan  

leder till utsläpp av kontaktmaterialen 

(metaller och kolskena) 

- Strömavtagarna innehåller ofta 

hydraulvätska (baserade på antingen 
mineralolja eller biologisk nedbrytbar 

rapsolja) med tillsatser som ester (bl.a. 

ftalater), butanol, glykol, 
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rostskyddsmedel, som kan läcka, i 
synnerhet vid olyckor 

- Induktiv: Högre överföringsförluster ger 

ökade utsläpp från elproduktion 

Avfallshantering 

 
Viktiga processer: 

- Materialåtervinning 
- Energiåtervinning/ 

förbränning 

- Deponering 

? 

- Vissa emissioner från återvinningsprocesser men eftersom fraktionerna är 

ganska homogena finns goda förutsättningar för materialåtervinning  
- Läckage från deponier (om ingen fullständig återvinning) resulterar i ökade 

koncentrationer av (tung) metaller ? - Återanvändning möjlig 

 

- En del nedgrävda komponenter lämnas 

möjligtvis i marken vilket ökar 

koncentrationen i jorden 

 

Indikatorer Negativt Något negativt Neutralt Något positivt 

 

 
5.3.2 Hållbarhetsprincip II 

 

”Naturen i ett hållbart samhälle utsätts inte för systematisk koncentrationsökning av 

ämnen från samhällets produktion” (Robèrt et al. 2010) 

 

Samhället använder idag en lång rad olika kemikalier, många av de artificiellt 

framställda och främmande till naturen. En del av de är mycket persistenta, det vill säga 

de är så stabila att det tar mycket lång tid tills de har brutits ner. Ofta handlar det om 

halogenerade, organiska föreningar. Välkända exempel på sådana ämnen är PCB 

(polyklorerade bifenyler), dioxiner och CFCs (klorfluorkarboner). Enligt SPII får 

sådana ämnen inte släppas ut i biosfären i snabbare takt än vad de bryts ner eller övergår 

till litosfären. Det gäller alltså att substituera problematiska, svårnedbrytbara ämnen 

med mer lättnedbrytbara och där detta inte är möjligt måste flöden ske i en sluten cirkel 

på samma sätt som med metallerna vid SPI. Men även koncentrationen av naturligt 

förekommande ämnen som kväveoxider (NOx) ökar idag systematiskt vilket leder till 

försurning och andra negativa miljöeffekter (Robèrt et al. 2010). 

 

I tabellen nedan presenteras SLCA:ns resultat för SPII.  

 
Tabell 8: Resultaten av den strategiska livscykelanalysen för SPII för snabbladdningsinfrastruktur och elvägar. 

Livscykelfas Snabbladdare Elvägar 

Råmaterialens 

värdekedja 
 
De viktigaste 

råmaterialen: 

- Järn/stål 
- Koppar 

- Plast 

- Aluminium 
- Ferrit (induktiva elvägar) 

- Sällsynta 

jordartsmetaller 

 - Vid utvinningen av metaller används kemikalier för att få rena fraktioner såsom: 
xantat (giftigt för vattenlevande organismer), kaliumetylenxantat, 

natriumetylenxantat, ditiofosfater, ditiokarbamater, surfaktanter/tensider (t.ex. 

MIBC1) 
- Användning av fossila bränslen vid utvinning/gruvdrift ger NOx utsläpp 

- Utsläpp av svårnedbrytbara tillsatser från plaster 

- SOx utsläpp från råmaterialutvinning och bearbetning leder till försurning 

 

Produktion 
 

Viktiga processer: 
- Legering 

- Galvanisering 

- Målning 

 - Vid produktionen av elektronik används flamskyddsmedel (POP2) som ökar i 

koncentration i naturen 
- Koncentrationsökning av dioxin pga. utsläpp vid metallsmältningsprocesser 

 

 - Utsläpp av tillsatser från plaster och 

oljor (transformatorolja, hydraulolja) som 
flamskyddsmedel (POP2) och PFCs3 

vilket leder till en koncentrationsökning i 

naturen 

 ? Stor osäkerhet Mindre viktigt Extra viktigt 
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Distribution/ 

Transport 

 - Användningen av fossila bränslen för transporter orsakar NOx utsläpp vilket 
leder till en koncentrationsökning 

 

Användning  - Användningen av fossila bränslen för transporter för underhåll orsakar NOx 

utsläpp vilket leder till en koncentrationsökning 

? 

 - Konduktiv underifrån: användning av el 

på vintern för att smälta is i spåret, utsläpp 

av NOx beroende på elmixen 
- Risk för läckage av hydrauloljor (med 

tillsatser) från strömavtagarna 

- Konduktiv underifrån: Enligt Elways 
patent SE535743C2 används mycket 

hydrofoba substanser som smörjmedel 

(kiselolja, oljebaserade fetter mm) och 
hydrofoba plastmaterial 

(polytetrafluoroeten, polyeten) som är 

svårnedbrytbara och därför ökar i 
koncentration i naturen 

- Konduktiv underifrån: den spårrensande 

delen på strömavtagaren innehåller enligt 
Elways patent SE1350558A1 elastiska 

material, antagligen plaster som slits pga. 

friktion och därmed sprids i naturen 

Avfallshantering 
 

Viktiga processer: 
- Materialåtervinning 

- Energiåtervinning/ 

förbränning 
- Deponering 

 

- Plasterna är antagligen ingen ren 

fraktion så att materialåtervinning 
verkar osannolik. Förbränning av 

plaster och nedsmältningen av 

metaller kan orsaka utsläpp av 
dioxin 

- Läckage från deponier (om ingen 

fullständig återvinning) kan leda till 
koncentrationsökningar av POPs2 

- Risk för utsläpp av dioxin (från 

förbränningen av plast) och 
hydraulvätskor med tillsatser 

- Transformatorer innehåller 

transformatorolja (innehåller PFCs3) som 
kan läcka 

- Lämnas ledningar etc. i marken sker en 

koncentrationsökning av stabila 
föreningar från tillsatserna i t.ex. 

ledningsisolering 

 

 

Indikatorer Negativt Något negativt Neutralt Något positivt 

 

 
5.3.3 Hållbarhetsprincip III 

 

”Naturen i ett hållbart samhälle utsätts inte för systematisk undanträngning med fysiska 

metoder” (Robèrt et al. 2010) 

 

Enligt hållbarhetsprincip III får naturen i ett hållbart samhälle inte degraderas 

systematiskt genom fysiska metoder. Med det menas saker som överfiske, dränering av 

våtmarker, en allt mer kraftig utarmning av jord, avskogning eller bebyggelse med 

hårdgjorda ytor som sprider sig i allt snabbare takt. Den här principen handlar alltså inte 

om ökade koncentrationer av olika ämnen utan om förstörelsen av naturen på grund av 

landanvändning och misskötsel av ekosystem (Robèrt et al. 2010).  

 

För elvägar och snabbladdningsinfrastruktur presenteras resultaten i tabellen nedan.     

 
Tabell 9: Resultaten av den strategiska livscykelanalysen för SPIII för snabbladdningsinfrastruktur och elvägar. 

Livscykelfas Snabbladdare Elvägar 

Råmaterialens 

värdekedja 

 - Fysisk degradering av naturen på grund av gruvdrift i dagbrott (koppar, järn, 

sällsynta jordartsmetaller) och oljeutvinningen från oljefält, oljesand eller 
liknande 

 

 ? Stor osäkerhet Mindre viktigt Extra viktigt 
1 MIBC: Methyl Isobutyl Carbinol, metylisobutylkarbinol 
2 POP: Persistant Organic Pollutant, svårnedbrytbara organiska föreningar 
3 PFC: Perfluorinated Compound, svårnedbrytbara, fluorerade ämnen 

http://www.celanese.com/MIBC
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Produktion 
 - Markanvändning för fabriker.  

Distribution/ 

Transport 

 - Markanvändning för vägar och infrastruktur  

Användning 

 - Markanvändning för 
laddningsstationer om de inte 

placeras på redan bebyggda ytor 

- Markanvändning vid utbyggnad av 
elnätet och för matningsstationer 

- Viss avskogning möjlig vid utbyggnad 

av elnätet 
- Konduktiv ovanifrån: markanvändning 

för stolpar 

 

Avfallshantering  
- Markanvändning på grund av deponering av icke återvunnet material 

 

 

Indikatorer Negativt Något negativt Neutralt Något positivt 

 

 
5.3.4 Hållbarhetsprincip IV 

 

”I ett hållbart samhälle hindras människorna inte systematiskt från att tillgodose sina 

behov” (Robèrt et al. 2010) 

 

Medan de första tre principerna fokuserar på ekologisk hållbarhet, handlar SP IV om 

social hållbarhet som likaväl är en förutsättning för en hållbar framtid, figur 12. Social 

hållbarhet kan ses både på individ- och samhällsnivå, samtidigt som de två nivåerna i 

stor grad är sammanflätade och beroende av varandra.  

 

Det är omdiskuterat vad social hållbarhet är, hur den fungerar och vilka faktorer som 

påverkar den. I Putnam’s (1993) välkända bok ”Den fungerande demokratin” myntar 

han begreppet ”socialt kapital” som enligt honom utgörs av förtroende, normer och 

nätverk som förbättrar samhällseffektiviteten genom att underlätta och bidra till 

koordinerade handlingar. Rothstein (2003) definierar det som ”mängden sociala 

relationer multiplicerad med graden av förtroende i dessa”. Enligt honom är graden av 

tillit mellan medborgare starkt beroende av deras förtroende till statliga institutioner. 

Både Putnam och Rothstein visar att graden av social tillit har mycket stor betydelse för 

hur väl ett samhälle fungerar, inte minst på det ekonomiska planet.  

 

Tilliten kan dock undermineras när individer eller organisationer inte tillgodoser 

människors behov, vilket leder fram till frågan om vilka behov som finns på 

individnivå. Ramverket för strategisk hållbar utveckling utgår ifrån Max-Neef’s et al. 

(1989) nio kategorier av grundläggande mänskliga behov som presenteras i tabell 10. 

 
Tabell 10: De grundläggande mänskliga behoven enligt Manfred Max-Neef et al. (1989). 

Nio kategorier av grundläggande mänskliga behov 

Fysiska behov Förståelse Kreativitet/skapande 

Skydd/trygghet Delaktighet Identitet/mening 

Tillgivenhet Avkoppling Frihet 

 ? Stor osäkerhet Mindre viktigt Extra viktigt 

& 
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Samtliga av de nio behoven är fundamentala och nödvändiga för att en människa ska 

kunna leva ett lyckligt liv. Här kan framhävas att behoven, förutom i viss grad de 

fysiska behoven, inte är direkt kopplade till pengar. Symptom på att något eller några 

behov inte tillgodoses, till exempel stress och mentala sjukdomar, finns därför både i 

högutvecklade länder och i utvecklingsländer (Robèrt et al. 2010).   

  

Att arbeta med social hållbarhet betyder alltså att bidra till ett ökat socialt kapital och 

tillit i samhället och att se till så att individernas behov tillgodoses och främjas. 

Forskning kring hur den sociala aspekten av hållbarhet på ett bättre sätt kan integreras i 

FSSD pågår (se t.ex. Missimer 2013).   

 

Resultaten för granskningen av de två infrastrukturlösningarna i fråga visas i tabellen 

nedan.  

 
Tabell 11: Resultaten av den strategiska livscykelanalysen för SPIV för snabbladdningsinfrastruktur och elvägar. 

Livscykelfas Snabbladdare Elvägar 

Råmaterialens 

värdekedja 

 - Sällsynta jordartsmetaller, koppar och fossila bränslen är begränsade resurser 
som kanske inte finns tillgängligt i samma mängd till framtida generationer 

Hälsorisker pga.: 

- Förorenad jord och vatten pga. läckage från utvinningen och 

produktionen av metaller 

- Luftföroreningar pga. utsläpp från metallutvinning och produktion 

- Buller och vibrationer pga. av gruvverksamhet 
- Försämrade förutsättningar för jordbruk pga. jord och vattenförorening kan 

leda till arbetslöshet och fattigdom 

- Hälsorisker för arbetarna beror på arbetsförhållandena men kan vara påtagliga 
- Människor kan bli tvångsförflyttade när gruvor etableras eller expanderar 

- Både metall- och oljeindustrin dras i många länder med korruption och 

(väpnade) konflikter 
- Naturvärden kan förstöras vilket underminerar människors möjligheter till ett 

lyckligt liv 

 

Produktion 

 Hälsorisker p.g.a.: 

- Användningen av skadliga ämnen som hormonstörande ämnen och POPs 

och toxiska element som zink. 

- Föroreningar av jord, vatten och luft pga. av utsläpp från fabrikerna 

- NOx utsläpp bidrar till eutrofiering och SOx utsläpp bidrar till försurning vilket 

kan degradera viktiga ekosystemtjänster som människor är beroende av 
- Hälsorisker för arbetarna beror på arbetsförhållandena men kan vara påtagliga 

- Försämrade förutsättningar för jordbruk pga. jord och vattenförorening kan 

leda till arbetslöshet och fattigdom 
- Några jobb kan skapas 

 

 

Distribution/ 

Transport 

 - Kan skapa några jobb  

Användning 

 - Skapar jobb inom drift och underhåll  

 - Osäkerhet kring eventuella 

hälsorisker pga. magnetfält kring 

laddaren 
- Hälsorisker pga. hög spänning 

och stark ström, t.ex. brant, elstöt 

- Mindre buller och luftutsläpp ger 

hälsovinster 

- Eventuell ökad trafiksäkerhet pga. ökade 
möjligheter till kontrollsystem, 

trafikstyrning och autopilot 

- Induktiv: Osäkerhet kring hälsoeffekter 

pga. elektromagnetiska fält 

- Konduktiv ovanifrån: Estetisk störning 

framför allt i annars naturskön omgivning, 
hälsorisker pga av hängande ledningar 

som kan rivas ned i synnerhet vid olyckor, 

ett stort antal stolpar vid vägkanten kan 
utgöra en förhöjd trafikfara å andra sidan 

om de kombineras med skyddsräcken och 

belysning kan det istället öka 
trafiksäkerheten, stolpar kan användas för 

att installera solceller 

- Konduktiv underifrån: Felfunktion av 
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strömtagaren kan leda till olyckor (?), den 

strömförande skenan i vägen kan utgöra 
en risk för gående, cyklister och djur om 

de inte utformas på rätt sätt 

- Konduktiv underifrån (och induktiv): 
Avfrostning av vägen och oftare plogning 

kan minska olycksrisken på vintern 

Avfallshantering ? 

- Skapar jobb inom demontering och avfallshantering 

Hälsorisker pga.: 

- Elektroniska komponenter kan hamna i andra länder där de inte tas omhand på 
lämpligt sätt 

- Förorening av jord och vatten pga. läckage från deponier (om avfall deponeras) 

- Utsläpp från förbränningen av plast, dioxiner 

? 

 

Indikatorer Negativt Något negativt Neutralt Något positivt 

 

Produktionen av snabbladdare sker i många fall, t.ex. för ENSTO’s produkter (enligt 

uppgifter från ENSTO), i Asien i länder som Taiwan och Kina. Företagen behöver här 

vara extra noga när de väljer sina leverantörer och de måste ha ett väl fungerande 

system för att kunna genomföra och kontrollera att deras miljö- och arbetsmiljöpolicies 

följs. Annars finns det en stor risk för att råmaterialutvinningen och produktionen är 

förknippade med stor miljöpåverkan och problem med att människors grundläggande 

behov och rättigheter inte tillgodoses. Skapandet av jobb måste ses relativt eftersom 

åtminstone en del av de nya jobben kommer att ersätta befintliga jobb inom 

infrastrukturen för fossila bränslen.  

 
5.3.5 Krav för att systemen skulle vara hållbara 

Vill vi investera i ny infrastruktur med målet att göra samhället mer hållbart är det 

viktigt att fråga sig vad som skulle krävas för att de föreslagna lösningarna skulle vara 

hållbara och om det är möjligt att uppnå. Annars finns risken att man åter igen låser sig i 

ytterligare ett ohållbart system för ett halvt sekel eller längre framöver. Särskilt när det 

gäller elvägar som har en mycket lång livslängd är det därför av stor vikt att fråga sig 

om lösningen kommer att kunna leva upp till kraven av ett hållbart samhälle och de fyra 

SPs. Nedan visas en matris med de viktigaste aspekterna för hur livscykeln behöver se 

ut för att inte stå i konflikt med hållbarhetsprinciperna. Tabellen är inte avsedd för att ge 

en detaljerad och heltäckande kravlista utan för att ge en generell bild av hur de kraven 

kan tänkas se ut. 

 
Tabell 12: Översikt över vilka generella krav som kan tänkas ställas på de två infrastrukturlöningarna i de olika 
livscykelfaserna för att de ska vara hållbara och i enighet med de fyra systemvillkoren. 

Livscykelfas Snabbladdare Elvägar 

Råmaterialens 

värdekedja 

 - Starkt begränsad utvinning av nytt råmaterial. 

- Utvinningen sker med bästa tillgängliga teknik (BAT) och med mycket höga 

krav på rening och miljöhänsyn. 
- Goda och rättvisa arbetsförhållanden för arbetarna. 

- Hänsyn tas till urfolks rättigheter (speciellt till mark) 

- Fullgod återställning av platsen efter materialutvinningen. 

 

Produktion 
 - Strikt tillämpning av BAT, substitutions- och försiktighetsprincipen.  

- Farliga ämnen förekommer enbart i slutna system. 
- Goda och rättvisa arbetsförhållanden för arbetarna. 

 

Distribution/ 

Transport 

 - Distribution och transport sker enbart med hållbara trafikslag som använder 

förnybar energi. 
- Goda och rättvisa arbetsförhållanden för arbetarna. 

 

Användning 
 - Säkerställer ett tryggt, bekvämt och effektivt tillgodoseende av människors 

transportbehov. 

- Inga utsläpp och spridning av farliga ämnen från drift och underhåll. 

 

 ? Stor osäkerhet Mindre viktigt Extra viktigt 
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Avfallshantering  
- Är optimerad för att följa EU’s avfallshierarki: återanvändning, 
materialåtervinning, energiåtervinning; deponering förekommer ej. 

- Cirkulärt, inte linjärt, materialflöde. 

- Goda och rättvisa arbetsförhållanden för arbetarna. 

 

 

Som man ser om man jämför matrisen ovan med de tidigare presenterade resultaten av 

SLCA:n finns det i dagsläget en stor diskrepans mellan hur läget är idag och vad som 

skulle krävas för att göra teknikerna helt hållbara och i enighet med de fyra SPs. Detta 

betyder dock inte att man skulle avråda från att satsa på de. Däremot gäller det att 

fundera noga på om den infrastruktur som man investerar i idag är en smart språngbräda 

på vägen mot det hållbara samhället. Man behöver därför fråga sig för varje teknik vad 

som krävs och om det överhuvudtaget är möjligt att uppnå ovan beskrivna krav på sikt.     

 
5.3.6 Slutsatser av den strategiska livscykelanalysen 

De ovan presenterade resultaten ska användas för att göra efterföljande steg mer 

strategiska. Matriserna ger upphov till följande slutsatser: 

 

- Ser man på färgerna i matriserna blir det tydligt att snabbladdningsinfrastruktur 

och elvägar uppvisar samma färger på de flesta ställen. Det betyder att det är 

samma livscykelfaser som kvalitativt sett har störst betydelse. 

- Råmaterialens värdekedja och produktion är de viktigaste livscykelfaserna, hot 

spots, för själva infrastrukturen och kommer därför att undersökas kvantitativt 

genom LCA. 

- Distribution, transporter och installation behöver inte undersökas på ett 

kvantitativt sätt eftersom deras bidrag till den totala miljöpåverkan bedöms som 

mycket låg. Det har också visats i tidigare studier av bland annat Nansai et al. 

(2001) och Björkman (2013). 

- Miljöpåverkan under användningsfasen är antagligen starkt beroende på hur elen 

produceras. För att återspegla detta kommer användningsfasen att analyseras för 

sig, efter livscykelanalysen för själva infrastrukturen, med hjälp av 

scenariomodellering. 

- För elvägar kan det förutom elanvändningen även finnas andra aspekter som är 

viktiga under användningsfasen som t.ex. metallutsläpp på grund av friktion 

eller påverkan genom elektromagnetiska fält. Här finns det dock en betydlig 

osäkerhet. Så långt som kvantitativ data av god kvalitet finns tillgänglig kommer 

detta att tas med i efterföljande LCA. 

- Det finns stora osäkerheter kring avfallshanteringen. Den livcykelfasen kan dock 

vara av stor vikt eftersom en omfattande materialåtervinning minskar behovet av 

utvinningen av nytt material. Det är samtidigt en viktig förutsättning för ett mer 

cirkulärt materialflöde. För det här arbetet valdes ändå att inte ta med 

avfallshanteringen i den kvantitativa LCA:n eftersom det bedöms att ett 

dataunderlag av rimlig kvantitet och kvalitet saknas för elvägar och 

snabbladdningsinfrastruktur. Dessutom har Björkman (2013) som har använt 

olika avfallsscenarier visat att livscykelfasens relativa betydelse för slutresultatet 

är begränsad.   
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5.4 Livscykelanalys 
 
5.4.1 Definition av mål och omfattning 

 
5.4.1.1 Målet med livscykelanalysen 

Målet med denna livscykelanalys är att på ett kvantitativt sätt fördjupa kunskapen om de 

i SLCA:n identifierade hot spots. På så sätt ska miljöpåverkan av en eventuell 

utbyggnad av elvägar eller snabbladdningsinfrastruktur kartläggas. Den kunskap är ett 

krav för att i ett nästa steg kunna fatta beslut om vilka tekniker det är smart att satsa på 

utifrån olika scenarier. Livscykelanalysen anknyter till forskningsfråga två och ska ge 

svar på följande: 

 

1. Hur stor är miljöpåverkan av elvägar och snabbladdningsinfrastruktur? 

a. Inom vilka miljöpåverkanskategorier? 

2. Vilken livscykelfas står för den största miljöpåverkan? 

a. Vilken är den relativa betydelsen av byggnation av infrastrukturen, drift 

och underhåll och användningen? 

3. Vilka är de komponenterna och processerna som bidrar mest till den totala 

miljöpåverkan? 

4. Var finns det betydande kunskapsluckor och brist på data där fortsatta studier 

behövs? 

 
5.4.1.2 Livscykelanalysens omfattning och avgränsning 

Det här arbetet följer metodiken som har presenterats av Ny et al. (2006), där den 

traditionella LCA:ns omfattning dikteras och anpassas efter den kvalitativa SLCA:n. 

Det här steget kommer därför att fokusera på materialanvändning, drift och underhåll 

(enbart för elvägar) och användning. Följande faser utesluts därför från denna LCA: 

 

- Själva byggnationen av elvägar respektive laddstationer 

- Avfallshanteringen 

 

För elvägar avgränsas LCA:n till just själva elektrifieringen, det vill säga skillnaden 

mellan en vanlig väg och en elväg. Vägen i sig ingår alltså inte i analysen. Likaså är 

avgränsningen för snabbladdningsinfrastruktur till själva laddstationen. Eventuella 

vägar till laddstationen eller parkeringsytor ingår inte. I båda fallen tas inte en eventuell 

utbyggnad av stamnätet med i beräkningarna. Detta eftersom behovet av en sådan 

bedöms variera starkt från fall till fall och behovet bedöms för det mesta att vara lågt 

(Viktoria Swedish ICT 2013 och 2014).  

 
5.4.1.3 Den funktionella enheten 

Som beskrivits under 3.9.2 ska den funktionella enheten baseras på systemens 

prestandaegenskaper, bland annat för att resultaten ska vara jämförbara. Under arbetets 

gång har det visat sig att det är mycket svårt att komma fram till en robust funktionell 

enhet som fungerar för både elvägar och snabbladdningsinfrastruktur. En rad olika 

förslag har diskuterats inom GCS forskargruppen, däribland miljöpåverkan per överfört 

kWh och miljöpåverkan per det geografiska området som elvägar respektive 

snabbladdare kan betjäna. Samtliga förslag har dock visat sig vara problematiska, i 

första hand på grund av två saker: 
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1. Även om elvägar och snabbladdningsinfrastruktur är liknande fyller de ändå 

delvis olika funktioner. För att nämna några viktiga skillnader laddar elvägar 

dynamiskt, snabbladdare stationärt, på elvägar laddas lastbilar och eventuellt 

personbilar, via snabbladdare laddas enbart personbilar.  

2. Båda lösningar är mycket nya. Elvägar finns inte i kommersiell drift alls och 

snabbladdningsinfrastrukturen är fortfarande i ett tidigt skede. Därför saknas det 

nödvändiga uppgifter och erfarenheter för att kunna använda en funktionell 

enhet som t.ex. miljöpåverkan per överfört kWh.  

 

De föreslagna funktionella enheterna förutsätter att man gör en rad viktiga antaganden 

om bland annat antalet elbilar som en snabbladdare kan betjäna, trafiktäthet på vägar, 

andelen fordon som utrustas med mottagarenhet så att de kan laddas på elvägar med 

mera. För många av de faktorerna saknas det uppgifter. Det tillkommer att man även 

behöver göra antaganden för hur de faktorerna ändras över tiden, i synnerhet med tanke 

på elvägars långa livslängd.  

 

Det bedöms därför som strategiskt fördelaktigt att använda ett något okonventionellt 

tillvägagångssätt: i ett första steg beräknas miljöpåverkan av elvägar per kilometer per 

60 år och för snabbladdningsinfrastruktur per snabbladdningsstation per 60 år. 

Observera att detta alltså inte är en funktionell enhet som ISO standarden avser och 

resultaten kommer därmed inte heller att vara direkt jämförbara. Däremot kan de här 

valda enheterna fungera som en robust utgångspunkt. Med robust menas att resultaten 

inte blir beroende av alla de antaganden som nämndes ovan. Med utgångspunkt menas 

att resultaten med fördel i ett nästa steg kan användas för scenariomodellering. Där blir 

de då också jämförbara genom att använda en annan, gemensam funktionell enhet. Detta 

förklaras närmare under avsnittet för scenariomodellering. Samtidigt kommer man 

enklare att kunna ändra och tillägga ingångsdata när kunskapsluckor fylls och ny data 

blir tillgänglig. Referenstiden 60 år valdes i första hand eftersom det är den tiden som 

Trafikverket använder i sina analyser av järnvägen (Trafikverket 2015b). Anledningen 

till det är att de flesta komponenter har en teknisk livslängd på mellan 40 och 60 år. 

Efter 60 år kommer alltså de flesta av komponenterna att ha bytts ut. Dessutom behövs 

en referenstid för att ta hänsyn till snabbladdningsinfrastrukturens och elvägars olika 

förväntade livslängder. 

 
5.4.1.4 Indikatorer 

Flertalet tidigare arbeten på det här området är starkt fokuserade på utsläpp av 

koldioxidekvivalenter och energianvändning och använder indikatorer som GWP100 

(Global Warming Potential) och CED (Cumulative Energy Demand) (bl.a. Nansai et al. 

2001; Lennartsson 2010; Lucas et al. 2012; Björkman 2013). Det här arbetet eftersträvar 

ett mer holistiskt synsätt i enlighet med hållbarhetsprinciperna, som inte reducerar 

miljöpåverkan till klimatförändringar och koldioxidekvivalenter. Samtidigt lades vid 

valet av indikatorer stor vikt på att de inte skulle fungera som en ”black box”, det vill 

säga att man matar in värden och får resultat utan att kunna förstå hur det gick till. 

Istället skulle indikatorerna vara transparenta och någorlunda lättillgängliga. Utifrån de 

förutsättningarna valdes de två indikatorerna ”ReCiPe Midpoint” och ”Ekologiskt 

fotavtryck”.  

 
5.4.1.5 ReCiPe Midpoint (H/Europe) 

ReCiPe metoden utvecklades av RIVM, CML, PRé Consultants och Radboud 

Universiteit Nijmegen i Nederländerna och kan betecknas som en sammanföring och 

vidareutveckling av indikatorerna EcoIndicator99 och CML 2002. Indikatorn går 

http://www.rivm.nl/milieuportaal/dossier/lca/recipe/
http://cml.leiden.edu/
http://www.pre-sustainability.com/
http://www.ru.nl/environmentalscience/
http://www.ru.nl/environmentalscience/


  
 

45 

 

igenom den långa listan av utsläpp under systemets livscykel och sammanfattar de i en 

rad olika kategorier som försurning, klimatuppvärmning och eutrofiering. För 

kategorien klimatuppvärmning till exempel går indikatorn genom listan och samlar ihop 

alla utsläpp av ämnen som ökar växthuseffekten, bland annat koldioxid, metan, lustgas, 

CFC och så vidare. Utsläppen räknas om till en gemensam enhet, i fallet av det här 

exemplet koldioxidekvivalenter. Indikatorn använder sig alltså av ganska väl förstådda 

orsak- och verkan samband vilket gör att osäkerheten är låg. Nedan presenteras en 

översikt över de 18 kategorierna som indikatorn innefattar. Miljöpåverkanskategorier 

som i dagsläget tyvärr inte ingår i ReCiPe indikatorn är buller, erosion, försaltning och 

ljus (Goedkoop et al. 2013). 

 
Tabell 13: Översikt över de 18 kategorierna som ingår i indikatorn ReCiPe på midpoint nivån. Källa: Goedkoop et 
al. (2013) 

   

Även om förståelsen av de orsak och verkan samband som ligger bakom de olika 

kategorierna i många fall är förhållandevis god, finns det fortfarande en del betydande 

kunskapsluckor. Dessutom är en del faktorer beroende på antaganden om bland annat 

tidsperspektivet. Inom ReCiPe finns det därför tre olika perspektiv som baseras på 

Thompson’s et. al (1990) ”kulturteori”  med olika uppsättningar av antaganden: 

 

- Individualist (I): Fokuserar på kortsiktiga intressen, vikt läggs på de 

mekanismerna som det råder konsensus kring, kännetecknas av teknikoptimism 

med avseende på människans möjligheter att anpassa sig. 

- Hierarkist (H): Baseras på de vanligaste vetenskapliga och politiska principerna 

och antaganden när det gäller tidsperspektiv et cetera. 

- Egalitarist (E): Perspektivet som är mest försiktigt, utgår ifrån ett långt 

tidsperspektiv, även mekanismer som man har låg kunskap om ingår. 

 

För det här arbetet valdes perspektiv H eftersom det är i linje med de utgångspunkterna 

och antaganden som görs inom politik, vetenskap och beslutsfattande. Eftersom det här 

arbetet ska kunna fungera som en del i ett forskningsprojekt och samtidigt i slutändan 

som beslutsunderlag anses det därför som rimligt att utgå ifrån det perspektivet. Det kan 

tilläggas att det också är det perspektivet som används mest och som rekommenderas i 
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de flesta fall. En lista med alla antaganden som de olika perspektiven gör finns i bilaga 

A (Goedkoop et al. 2013).  

 

Inom ReCiPe finns det två alternativa referenspunkter för normaliseringen: världen och 

Europa. För denna LCA valdes Europa som normaliseringsreferens eftersom samtliga 

analyser är utförda utifrån ett svenskt eller europeiskt perspektiv.   

 

Ingen viktning har genomförts eftersom det enligt standarden inte finns någon 

vetenskaplig grund då det är beroende av subjektiva värderingsgrunder (ISO 2006b). 

 
5.4.1.6 Ekologiskt fotavtryck 

Det ekologiska fotavtrycket (EF) definieras som den biologiskt produktiva land- och 

vattenytan som är nödvändig för att producera de resurserna som produkten eller 

aktiviteten förbrukar och för att absorbera det avfallet som genereras genom 

användningen av fossila och nukleära bränslen (PRé 2014). Det totala ekologiska 

fotavtrycket sammansätts alltså av den direkta ytanvändningen och den som orsakas av 

användningen av fossila och nukleära bränslen, vilket illustreras i ekvationen nedan. 

 

𝐸𝐹 = 𝐸𝐹𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡 + 𝐸𝐹𝐶𝑂2 + 𝐸𝐹𝑛𝑢𝑘𝑙𝑒𝑎𝑟 
 

Metoden innefattar ingen normalisering och ingen egentlig viktning heller eftersom 

viktningsfaktorn är 1 för alla tre kategorier (PRé 2014). 

 
5.4.1.7 Datainsamling 

Datainsamlingen för det här arbetet har skett på flera sätt. Ett stort antal av de viktiga 

aktörerna inom laddinfrastruktur- och elvägsbranschen har kontaktats och frågats efter 

materialdata, se tabellerna 3 och 4. Vidare har data samlats in via litteraturstudier, som 

nyckelkällor kan nämnas Nansai et al. (2001), Classen et al. (2009), Lucas et al. (2012), 

Stripple & Uppenberg (2010), Uppenberg (2012) och Trafikverkets (2015b) 

klimatkalkyl. Statistik har i första hand hämtats från statliga myndigheter. De exakta 

källorna anges löpande i texten. 

 

Som källa för råmaterialdata har databasen Ecoinvent använts. Databasen har utvecklats 

vid Ecoinvent Centret i Schweiz sedan mer än 20 år tillbaka och används idag både 

inom forskningen och många andra LCA relaterade verksamheter (se t.ex. Siddikou et 

al. 2011, Björkman 2013). Vid valet av råmaterialdata användes i första hand europeisk 

genomsnittsdata (RER), där den inte finns användes global genomsnitt (GLO) (Classen 

et al. 2009). Vid energianvändningen för drift och underhåll räknades med nordisk 

elmix. Data i EcoInvent har jämförts med den utsläppsdata som anges i Trafikverkets 

klimatkalkyl och har visat god överensstämmelse. 

 
5.4.1.8 Kritisk granskning 

Det här arbetet har granskats kritiskt av min interna handledare Eva Pohl och 

examinatorn Bo Bergbäck, båda vid institutionen för biologi och miljö vid 

Linnéuniversitetet. En extern granskning har skett genom Oscar Olsson, forskare hos 

Viktoria Swedish ICT, och delarna om laddinfrastruktur har granskats av Jonas Lööf på 

Miljöfordon Syd. Ytterligare granskning pågår.  
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5.4.2 Snabbladdningsinfrastruktur  

 
5.4.2.1 Livscykelinventeringsanalys 

Snabbladdningsinfrastrukturen består dels av själva laddaren, inklusive fundament, dess 

laddplats och dels av dess energiförsörjning.  

 

Som beskrivits under 5.1.1.1 finns det olika standarder för snabbladdning. Dessutom 

finns det ett stort antal företag som utvecklar och marknadsför olika modeller av 

snabbladdare. Detta innebär att det kan finnas skillnader i vilka komponenter och 

material som används. Generellt skulle man kunna tro att materialanvändning och 

egenskaper så som livslängd och effektivitet skulle vara ganska liknande för olika 

snabbladdare med samma effekt, oavsett standarder och tillverkare.  

 

För att erhålla data med hög validitet och representativitet för de snabbladdare som 

används i Sverige har ett flertal tillverkare och återförsäljare i Europa kontaktats inom 

ramen för det här arbetet, se tabell 3. Eftersom materialdata erhölls av enbart två 

företag, GARO och ENSTO, gjordes även en kompletterande litteraturstudie för att få 

ett bredare dataunderlag. I två artiklar, Nansai et al. (2001) och Lucas et al. (2012) 

anges data för materialsammansättning av snabbladdare. Uppgifterna i Nansai et al. 

(2001) bedöms dock inte vara representativa. Dels eftersom studien är 14 år gammal 

och stora förändringar i utvecklingen av snabbladdare har skett sedan dess och dels 

eftersom laddstationen i studien även innefattar ett batteri, vilket inte är vanligt för de 

laddstationerna som byggs i Sverige. Den andra studien, Lucas et al. (2012), presenterar 

materialdata för en snabbladdare av den portugisiska tillverkaren EFACEC som anses 

ha god representativitet för de laddare som installeras i Sverige. I tabell 14 presenteras 

den inventerade materialanvändningen för själva laddstolparna. 

 
Tabell 14: Materialanvändning för konstruktionen av en snabbladdare. Data för EFACEC laddaren från Lucas et al. 
(2012), övrig data har hämtats in via kontakt med företagen. 

Material EFACEC GARO
1 

Medel ENSTO 

Koppar 152 kg 60 kg 106 kg 20% 

Järn 228 kg 
480 kg 399 kg 15-20% 

Rostfritt stål 90 kg 

ABS
2
, glassfiber, 

PVC
3
  

380 kg 30 kg 205 10% 

Elektromekaniska 

komponenter 
   15% 

Elektroniska 

komponenter 
   15% 

Betong
4
  2400 kg  2400 kg  

Total, exkl. betong 850 kg 600 kg 710 kg 75-80% 
1
 Data avser medelvärdet för de modellerna som saluförs av GARO. Skillnaderna mellan olika modeller bedöms av 

GARO som liten.
  

2
 Acrylonitrile butadiene styrene, en sampolymer 

3
 Polyvinylklorid 

4
 Avser med all sannolikhet fundamentet 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAcrylonitrile_butadiene_styrene&ei=VsnYVLq7M6f8ywP3_IHoAQ&usg=AFQjCNGQN-Paz842j2ZHuBR6gV_gjikcQQ&bvm=bv.85464276,d.bGQ
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Som framgår av tabellen är skillnaderna i materialanvändningen ganska stora, i 

synnerhet när det gäller koppar och plast och även totalvikten skiljer avsevärt mellan 

EFACEC och GARO. Detta är överraskande eftersom produkterna fyller samma 

funktion och har liknande egenskaper, bland annat när det gäller effektiviteten. För de 

fortsatta analyserna i det här arbetet utgicks ifrån medelvärdet mellan data för EFACEC 

och GARO. När det gäller betongen räknades med de 2400 kg enligt Lucas et al. (2012) 

eftersom det med all sannolikhet avser materialanvändningen för fundamentet som inte 

var inkluderat i GARO’s data.  

 

För en fungerande laddstation krävs dock oftast mer än bara själva laddaren. Kablar 

måste grävas ner och anslutas till elnätet i de flesta fall, om platsen inte redan är 

förberedd för en snabbladdare sedan tidigare. Vidare krävs en bearbetning av ytan där 

snabbladdaren ska stå, till exempel asfaltering, i många fall placeras laddarna dock på 

redan hårdgjorda ytor. Detta är faktorer som varierar mycket från fall till fall vilket gör 

det mycket svårt att bedöma materialanvändningen för de aspekterna. Det tillkommer att 

laddstationer ofta kompletteras med olika kringutrustningar som väderskydd, 

påkörningsskydd, solceller med mera. Beroende på utformningen av kringutrustningen 

kan självfallet även materialanvändningen påverkas kraftigt men även miljöpåverkan 

genom att producera grön el med solceller. Det är således omöjligt att ange 

materialanvändningen för en snabbladdningsstation som är allmänt giltigt. Tvärtom 

kommer det antagligen att finnas stora skillnader från fall till fall. Den enda granskade 

data för materialanvändning för laddplatser som hittats kommer från Nansai et al. 

(2001), tabell 15. I studien specificeras dock inte vilka komponenter som laddplatsen 

består av och hur den ser ut. Dessutom är studien gammal och avser laddare i Japan. Det 

är därför tveksamt hur representativ den är för dagens laddstationer i Sverige. I 

avsaknaden av bättre data används den dock som utgångspunkt i denna studie. Eftersom 

laddplatsens förväntade livslängd inte anges i studien utgås här ifrån en livslängd på 20 

år.  

 
Tabell 15: Materialanvändning för laddplatsen enligt Nansai et al. (2001). 

Material Vikt (kg) 

Stål 73 

Koppar 11 

Aluminium 1 

Elektronik 8,25 

Övrigt 6,75 

 

Förutom materialanvändningen finns det två till faktorer som är av betydelse för att 

utföra LCA:n: snabbladdarnas effektivitet och livslängd. Nedan presenteras den 

insamlade data för de två faktorerna. 
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Tabell 16: Effektivitet och livslängd för ett antal snabbladdare av olika tillverkare. 

Snabbladdare Effektivitet Livslängd Källa 

EFACEC 96% - EFACEC (2015) 

ENSTO >94% 5-10 år 
ENSTO (2015), 

Leif Klasson 

PULSE QC50 96% - 
Pulse by Lafon 

(2015) 

Park and Charge 95% - Circontrol (2013) 

GARO - >25 år 
GARO: Magnus 

Arvidsson 

  

Medan effektiviteten är mycket liknande mellan olika tillverkare finns det överraskande 

stora skillnader i livslängden. Det bör dock observeras att uppgifterna delvist är 

hämtade från tillverkarnas produktdatablad. Tekniken är för ung för att av erfarenhet 

kunna bedöma livslängden. Med tiden kommer man dock bättre att kunna avgöra 

medellivslängden för en vanlig snabbladdare. Eftersom uppgifterna för livslängden 

skiljer så mycket samtidigt som det antagligen är en mycket viktig faktor för 

livscykelanalysens resultat kommer den att undersökas närmare i en känslighetsanalys. I 

ett första steg utgår analyserna ifrån en effektivitet på 95% och en livslängd på 10 år.  

 
5.4.2.2 Miljöpåverkansbedömning 

Nedan presenteras resultaten för miljöpåverkan av en snabbladdningsstation under 60 

år, det vill säga det behövs 6 snabbladdare och 3 laddplatser under den tiden om man 

utgår ifrån en livslängd på 10 år respektive 20 år. 

 
5.4.2.3 ReCiPe Midpoint 

 

 

 

Tabell 17: Miljöpåverkan av snabbladdare med indikatorn ReCiPe Midpoint. Miljöpåverkan är uppdelat i olika kategorier i enlighet med indikatorn. 
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Som framgår av figuren ovan är det själva laddaren som står för den absolut största 

delen av den totala miljöpåverkan i samtliga kategorier medan laddplatsen endast bidrar 

med ca. 5-15%. För att kunna relatera siffrorna i tabell 17 och för att få en bild av vad 

som är mycket eller lite har en normalisering genomförts, se avnsitt 3.9.1, figur 14. 

 

 

 
Figur 13: Normalisering av resultaten för snabbladdningsinfrastruktur med ReCiPe Midpoint (H) Europe. 

Figur 12: Den relativa betydelsen av snabbladdaren och laddplatsen.  
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Genom normaliseringen framgår det att det framför allt är 5 kategorier där 

miljöpåverkan av snabbladdningsinfrastruktur är av störst betydelse: uttömning av 

metallresurser, marin ekotoxicitet, färskvattenekotoxicitet, transformation av mark och 

toxicitet för människor. Det blir också tydligt att det är mycket reducerande och inte ger 

en bra bild av miljöpåverkan att enbart titta på koldioxidutsläpp. Något som inte 

framgår av tabellen och figurerna är vilka komponenter och råmaterial av laddaren 

respektive laddplatsen som orsakar miljöpåverkan. För att ta reda på det kan man se på 

processträd, figur 15. Samtliga processträd för alla kategorier återfinns i bilaga B. 

 

 

 

 

 

Ser man på processträdet här och går igenom de för de andra kategorierna i bilaga B kan 

man identifiera några råmaterial som är av särskilt stor betydelse i de flesta kategorier. 

Användningen av stål och koppar är det som oftast bidrar mest. I en del kategorier 

spelar även användningen av PVC och betong en betydande roll.  

 
5.4.2.4 Ekologiskt fotavtryck 

På samma sätt som för ReCiPe Midpoint presenteras här resultaten med indikatorn 

ekologiskt fotavtryck. 

 

 

 

 

Figur 14: Processträd för en laddstation. Trädet inkluderar själva laddaren och laddplatsen. Pilarnas tjocklek motsvarar hur mycket de bidrar med till 
noderna i nästa nivå. Enheten p står för ”points”, alltså stycken. För att ha en laddstation under 60 år krävs det alltså 6 stycken laddare och 3 stycken 
laddplatsutrustning. Figuren avser bidrag till klimatförändringen.  

Tabell 18: Resultaten för snabbladdningsinfrastruktur med indikatorn ekologiskt fotavtryck. Enheten Pt är i det här fallet samma som 
den ursprungliga enheten m2a. 
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Resultaten för det ekologiska fotavtrycket ger en liknande bild som ReCiPe Midpoint, 

det vill säga att det är själva laddaren som står för den huvudsakliga påverkan medan 

laddplatsen spelar en mindre roll, se tabell 18 och figur 16. På samma sätt förhåller det 

sig om man tittar på nätverken, figur 17 och bilaga B: stål, koppar, PVC och betong är 

de viktigaste materialen. I figur 17 visas nätverket för det koldioxidrelaterade 

fotavtrycket eftersom det är det som figur 16 har visat vara den viktigaste delen av 

fotavtrycket. De andra figurerna finns i bilaga B.  

 

 

 

 
 

Figur 15: Det ekologiska fotavtrycket av en snabbladdningsstation. Enheten Pt är här samma som den ursprungliga enheten m2a. 

Figur 16: Processträdet för det ekologiska fotavtrycket av en snabbladdningsstation. Figuren avser det koldioxidrelaterade 
fotavtrycket. Pilarnas tjocklek motsvarar hur mycket de bidrar med till noden i nästa nivå. 
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5.4.2.5 Känslighetsanalys 

För att ta de betydande osäkerheterna i en del faktorer i beaktande har en 

känslighetsanalys genomförts. Med hjälp av de tidigare stegen i det här arbetet har i 

första hand två faktorer kunnat identifieras där det finns stor osäkerhet och som kan ha 

stor inverkan på resultatet: 

 

1. Snabbladdarens livslängd 

2. Laddplatsens livslängd 

 

För det två parametrarna har känslighetskvoten för resultaten med ReCiPe Midpoint 

beräknats, tabell 19. Känslighetskvoten visar hur mycket resultaten förändras i 

förhållande till en förändring av en ingångsparameter. 

 
Tabell 19: Känslighetskvoterna för snabbladdarens och laddplatsens livslängd. 

 Känslighetskvot %  Känslighetskvot % 

Kategori 
Livslängd 

snabbladdare 

Livslängd 

laddplats 
Kategori 

Livslängd 

snabbladdare 

Livslängd 

laddplats 

Climate 

change 
45 20 

Terrestrial 

ecotoxicity 
44 24 

Ozone 

depletion 
41 35 

Freshwater 

ecotoxicity 
46 17 

Human 

toxicity 
45 18 

Marine 

ecotoxicity 
46 17 

Photochemical 

oxidant 

formation 

45 19 

Agricultural 

land 

occupation 

43 29 

PM formation 46 18 
Urban land 

occupation 
44 25 

Ionising 

radiation 
42 32 

Natural land 

transformation 
45 21 

Terrestrial 

acidification 
45 21 

Water 

depletion 
44 25 

Freshwater 

eutrofication 
42 33 

Metal 

depletion 
46 15 

Marine 

eutrofication 
45 20 

Fossil 

depletion 
45 20 

 

Som förväntat har antagandet om snabbladdarens livslängd mycket stor betydelse för 

resultaten. Samtidigt har det tidigare konstaterats att tillverkarna anger mycket olika 

värden för den förväntade livslängden av sina produkter. Här finns det ett stort behov av 

att ta fram bättre data för att minska osäkerheten och öka resultatens robusthet. Samma 

sak gäller för laddplatsens livslängd även om resultaten är något mindre känsliga för det 

antagandet. Eftersom känslighetskvoten bedöms vara mycket lik för det ekologiska 

fotavtrycket har ingen ytterligare känslighetsanalys för de resultaten genomförts. 
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5.4.3 Elvägar 

 
5.4.3.1 Livscykelinventeringsanalys  

I tidigare avsnitt har olika tekniker, konduktiva och induktiva, för elvägar presenterats. 

Utifrån den genomgången och komponentanalysen bedöms det att 

materialanvändningen varierar avsevärt mellan de olika teknikerna. Därför skulle det 

inte behövas en LCA för elvägar i stort utan i själva verket skulle varje teknik behöva 

analyseras för sig. Samtidigt har den tidigare genomgången visat att samtliga 

huvudtekniker fortfarande befinner sig i en utvecklingsfas. Det betyder för det första att 

stora förändringar, inte minst i materialanvändningen, kommer att ske från dagens test- 

och demonstrationsanläggningar tills tekniken är redo att byggas ut i stor skala. För det 

andra betyder det att det är svårt att få tillförlitlig data. Samtliga betydelsefulla aktörer 

som arbetar med elvägar, både i Sverige och utomlands, har kontaktats inom ramen för 

det här arbetet, se tabell 4. Inget av företagen kunde eller ville dock lämna ut data i den 

detaljeringsnivån som rimligen krävs för att kunna utföra en LCA.  

 

Därför fick istället ett annat angreppssätt väljas: eftersom själva grundkoncepten redan 

finns applicerade för spårtrafik sedan lång tid tillbaka, är det möjligt att utgå ifrån 

sådana befintliga system och justera de för att åtminstone få en uppskattning av hur hög 

miljöpåverkan av elvägar skulle kunna vara. Fördelen med detta tillvägagångssätt är, att 

det finns ett mycket mer omfattande och granskat dataunderlag för de befintliga 

systemen och att de avser en storskalig utbyggnad av infrastrukturen. En svaghet är 

dock säkerligen att även om det data justeras så kommer det inte att vara helt 

representativt för elvägar. Samtidigt måste man komma ihåg att det i ett så här tidigt 

skede av ett nytt koncept, elvägar, inte finns någon representativ, validerat och verifierat 

data. Den här metoden bedöms därför som legitim så länge som ett dataunderlag med 

tillräcklig kvantitet och kvalitet saknas för elvägarna själva.  

 

Möjligheten att på så sätt få en verklighetsnära bild av elvägars miljöpåverkan bedöms 

som bäst för tekniken med konduktiv överföring ovanifrån, eftersom det har stor likhet 

med järnvägselektrifiering där det finns ett gediget data- och kunskapsunderlag, jämför 

figur 18. Dessutom har även tidigare studier (bl.a. Lennartsson 2010; Björkman 2013) 

utgått ifrån järnvägens el- signal- och teleanläggningar (EST) för att komma fram till 

slutsatser om elvägar med den tekniken.  

 

 
Figur 17: En elektrifiering av vägar med konduktiv överföring ovanifrån liknar elektrifieringen av järnväg. 
Bildkälla: Grontmij (2010). 

Mycket användbart data om komponenter och materialanvändning för järnvägen finns i 

Trafikverkets verktyg ”Klimatkalkyl” (Trafikverket 2015b) som till stora delar baseras 

på data och modeller av Stripple & Uppenberg (2010). I samtal med Trafikverket och 

Stefan Uppenberg, hållbarhetskonsult på WSP, framkom det dock att data från 
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järnvägens EST-anläggning inte kan anses vara särskilt representativ för elvägar. 

Anledningen till det är att järnvägen använder andra frekvenser och högspänning medan 

elvägar använder lågspänning, 750 eller 1500V, vilket resulterar i att andra 

komponenter, transformatorer, kablar et cetera, behöver användas. På uppdrag av 

Trafikverket gjordes dock en rapport, Uppenberg (2012), som övergripande undersöker 

miljöpåverkan av ett 1000V system för järnvägen ur ett livscykelperspektiv. Ett sådant 

system har enligt rapporten en mycket mindre materialanvändning i jämförelse med det 

traditionella högspänningssystemet. Det bedöms också vara närmare en möjlig 

utformning för elvägar. I tabell 20 presenteras en sammanställning av den inventerade 

data som används i de fortsatta analyserna. För att räkna om data för enkelriktning till 

dubbelriktning användes en faktor 2, alltså dubbel materialanvändning. I realiteten kan 

vissa komponenter användas av båda riktningar och faktorn är något lägre än två. 

Antagandet i det här arbetet ligger dock i linje med Trafikverkets och Stefan 

Uppenberg’s förfarande, som argumenterar att de komponenterna som dominerar 

materialanvändningen ändå krävs i dubbla mängder, bl.a. kontaktledning, stolpar med 

mera.         

 
Tabell 20: Den inventerade materialanvändningen för elektrifiering av 1 km väg med konduktiv överföring 
ovanifrån. 

Komponent 

Material- 

användning per 

km 

Teknisk 

livslängd, 

år 

Total 60 år 

Enkelriktning 

Total 60 år 

Dubbelriktning 
Källa 

1000 V utrustning 

med mätning/ 

reläskydd/ 

säkringar 

Stål, låglegerad: 57 

kg 
40 

Stål, låglegerad: 

85,5 kg 

Stål, låglegerad: 

171 kg 
Uppenberg (2012) 

Kablage 1 kV, 

AXQJ 1 kV 

3x70/21 

Aluminium: 363 kg 

Koppar: 121 kg 

PE: 216 kg 

40 

Aluminium: 544,5 

kg 

Koppar: 181,5 kg 

PE: 324 kg 

Aluminium: 1089 

kg 

Koppar: 363 kg 

PE: 648 kg 

Uppenberg (2012) 

Transformator 

1/0,4 kV, 100 kVA 

Stål: 3 kg 

Koppar: 1 kg 
40 

Stål: 4,5 kg 

Koppar: 1,5 kg 

Stål: 9 kg 

Koppar: 3 kg 
Uppenberg (2012) 

Transformator 

1/0,4 kV, 50 kVA 

Stål: 89 kg 

Koppar: 38 kg 
40 

Stål: 133,5 kg 

Koppar: 57 kg 

Stål: 267 kg 

Koppar: 114 kg 
Uppenberg (2012) 

Transformator 

1/0,4 kV, 30 kVA 

Stål: 3 kg 

Koppar: 1 kg 
40 

Stål: 4,5 kg 

Koppar: 1,5 kg 

Stål: 9 kg 

Koppar: 3 kg 
Uppenberg (2012) 

Transformator 

1/0,4 kV, 16 kVA 

Stål: 3 kg 

Koppar: 1 kg 
40 

Stål: 4,5 kg 

Koppar: 1,5 kg 

Stål: 9 kg 

Koppar: 3 kg 
Uppenberg (2012) 

Transformator 

1/0,4 kV, 5 kVA 

Stål: 3 kg 

Koppar: 1 kg 
40 

Stål: 4,5 kg 

Koppar: 1,5 kg 

Stål: 9 kg 

Koppar: 3 kg 
Uppenberg (2012) 

Elcentraler plåt 
Stål, låglegerad: 

145 kg 
50 

Stål, låglegerad: 

174 kg 

Stål, låglegerad: 

348 kg 
Uppenberg (2012) 

Kontaktledning* Koppar: 4800 kg 40 Koppar: 7200 kg Koppar: 14400 kg 

Trafikverket 

(2015b), Stripple & 

Uppenberg (2010) 

Kontaktledningssto

lpar 

Stål: 7752 kg 

PE: 122 kg 

Glasfiber, Styrene: 

152 kg 

50 

Stål: 9302 kg 

PE: 146 kg 

Glasfiber, Styrene: 

182 kg 

Stål: 18604 kg 

PE: 292 kg 

Glasfiber, Styrene: 

364 kg 

Trafikverket 

(2015b), Stripple & 

Uppenberg (2010) 

Vägräcken, 

balkräcken 

Betong: 5500 kg 

Stål: 16000 kg 
20 

Betong: 16500 kg 

Stål: 48000 kg 

Betong: 33000 kg 

Stål: 96000 kg 

Trafikverket 

(2015b), Stripple & 

Uppenberg (2010) 

* Justerat. Elvägar kräver dubbla kontaktledningar. 

 

Som beskrivits i definitionen av mål och omfattning undersöker det här arbetet enbart 

själva elektrifieringen av vägar, vägarna i sig ingår inte i analysen. Här uppstår dock ett 
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allokeringsproblem när det gäller vägräcken: huvudvägar, som är de som först och 

främst är intressanta för en elektrifiering, byggs även i vanliga fall, utan elektrifiering, 

ofta med vägräcken. Samtidigt har det beskrivits i systemanalysen att tekniken med 

konduktiv överföring ovanifrån kräver stabila räcken med låg arbetsbredd. Sådana har 

avsevärt högre vikt än de linräcken som vanligen byggs vid huvudvägar (Trafikverket 

2015b). Det är därför svårt att exakt allokera hur mycket av materialanvändningen för 

skyddsräcken som orsakas av just elektrifieringen. Samtidigt är det viktigt att ta med 

vägräcken i analyserna eftersom de andra teknikerna för elvägar inte kräver förstärkta 

skyddsräcken. Därför görs antagandet att den materialanvändning för skyddsräcken som 

tillkommer utöver den för en vanlig väg utgörs av 50% av den i tabellen ovan angivna 

materialanvändningen. Detta motsvarar skillnaden mellan stålanvändningen för ett 

linräcke och ett balkräcke och kan därför ungefärligen återspegla meranvändningen vid 

en elektrifiering (Trafikverket 2015b). 

 
5.4.3.2 Användning: drift och underhåll 

Även drift och underhåll kommer till stora delar likna den av järnvägens el-anläggning. 

Material- och energiflöden för denna livscykelfas är dock sämre kartlagda än för 

produktionen. Anledningen till det är sannolikt att flöden vid drift och underhåll är mer 

diffusa och därmed svårare att mäta. I tabell 21 presenteras en sammanställning av drift- 

och underhållsrelaterade material- och energiflöden. Tabellen visar kvantitativ data där 

sådan finns tillgänglig men tar även upp kvalitativa flöden. Observera att även de 

kvalitativa aspekterna kan vara betydande. Reinvestering, det vill säga att komponenter 

byts ut efter att de har nått sin livslängd, ingår inte i tabellen nedan utan är inräknat i 

produktionsfasen, tabell 20, med tidsperspektivet 60 år.  

 
Tabell 21: De inventerade material- och energiflöden vid drift och underhåll av el-anläggningen. Uppgifterna 
baseras på järnvägens el-anläggning. 

 
Material/energi 

Total 60 år 

Enkelriktning 

Total 60 år 

Dubbelriktning 
Källa 

Drift el-anläggning 
3095 

MJ/km/år/spår 
185700 MJ/km 371400 MJ/km 

Trafikverket 

(2015b) 

Kontaktledningsslitage, 

Kopparutsläpp 

10 kg 

koppar/km/år 
1200 kg/km 2400 kg/km 

Gustafsson et al. 

(2007) 

Skrapning och ytbehandling av kontaktledningsstolpar och vägräcken ger 

utsläpp av metaller 

Gustafsson et al. 

(2007) 

Elkablar lämnas i vissa fall i marken vilket orsakar utsläpp av metaller 
Gustafsson et al. 

(2007) 

Läckage av transformatorolja, idag finns miljövänligare transformatoroljor som 

t.ex. pentaerytritol 

Gustafsson et al. 

(2007) 

 

Själva elanvändningen för laddningen av fordon tas inte upp här eftersom fokus först 

och främst ligger på infrastrukturens miljöpåverkan. Dessutom är den elanvändningen 

starkt beroende av vilka antaganden man gör. En analys av detta följer i avsnitten om  

scenarioanalys. 

 
5.4.3.3 Fas 3: Miljöpåverkansbedömning 

Utifrån den tidigare inventerade data och databasen Ecoinvent har modeller i SimaPro 

byggts upp. Nedan presenteras resultaten med de utvalda indikatorerna. 
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5.4.3.4 ReCiPe Midpoint 

I tabellen och figurerna nedan visas miljöpåverkan av 1 km dubbelspårig elväg under 60 

år med indikatorn ReCiPe midpoint. 

 

 

 

 

 

 

Som man ser ovan dominerar produktionen och anläggningen av själva infrastrukturen i 

de flesta kategorierna. I kategorierna som avser ekotoxicitet är dock 

kontaktledningsslitaget en mycket viktig faktor. Drift och underhåll i form av 

Tabell 22: Miljöpåverkan av elvägar med indikatorn ReCiPe Midpoint. Miljöpåverkan är uppdelat i olika kategorier i enlighet med indikatorn. 

Figur 18: Den relativa betydelsen av elvägars el-anläggning, drift och underhåll och kontaktledningsslitage. 
Observera att den fasen som har högst miljöpåverkan i en kategori alltid sätts till 100%. De andra faserna 
relateras då till det värdet. 
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energianvändning spelar en mindre roll, enbart i kategorin joniserande strålning står det 

för en betydande del. 

 

I ett nästa steg har en normalisering genomförts för att kunna relatera utsläppen utifrån 

ett europeiskt perspektiv, se figur 20. Det är iögonfallande att markekotoxicitet på grund 

av kontaktledningsslitage är den klart dominerande kategorien. För den här analysen 

antogs samma kopparutsläpp från kontaktledningsslitage som för järnvägen, 10 g/m/år 

(Gustafsson et al. 2007). För elvägar är det en aspekt som hittills inte har undersökts 

närmare. I och med att det krävs dubbla kontaktledningar vid konduktiv överföring 

ovanifrån kan kopparutsläppen antas bli stora. Det tillkommer en på många vägar hög 

trafiktäthet och slitaget kan dessutom tänkas påverkas av större rörelser i horisontal- och 

vertikalled. Å andra sidan är det möjligt att slitaget är mindre på grund av lägre 

hastigheter. Den här analysen leder i alla fall till den viktiga slutsatsen att 

kontaktledningsslitaget hos elvägar är en faktor som absolut skulle undersökas närmare. 

Likaså de faktorerna som bara kunde analyseras kvalitativt i tabell 21. I övrigt ser man 

att drift och underhåll i form av energianvändning spelar en försumbar roll. Förutom i 

de ekotoxikologiska kategorierna är det istället själva materialanvändningen för elvägen 

som är dominerande, de viktigaste kategorierna är utarmning av metallresurser, 

vattenekotoxicitet, marktransformation och toxicitet för människor. Det kan också 

konstateras att resultatet för kategorien klimatförändringar är mycket lågt.  

 

 

För att få en uppfattning om vilka komponenter av infrastrukturen som har störst 

betydelse för dess miljöpåverkan har även här processträd tagits fram. De visar hur 

mycket olika processer och komponenter bidrar till den totala miljöpåverkan i en viss 

kategori. Nätverken ser olika ut beroende på vilken kategori man tittar på eftersom en 

komponent exempelvis kan bidra mycket till den totala klimatpåverkan men enbart 

väldigt lite till markanvändningen et cetera. Nedan presenteras ett processträd för 

kategorin klimatförändringar. Samtliga processträd återfinns i bilaga C.  

 

 

Figur 19: Normalisering av resultaten med indikatorn ReCiPe Midpoint (H) Europe. 
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Tittar man på figuren ovan och alla de andra 17 processträden i bilaga C, kan man trots 

en del viktiga skillnader komma fram till några allmänna konstateranden: det är ett fåtal 

av de komponenterna och processerna som listats i tabellerna 20 och 21 som står för den 

absolut övervägande delen av miljöpåverkan i nästan alla kategorier. Det handlar om: 

 

- Vägräcken 

- Kontaktledningen 

- Kontaktledningsstolpar 

- Energianvändning för drift och underhåll 

- Kontaktledningsslitage (enbart i de ekotoxikologiska kategorierna) 

 

Går man ytterligare ett steg nedåt i processträden ser man att det oftast är användningen 

av stål och koppar som orsakar stora delar av miljöpåverkan. Det är också 

anmärkningsvärt att alla de andra delarna av infrastrukturen, transformatorer, elcentraler 

och så vidare, spelar en klart underordnad roll.  

 
5.4.3.5 Ekologiskt fotavtryck 

På samma sätt som för ReCiPe Midpoint presenteras här resultaten med indikatorn 

ekologiskt fotavtryck, tabell 23 och figurer 22, 23. 

 

Figur 20: Processträd för elvägar som visar den relativa betydelsen av enskilda komponenter och råmaterial. 
Trädet inkluderar även drift, underhåll och kontaktledningsslitage. Pilarnas tjocklek motsvarar hur mycket de 
bidrar med till noden i nästa nivå. Figuren avser bidrag till klimatförändringen. För översiktlighetens skull har en 
cut-off gräns av 1% använts, dvs. noder som bidrar med mindre än 1% är inte inkluderade i figuren. 
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Tabell 23:  Resultaten för elvägar med indikatorn ekologiskt fotavtryck. Enheten Pt är i det här fallet samma som 
den ursprungliga enheten m2a. 

 
 

 

 
Fördelningen mellan de tre påverkanskategorierna är liknande som för fallet 

snabbladdningsstation. Det är materialanvändningen i samband med elektrifieringen 

som står för den största delen av fotavtrycket, i kategorien nukleär har även drift och 

underhåll en nästan lika stor betydelse. Kontaktlednigsslitaget får här resultatet noll 

vilket beror på att indikatorn inte fångar upp den typen av miljöpåverkan, vilket också 

visar att det var bra att inte enbart förlita sig på det ekologiska fotavtrycket som 

indikator.  

 

Figur 23 visar nätverket för det koldioxidbaserade fotavtrycket, de andra nätverken 

finns i bilaga C. Man kan konstatera att det är användningen av stål och koppar för 

vägräcken, kontaktledning och kontaktledningsstolpar som är viktigast. För den delen 

av fotavtrycket som är relaterat till användningen av kärnbränslen är även 

energianvändningen för drift och underhåll betydande. 

 

 

Figur 21: Det ekologiska fotavtrycket av 1km dubbelriktning elväg. Enheten Pt är här samma som den ursprungliga enheten m2a. 
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Figur 22: Processträdet för det ekologiska fotavtrycket av 1km dubbelriktning elväg. Figuren avser det 
koldioxidrelaterade fotavtrycket. Trädet inkluderar även drift, underhåll och kontaktledningsslitage. Pilarnas 
tjocklek motsvarar hur mycket de bidrar med till noden i nästa nivå. För översiktlighetens skull har en cut-off 
gräns av 1% använts, dvs. noder som bidrar med mindre än 1% är inte inkluderade i figuren. 

 
5.4.3.6 Känslighetsanalys 

De tidigare analyserna har visat att det är vägräcken, kontaktledningen och 

kontaktledningsstolparna som är de viktigaste komponenterna. Därför undersöks de 

närmare med hjälp av känslighetsanalys.  

 

När det gäller vägräcken är antagandet om allokering intressant: i LCI:n har beskrivits 

att det är problematiskt att bestämma hur stor del av vägräcken som orsakas av 

elektrifieringen eftersom även icke-elektrifierade huvudvägar ofta utrustas med någon 

form av vägräcken. Samtidigt har LCIA:n visat att vägräcken är en komponent med stor 

betydelse. En annan viktig faktor är livslängden: i tabell 20 visades de tekniska 

livslängderna för alla ingående komponenter. Den faktiska livslängden kan dock vara 

mycket längre. Till exempel kontaktledningsstolpar som har en teknisk livslängd på 50 

år kan mycket väl stå i 80 eller till och med 100 år enligt Nielsen et al. (1999), 

åtminstone om man ser på järnvägen. Antagandet om allokering respektive livslängden 

har därför varierats för att studera hur resultatet påverkas av sådana förändringar, se 

tabell 24 för känslighetskvoterna. 
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Tabell 24: Känslighetskvoterna för varierade livslängder av vägräcken, kontaktledning och 
kontaktledningsstolpar. 

 Känslighetskvot %  Känslighetskvot % 

Kategori Vägräcken 
Kontakt-

ledning 
Stolpar Kategori Vägräcken 

Kontakt-

ledning 
Stolpar 

Climate 

change 
49 8 21 

Terrestrial 

ecotoxicity* 
0 0 0 

Ozone 

depletion 
40 12 18 

Freshwater 

ecotoxicity 
19 7 7 

Human 

toxicity 
26 30 10 

Marine 

ecotoxicity 
22 18 9 

Photochemic

al oxidant 

formation 

35 21 15 

Agricultural 

land 

occupation 

40 9 16 

PM 

formation 
31 26 12 

Urban land 

occupation 
29 29 11 

Ionising 

radiation 
28 7 11 

Natural land 

transformation 
33 23 12 

Terrestrial 

acidification 
23 29 10 

Water 

depletion 
41 15 17 

Freshwater 

eutrofication 
66 2 26 

Metal 

depletion 
23 34 9 

Marine 

eutrofication 
32 23 14 

Fossil 

depletion 
49 8 22 

* I denna kategorien är SR = 0, det vill säga resultatet är helt okänsligt mot förändringar av de undersökta ingångsvariablerna. Så är fallet eftersom 
kategorien domineras helt av utsläppen från kontaktledningsslitage vilket visades i tidigare figurer. 

 

Hur vägräcken allokeras liksom deras verkliga livslängd har alltså stor betydelse för 

resultatet. Fortsatta studier krävs därför för att mer i detalj reda ut hur mycket mer 

vägräcken som behövs för elvägar i förhållande till icke-elektrifierade vägar. 

Livslängden av kontaktledningen och stolparna har överlag något mindre inverkan på 

resultatet. I motsats till vägräcken är mängden kontaktledning och stolpar knappt, om 

alls, reglerbar (Trafikverket 2015b).  

 

 

5.5 Livscykelkostnadsanalys 
 
5.5.1 Mål och omfattning 

Målet med livscykelkostnadsanalysen är att ge en bild av vad de två 

infrastrukturlösningarna, snabbladdare respektive elvägar, kostar. Ytterligare ett viktigt 

syfte är att undersöka hur kostnaderna sammansätts och vilken roll olika moment och 

komponenter spelar. Fokus kommer liksom för LCA:n ligga på den initiala 

investeringskostnaden samt drift- och underhållskostnader. LCC:ns resultat ska sedan 

tillsammans med LCA:ns resultat ligga till grund för scenariomodelleringar i nästa steg. 

 

Analysen avgränsas till de direkta kostnaderna som är förknippade med infrastrukturen. 

Det betyder att externaliteter, som exempelvis minskade sjukvårdskostnader på grund 
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av mindre luftföroreningar, inte tas i beaktande. Sådana externa effekter är på inga vis 

oviktiga eller obetydliga men ligger utanför det här arbetets ramar. Det tillkommer att 

det i de fallen där det inte är staten som investerar i infrastrukturen handlar om 

kostnader eller besparingar som inte faller på den aktören som gjorde den initiala 

investeringen. Av samma anledningar tas inte heller sekundära effekter med i de 

kvantitativa beräkningar, t.ex. ökade exportmöjligheter och konkurrenskraft för Sverige 

i ett internationellt perspektiv. 

 

Markpriser inkluderas inte i beräkningarna. Dels eftersom de av självklara skäl varierar 

avsevärt från fall till fall och dels eftersom marken i många fall redan ägs av den 

aktören som vill investera i den nya infrastrukturen. Kostnaderna för själva 

tillverkningen är inte inkluderade då de bedöms vara mindre relevanta i det här 

sammanhanget samt svåra att kartlägga på ett tillfredsställande sätt. Därför utgås ifrån 

tillverkarnas respektive återförsäljarnas säljpriser. I fallet av snabbladdningsstationer 

kan priset därför variera beroende på hur många laddstolpar som köps in. 

 

I överensstämmelse med den tidigare genomförda livscykelanalysen av miljöpåverkan 

kommer även kostnadsanalysen att fokusera på investeringskostnaden och 

användningsfasen. Kostnader för avfallshantering respektive ett eventuellt 

andrahandsvärde är exkluderade eftersom de anses vara av låg ekonomisk betydelse 

samt att data för vad som kommer att ske i det skedet är oviss.  

 

Kostnader och intäkter för själva elöverföringen kommer inte att tas i beaktande 

eftersom de beror på affärsmodellen. Av samma anledning kommer räntor, 

avskrivningar et cetera inte att inkluderas här. 

 
5.5.2 Datainsamling 

Datainsamlingen har till stor del skett på samma vis som för LCA:n, det vill säga genom 

kontakter med aktörer och uppgifter från litteraturen. För fallet 

snabbladdningsinfrastruktur har dessutom data för två specifika fall hämtats in för att få 

en bättre bild av hur kostnaderna kan förhålla sig i verkliga fall. 

 
5.5.3 Snabbladdningsinfrastruktur 

 
5.5.3.1 Investeringskostnaden 

Investeringskostnaden (CAPEX, Capital Expenditure) sammansätts av 

materialkostnader och arbetskostnader. Faktorer med betydande inverkan på CAPEX är 

placeringen, som då också avgör avståndet till lämplig elskåp för inkoppling, om och 

hur mycket kapacitet som finns i ett eventuellt befintligt abonnemang, internettillgång, 

med flera (Strömfelt 2015).  

 

När det gäller själva laddstationen är det oftast snabbladdaren som är den komponenten 

som kostar mest. Här påverkas priset av vilka funktioner och vilken utrustning som 

laddaren ska ha. Flera uttag för olika standarder, fjärrövervakning och betalningssystem 

är till exempel funktioner som ökar snabbladdarens pris (Strömfelt 2015). En 

litteratursammanställning av olika kostnadsberäkningar för installationen av en 

snabbladdningsstation visas i tabell 25. 
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Tabell 25: Litteratursammanställning av uppgifter om investeringskostnaden för en snabbladdningsstation. 
Värden i andra valutor har räknats om till svenska kronor (växelkurser 2015-05-21: 1 US$ = 8,34 SEK; 1 € = 9,28 
SEK).  

Strömfelt (2015) Schroeder & Traber (2012) ETEC (2010) 

Komponent tSEK Komponent tSEK Komponent tSEK 

Snabbladdare 200 – 300 
Snabbladdare 

(62,5 kW) 
371 – 696 

Snabbladdare 

(30kW) 
208 

Markarbeten 50 – 100 
Förstärkningar av 

elnätet 
139 Elcentral 5 

Nätanslutning 50 – 100 Transformator 0 – 325 Betalningssystem 21 

Kringutrustning 50 – 400   Dvärgbrytare 0,4 

Administration 50 – 100   Kablar 0,4 

    Ledningar 1,5 

    Säkringsbrytare 2,5 

    
Skyltning och 

markeringar 
22 

    Övrigt 3 

Total 400 – 1000 Total 510 - 1160 Total 263,8 

1
 Avser en snabbladdningsstation i Tyskland. 

2
 Avser en snabbladdningsstation i USA.  

 

Det bör observeras att Schroeder & Traber (2012) och ETEC (2010) avser installationen 

av snabbladdningsstationer i andra länder än Sverige samt att ETEC (2010) har utgått 

ifrån en laddare med 30kW, vilka är något billigare. För att få en bättre bild av de 

faktiska installationskostnaderna i Sverige har data för två specifika fall sammanställts. 

Tabell 26 visar en kostnadsöversikt för installationen av en snabbladdningsstation i 

Ronneby och i Karlshamn. I båda fall handlar det om 50kW multiladdare med stöd för 

både Chademo, CCS och Typ2/Mod3.  

 
Tabell 26: Kostnader exklusive mervärdesskatt för installation av snabbladdare för två specifika fall exklusive 
arbetskostnad för planering och administration. Siffror enligt uppgifter av de aktörerna som installerade 
snabbladdningsstationerna, Ronneby Miljö & Teknik AB respektive Karlshamn Energi AB. 

Komponent Ronneby, SEK Karlshamn, SEK 

Snabbladdare 50kW 235 500 268 285 

Väderskydd 43 410 67 858 

Grävningsarbeten 22 856 44 915 

Elarbeten mm. - 5 887 

Material/kablar mm. 4 605 37 970 

Återställning av asfalt 27 536 5 750 

Nätanslutning/Servis - 42 680 

Total 333 907 473 345 
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Som man ser ligger kostnaderna för båda installationer någorlunda nära varandra, 

framför allt med tanke på att siffrorna för Ronnebys fall inte inkluderar avgiften för 

nätanslutning. Båda fallen ligger nära de nedre intervallgränserna av tabell 25. Det beror 

bland annat på att kostnaden för kringutrustning kan variera avsevärt. Medan ett 

väderskydd som i de två specifika fallen bara kostar omkring 50 000 kronor kan andra 

kringutrustningar öka priset avsevärt. Till exempel kan det handla om skyltar eller 

påkörningsskydd (Strömfelt 2015). Laddstationer kan även kombineras med solceller: 

en solcellsanläggning med en sammanlagd toppeffekt på 3,75 kWp kostar cirka 150 000 

kronor exklusive skatt enligt uppgifter från företaget Solect Power AB.  

 

Vid installationen av ytterligare snabbladdare vid samma plats bedömer Strömfelt 

(2015) kostnaden till 250 – 400 tkr per laddare. Det finns alltså en tydlig 

kostnadsbesparing i att installera flera snabbladdare tillsammans vid samma ställe om 

man ser på kostnaden som Strömfelt (2015) anger per laddare. 

 

Administrationskostnaden anges i Strömfeld (2015) som 50 – 100 tkr. Det är dock 

oklart vad exakt som ingår i den siffran. ETEC (2010) ger en mer detaljerad bild av 

arbetskostnaden för planeringsprocessen, tabell 27. Källan avser dock en installation i 

USA och det kan finnas skillnader både i hur många timmar som krävs och vad som är 

timlönen i jämförelse med Sverige. 

 
Tabell 27: Sammanställning av arbetskostnaden vid installation av en snabbladdare enligt ETEC (2010). Värden i 
US$ har räknats om till svenska kronor (växelkurser 2015-05-21: 1 US$ = 8,34 SEK) 

 
Antal timmar SEK /timme Total 

Konsultation med 

fastighetsägaren 
16 792 12 672 

Platsbesök 4 792 3168 

Ritningar 24 751 18 024 

Ansökningar 4 792 3168 

Installation 24 792 19 008 

Slutbesiktning, 

godkännande 
4 792 3168 

Total 
  

59 208 

 

Underhållskostnaden 

Underhållet av snabbladdningstationer består av regelbunden service, renhållning, 

eventuella reparationer och felsökningar, övervakning et cetera. Ett antal företag, 

däribland många av tillverkarna och återförsäljarna, erbjuder serviceavtal för 

snabbladdare. Priset varierar beroende på servicens omfattning. Enligt Schroeder & 

Traber (2012) kan man räkna med en årlig underhållskostnad på 10% av 

materialkostnaden, beroende på vilken kostnadsberäkning man utgår ifrån alltså mellan 

26 och 116 tkr.    
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5.5.4 Elvägar 

Kostnadsanalysen för elvägar använder samma avgränsningar som den för 

snabbladdningsstationer. I motsats till LCA:n för elvägar kommer LCC:n dock att 

omfatta alla de tre olika, tidigare presenterade, teknikerna för elvägar för att ge en så 

heltäckande och mångfacetterad bild som möjligt. 

 

Eftersom det idag saknas projekt där elvägar används på huvudvägnätet är det svårt att 

bedöma vilka kostnader som är realistiska. Kostnaderna kommer dessutom att variera 

med tiden, där de första, mindre anläggningarna kommer att vara betydligt dyrare än en 

eventuell storskalig utbyggnad senare (WSP 2013). Det tillkommer att systemen kan 

utformas på många olika sätt, vilket kan ha stor påverkan på kostnaden. Sådana 

osäkerhetsfaktorer är valet av spänning, typen av likriktare och valet av skyddsräcken 

för att bara nämna några. För att hantera denna osäkerhet beskrivs kostnaderna för olika 

alternativ och enligt de olika bedömningarna som finns tillgängliga. Slutligen har även 

de lokala och specifika förutsättningarna för varje enskilt projekt stor betydelse, vilket 

blir tydligt om man ser på hur starkt kilometerkostnaden varierar vid utbyggnaden av 

tågnätet på olika ställen i landet (Grontmij 2010).  

 
5.5.5 Konduktiv överföring ovanifrån 

 
5.5.5.1 Investeringskostnaden 

 
Energiförsörjning 

I de fallen då det krävs en utbyggnad av stam- eller regionnät uppkommer en kostnad på 

4 respektive 1,5 miljoner kronor per kilometer för 400kV respektive 220kV ledning. 

Behovet av en sådan utbyggnad bedöms dock för de flesta fallen att vara lågt (Elforsk 

2011). Kostnader för distributionsnätet och transformatorer redovisas i tabellen nedan. 

 
Tabell 28: Kostnadsberäkning för distributionsnät och transformatorer enligt Elforsk (2011). Alla siffror i SEK. 

Komponent 

 

Enkelriktning 

Separat distribution 

Dubbelriktning 

Gemensam distribution 

Kabelsystem 24 kV inkl. 

installation 
330 000 660 000 

Transformatorstation med 

övervakning (1,5 resp 3 MVA) 
300 000 500 000 

Anslutning överliggande nät 100 000 100 000 

Överkoppling 50 000 

Total 780 000 1 260 000 

 

 
Kontaktledning 

Kostnaden för kontaktledningen uppskattas till 2 miljoner kronor per kilometer 

(Projektengagemang 2011). Här utgås ifrån en kontaktledning av 120mm
2
 koppar eller 

170mm
2
 aluminium, en bärlina av 70mm

2
 Bz/Cu och ett stolpavstånd på 50 m. 

Kostnaden är känslig för variationer i kopparpriset (Viktoria Swedish ICT 2013).   
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Kontaktledningsstolpe 

Stolparna kostar mellan 13 och 20 000 kronor inklusive fundament per stolpe om man 

utgår ifrån kostnaderna vid järnvägsutbyggnaden. Räknar man med ett stolpavstånd på 

50 meter ger det en kilometerkostnad på 260 000 – 400 000 kronor. Det är dock möjligt 

att stolparna för elvägarna blir något dyrare eftersom det, beroende på utformningen, 

kan krävas mer material med tanke på utliggare på stolparna. Livslängden anges som 50 

år (Projektengagemang 2011). Som tidigare diskuterats kan den faktiska livslängden 

dock vara längre (Nielsen et al. 1999).  

 
Skyddsanordningar 

Kostnaderna för skyddsräcken varierar stort, mellan några hundra kronor per meter för 

stållineräcken upp till 2 000 kronor per meter för betongräcken (Projektengagemang 

2011). Tillsammans med priset varierar även arbetsbredden. Generellt kan man säga att 

ju lägre arbetsbredden ska vara desto högre är priset. Samtidigt möjliggör en låg 

arbetsbredd att stolparna kan placeras närmare vägbanan, vilket minskar deras kostnader 

då utliggaren kan göras mindre. Utöver räcken kommer även krockdämpare att behövas 

på ställen där räcken inte går att använda. I realiteten kommer därför en kombination av 

olika skyddsanordningar att användas. Det verkar dock sannolikt att kostnaderna för 

skyddsanordningar för elvägar kommer att hamna i det övre prisintervallet. Detta med 

tanke på att det i första hand handlar om starkt trafikerade vägar med mycket tung trafik 

och att stolparna måste skyddas mot nedrivning. Därför utgås här ifrån en kostnad på 2 

miljoner kronor per kilometer, vilket är i enighet med Projektengagemang (2011).  

   
Strömavtagare 

Strömavtagaren är egentligen ingen direkt investeringskostnad eftersom den är en del av 

fordonet och betalas därför av köparen av fordonet. Anledningen till att denna kostnad 

ändå undersöks här att någon form av strömavtagare är en väsentlig del i samtliga 

tekniker för elvägar. Samtidigt är det också ofta en känslig komponent så att dess 

kostnad och funktionalitet kommer att ha en betydande inverkan på vilken teknik för 

elvägar som slutligen kommer att dominera och i vilken grad elvägar byggs 

överhuvudtaget. Som beskrivits tidigare finns det olika alternativ för vad för slags 

strömavtagare som ska användas för elvägar och de skiljer sig avsevärt i priset, tabell 

29. 

 
Tabell 29: Kostnader för olika typer av strömavtagare per styck enligt Projektengagemang (2011) och Johansson 
& Olsson (2011) 

Pantograf, tågliknande 60 000 – 80 000 SEK 

Trolleystänger 30 000 SEK 

Aktiv strömavtagare 120 000 – 240 000 SEK 

 

Det tillkommer att den aktiva strömavtagaren kräver avsevärt mer utvecklingsarbete 

(Johansson & Olsson 2011). Vid en storskalig marknadsintroduktion bedöms den 

kostnaden dock att vara av mindre betydelse.    

 
5.5.5.2 Total investeringskostnad 

Den totala investeringskostnaden består av materialkostnaden men även 

arbetskostnaden för projektering, planering och byggnation. Grontmij (2010) anger en 

totalkostnad på 10 MSEK/km för elektrifieringen. Detta stämmar väl överens med 



  
 

68 

 

kostnaden för installationen av trådbusslinjen i Landskrona som består av liknande 

komponenter (Kusoffsky 2010). Siemens räknar med en kostnad för deras lösning ”E-

Highway” på mellan 7 och 35 MSEK/km (Gladstein 2012). Trafikverket uppskattar 

kostnaden till 6 – 18 MSEK/km varvid de första anläggningarna skulle hamna närmare 

den övre intervallgränsen och senare anläggningar närmare den lägre (WSP 2013). 

 
5.5.5.3 Underhållskostnaden 

Samtliga befintliga kostnadsanalyser för elvägar utgår ifrån en underhållskostnad av 

2,5% av investeringskostnaden (bl.a. Projektengagemang 2011, Elforsk 2011, Grontmij 

2010), det vill säga 250 000 kronor enligt Grontmijs beräkning och mellan 175 000 och 

875 000 kronor för Siemens fall. De huvudsakliga underhållskostnaderna består av byte 

och underhåll av elsystem och vägräcken.    

 
5.5.6 Konduktiv överföring underifrån 

 
5.5.6.1 Investeringskostnaden 

Viktoria Swedish ICT (2013) har gjort en kostnadsberäkning för en elväg mellan 

Stockholm och Göteborg som baseras på en anpassning av Alstom’s APS teknik till 

vägtrafik, se tabellen nedan. Deras beräkningar innefattar inte installationen av varken 

elvägen eller DC strömförsörjningen längs vägen. 

 
Tabell 30: Kostnadsberäkning för en elektrifiering av vägar med en teknik som utgår ifrån Alstom's APS (Viktoria 
Swedish ICT 2013). 

Delsystem MSEK/km 

Anpassning av det regionala elnätet, transformatorer 0,8 

Strömförsörjning av matningsstationerna genom PEX-kablar  1,3 

Matningsstationer inklusive installation 5,1 

DC kabel längs med vägen 0,5 

Elväg enligt Alstom’s koncept 8,6 

Total investeringskostnad exklusive elvägs- och DC kabel 

installation 
16,3 

  

Företaget Elways AB anger på sin hemsida att deras lösning skulle kosta cirka 4 

miljoner kronor per kilometer (Elways AB 2015). Enligt VD:n Gunnar Asplund ingår 

samtliga kostnader i den uppskattningen. Däremot avser den investeringskostnaden vid 

en senare, storskalig utbyggnad. De första, mindre anläggningarna skulle alltså bli 

dyrare, hur mycket är dock oklart.    

 
5.5.6.2 Underhållskostnaden 

Eftersom den strömförande skenan är inbyggd i vägkroppen, påverkas den i högre grad 

av vädret. Enligt WSP (2013) krävs det en anpassad snöröjning, dels för att undvika 

skador på anläggningen och dels för att rensa skenan från is och snö. Dessutom 

bedömer de att systemet är känsligare för bland annat tjäle än vid en konduktiv matning 

ovanifrån. Vid låga trafikflöden och mycket svåra väderförhållanden kan isbildning i 

skenan förekomma. I sådana fall kan skenan värmas med el.  

 

Gunnar Asplund på Elways AB bedömer underhållskostnaderna som ”mycket låga”. 

WSP (2013) framhäver att det finns en betydande osäkerhet i hur höga 

underhållskostnaderna kommer att vara. Kvantitativa uppskattningar av 

underhållskostnaden saknas, utgår man även här från 2,5% av investeringskostnaden 
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skulle underhållet kosta mellan 100 000 och 400 000 kronor per kilometer och år, 

beroende på vilken bedömning av investeringskostnaden man utgår ifrån.   

 
5.5.7 Induktiv överföring 

 
5.5.7.1 Investeringskostnaden 

Inom projektet ”Slide-in” har investeringskostnaden för att elektrifiera vägsträckan 

Stockholm – Göteborg baserad på Bombardier’s induktiva teknik beräknats (Viktoria 

Swedish ICT 2014). Beräkningarna omfattar både själva elvägen och utbyggnaden av 

den nödvändiga energiinfrastrukturen, däremot omfattas inte ett fullständigt 

kontrollsystem och inte heller något betalningssystem. Beräkningsresultaten presenteras 

i tabellen nedan (Viktoria Swedish ICT 2014). 

 
Tabell 31: Bedömning av investeringskostnaden för en induktiv elväg baserad på Bombardier's teknik. Efter 
Viktoria Swedish ICT (2014) 

Delsystem MSEK/km 

Anpassning av det regionala elnätet, delstationer och transformatorer 

(130/30 kV). Dimensionering: 0,96MW/km / 1,4 MW/km 
0,2 / 0,6 

PEX-kablar kostnad för ledningar från delstationerna till 

matningsstationer vid vägen och för ledningarna längs med vägen 
1,3 

Matningsstationerna 5,1 

Elväg enligt Bombardier’s teknik inkl. installation 56 

Total investeringskostnad: 0,96MW/km / 1,4MW/km 62,9 / 63,3 

Efter korrigering för volymeffekten, dvs. vid massproduktion ≈30 

   

 

Det finns flera analyser på vad det skulle kosta att bygga elvägar enligt KAIST’s 

OLEV-teknik, se tabeller 32 och 33. Beräkningarna avser dock en eventuell byggnation 

i Sydkorea och är därför inte direkt applicerbara på en anläggning i Sverige.   

 
Tabell 32: Bedömning av investeringskostnaden för en induktiv elväg med KAIST's teknik. Kostnaderna avser en 
byggnation i Sydkorea. Dollarpriser har räknats om till svenska kronor enligt växelkursen 2015-03-02: 1 US-dollar 
= 8,34 SEK. Efter Rim (2013). 

   Dubbelriktning Enkelriktning 

Komponent Typ Pris/st st/km MSEK/km st/km MSEK/km 

Inverter 100kW 0,46 4 1,84 4 1,84 

Kabel 
Matningskabel 0,45 2 0,9 4,4 1,98 

Vanlig kabel 0,45 2 0,9 2 0,9 

Kabelskydd 
FRP rör 0,13 4 0,52 0 - 

FRP paket 0,22 0 - 1 0,22 

Kärna 
Räfflad-typ 2,09 1 2,09 0 - 

Kvadrat-typ 0,80 0 - 1 0,80 

Kondensator 
Cap. box 0,042 40 1,68 0 - 

Modul-typ 0,0025 0 - 500 1,25 

Vägbygge Betong 0,50 1 0,50 0 - 
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Asfalt 

uppgrävning 
0,017 1 0,017 0,5 0,0085 

Asfaltläggning 0,092 1 0,092 0 0 

Övrigt  0,42 1 0,42 0,2 0,084 

Total    8,96  7,08 

Total i 

massproduktion 

¼ - ½ av 

kostnaden 
  2,24 -4,48  1,77 - 3,54 

 

 
Tabell 33: Bedömning av investeringskostnaden för en induktiv elväg med KAIST's teknik. Kostnaderna avser en 
byggnation i Sydkorea. Dollarpriser har räknats om till svenska kronor enligt växelkursen 2015-03-02: 1 US-dollar 
= 8,34 SEK. Observera att bedömningen avser kostnaderna vid massproduktion så att de första anläggningarna 
som byggs i liten skala skulle bli betydligt dyrare. Efter Shin et al. (2014) 

Komponent Pris/st St/km MSEK/km 

Inverter 0,14 2 0,28 

Inverterhytta 0,035 2 0,07 

Kondensator-box 0,011 2 0,022 

Sensor dataenhet 0,0069 2 0,0138 

Vägmaterial 0,0011 per meter 1000 1,1 

Vägbygge 0,00042 per meter 1000 0,42 

Sensor 0,00069 100 0,069 

Övrigt 0,0069 1 0,0069 

Total i 

massproduktion 

  1,98 

 

Även om de absoluta kostnaderna antagligen inte skulle gälla i Sverige, tillåter 

tabellerna ändå en del viktiga slutsatser. Som man ser står kablarna för en stor del av 

kostnaden och de står även för en stor del av kopparanvändningen (Choi et al. 2013). 

Choi et al. (2013) har föreslagit ett system som kallas för ”X-rail”. Här läggs kablarna 

vid segmenten över kors i form av ett ”X” vilket nästan halverar kabellängden och -

kostnaden. Detta kan ses som ett exempel på hur kostnaderna och materialanvändningen 

kan minska kraftigt genom forskning och vidareutveckling. Det visar även att tekniken 

fortfarande är ganska ny så att stora förändringar är möjliga på kort tid. Av tabell 32 

framgår det dessutom att en kilometer dubbelriktning är betydligt billigare än två 

kilometer enkelriktning. Detta var väntat eftersom man vid dubbelriktning i många fall 

behöver lika många komponenter som vid enkelriktning, till exempel växelriktare. En 

annan viktig slutsats är att vägbygget bara står för en liten del av totalkostnaden. Det är 

dock inte säkert att det förhåller sig på samma sätt i Sverige. Dessutom är det sannolikt 

att kostnaderna för vägbygget minskar mindre vid massproduktion än 

komponentkostnader så att vägbygget då skulle stå för en procentuellt sett större andel.  

 

Det finns få bedömningar om hur mycket fordonen till detta system skulle kosta. 

Mottagaren med sekundärlindningen på bilens undersida ökar kostnaden men samtidigt 

kan batteriet i framtiden dimensioneras mindre, vilket i sin tur reducerar kostnaden 

(Viktoria Swedish ICT 2014).  De första modellerna kommer antagligen att vara dyrare 

än motsvarande fordon med förbränningsmotor. När produktionen sker i stora volymer 

kan kostnaden för personbilar med IPT dock sjunka till samma nivå eller till och med 

under den av hybrid- och bensinbilar (Suh et al. 2011). Shin et al. (2014) presenterar en 

bedömning av vad en bus med OLEV-tekniken skulle kosta vid massproduktion, tabell 

34. 
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Tabell 34: Kostnadsbedömning av en buss med OLEV-tekniken. Bedömningen avser Sydkorea och förutsätter 
massproduktion. Dollarpriser har räknats om till svenska kronor enligt växelkursen 2015-03-02: 1 US-dollar = 8,34 
SEK. Efter Shin et al. (2014). 

Komponent Kostnad i MSEK % av totalkostnaden 

Fordon 0,44 72 

Mottagarenheten på fordonet 0,074 12 

Batteri 0,10 16 

Total 0,61 100 

 

Även i detta fall verkar kostnaderna för låga för att kunna vara giltiga i Sverige. I 

artikeln ges inte heller någon mer detaljerad information om fordonets storlek eller 

liknande. Det intressanta är dock att mottagarenheten står för en förhållandevis liten del 

av totalkostnaden, omkring 12%.   

 

Särskilt i fallet av den induktiva lösningen är det besynnerligt att kostnadsberäkningarna 

varierar så enormt kraftigt, med mer än faktor 10.  

 
5.5.7.2 Underhållskostnaden 

Underhållskostnaden för det induktiva systemet är oviss, bland annat eftersom det i stort 

sett är obeprövad för skandinaviska klimatförhållanden. Vägunderhållet som 

reparationer och snöplogning kommer antagligen att bli mer komplicerat och kräver nya 

rutiner och delvis nya maskiner som behöver utvecklas. Elektrifieringen bedöms 

dessutom ökar spårbildningen (Viktoria Swedish ICT 2014). Den kanske största 

osäkerhetsfaktorn är dock hur vägkomponenterna klarar tjällyft. Ferrit är ett känsligt 

material så att risken finns att systemet skadas om själva vägen och de elektriska 

installationerna inte följer samma rörelser (Covic & Boys 2013a). Risken för detta kan 

dock minskas genom att använda extra isolering eller stabilisering (Viktoria Swedish 

ICT 2014).  

 

I övrigt har systemet fördelen att det inte är direkt utsatt för väderpåverkan. Dessutom 

finns det få rörliga delar och ingen fysisk kontakt och därmed ingen friktion som sliter 

på komponenterna.     

 

Underhållskostnaderna av energiförsörjningssystemet är i samma nivå som för de andra 

ERS, omkring 2,5% av investeringskostnaden (Viktoria Swedish ICT 2014). Med tanke 

på den enorma variationen i bedömningarna av investeringskostnaderna ger detta dock 

en otillfredsställande bild av vilka underhållskostnader man faktiskt kommer att kunna 

förvänta sig. 

 

 

5.6 Scenariomodellering 
 

I detta slutliga moment ska resultaten av alla tidigare steg sammanföras för att bygga 

modeller. Med hjälp av modellerna ska visas vilken miljöpåverkan 

snabbladdningsinfrastruktur och elvägar har under hela sin livscykel utifrån olika 

scenarier för vilken energimix som fordonen laddas med. Resultaten från 

livscykelanalysen för infrastrukturerna kompletteras i detta steg alltså med 

användningsfasen. Eftersom resultaten i det här steget ska bli jämförbara för 

snabbladdningsinfrastruktur och elvägar behövs en gemensam funktionell enhet. För att 
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ställa miljöpåverkan (LCA resultat) i relation till kostnader (LCC resultat) används 

utsläppsmängd av miljöpåverkande ämnen per investerad krona som funktionell enhet.  

 

Med hjälp av de i tabell 35 listade antaganden har modeller byggts för att beräkna 

miljöpåverkan under användningsfasen. I modellerna ingår även ett steg för att beräkna 

hur utsläppen förändras med snabbladdningsinfrastruktur och elvägar i jämförelse med 

det fossila systemet. Hur elektriciteten som elbilarna laddas med spelar antagligen en 

stor roll för resultaten. En debatt om vilken elmix som är bäst att räkna med i det 

sammanhanget pågår (Johansson 2014a). Det här arbetet avser inte att ta ställning i den 

debatten. För att ändå ta med och utvärdera hur olika elmix påverkar resultaten har 

analyserna genomförts för fyra scenarier:  

 

1. Nordisk elmix: Med nordisk elmix avses medelelen på den nordiska 

elmarknaden. Enligt Johansson (2014b) är det i nuläget korrekt att räkna med 

den nordiska elmixen. Eftersom det pågår en integrering av elmarknaderna 

kommer det på sikt antagligen att bli mer verklighetsnära att räkna med det 

europeiska medlet. 

2. 100% förnybart: Avser ett scenario där all el för att försörja elvägarna och 

snabbladdarna kommer från förnybara källor. I det här fallet valdes att utgå ifrån 

100% vindkraftsel. 

3. Marginalel: Marginalelen är en ögonblicksbild av verkligheten. Det är 

marginalelen som ändras i första hand när en förändring i elanvändningen sker. 

Vilka egenskaper marginalelen har varierar över tiden och det är svårt att 

förutsäga hur den kommer att vara sammansatt på lite längre sikt (Johansson 

2014b). Gode et al. (2009) anser att man ska utgå ifrån att marginalelen utgörs 

av kolkondens, åtminstone inom en nära framtid. Sedan kan inslagen av 

naturgasbaserad elproduktion öka. För det här arbetet utgås ifrån att 

marginalelen utgörs av 100% kolkraft.  

4. Fossilt: Detta är ett referensscenario som beskriver ”nollalternativet”. Här räknas 

med att det antalet kilometer som körs på el från snabbladdare respektive elvägar 

istället körs på fossila bränslen. På så sätt får man en bild av hur stor 

utsläppsförändringen blir i jämförelse med om man inte skulle investera i ny 

infrastruktur. Observera att det här systemet bara består av det antalet kilometer 

som körs fossilt, infrastrukturen som bensinmackar ingår inte. 

 
Tabell 35: Lista över de antaganden som görs i modellerna. 

Ingångsvariabel Referens 

Allmänt   

Referenstid, år 60 Trafikverket (2015b) 

Energiinnehåll diesel, kWh/L 9,77 Energimyndigheten (2015) 

Energiinnehåll bensin, kWh/L 8,94 Energimyndigheten (2015) 

Verkningsgrad elmotor, % 95 Viktoria Swedish ICT (2013) 

Verkningsgrad dieselmotor, % 42 Viktoria Swedish ICT (2013) 

Personbil: El kWh/km 0,15 Egen beräkning 

Personbil: fossila bränslen L/km 0,04 
Eget antagande, något lägre än 

genomsnittet för dagens nya bilar 

Lastbil: El kWh/km 1,64 Haraldsson (2010) 

Lastbil: L diesel/km 0,4 Energimyndigheten (2015) 

Snabbladdningsinfrastruktur   

SEK/snabbladdningsstation 700 000 Strömfelt (2015) 
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Drift och underhåll SEK/år 70 000 Schroder & Traber (2012) 

Livslängd, år 10 Tabell 16 

Snabbladdare per elbil 0,008 Egen beräkning, se 5.6.1 

Genomsnittlig årlig körsträcka 

personbilar, km 
14 400 SCB (2005) 

Räckvidd per laddning, km 120 
Eget antagande efter Strömfelt 

(2015) 

Genomsnittlig laddtid, min 30 Lucas et al. 2012 

Elvägar, dubbelspår   

Elväg SEK/km 10 000 000 Grontmij (2010) 

Underhåll SEK/km/år 250 000 Grontmij (2010) 

Elvägens effekt kW 25 Stamati & Bauer (2013) 

Antal personbilar per dag 10 000 

Antagande efter Viktoria Swedish 

ICT (2013), Lennartsson (2010), 

Strömfelt (2015) 

Andel personbilar som nyttjar 

elväg, % 
10 Eget antagande, se 5.6.2 

Antal tunga fordon per dag 2 000 Viktoria Swedish ICT (2013) 

Andel elektrifierade lastbilar, % 90 WSP (2013) 

   

   
5.6.1 Hur många bilar kan en snabbladdare betjäna? 

För att kunna beräkna hur stor minskningen av utsläpp och energianvändning är vid en 

viss investering i snabbladdningsinfrastruktur behöver man veta hur många bilar en 

snabbladdare kan betjäna. Detta kallas också för ”service rate” (Schroder & Traber 

2012). Tidigare studier har gjort beräkningar kring denna kvoten (Nansai et al. 2001; 

Lucas et al. 2012; Sundberg & Lundström 2013). Nansai et al. (2001) räknade 

fossilbilars användning av bensinmackar om till hur många snabbladdare som skulle 

behövas för elbilar. Det är dock tveksamt om detta tillvägagångssätt ger en bra bild av 

situationen. Bland annat eftersom den helt dominerande typen av laddning av elfordon 

är att ”tanka”, det vill säga ladda, på natten, en möjlighet som inte finns för fossilbilar. 

Det tillkommer att en laddning, även vid en snabbladdare, tar mycket längre tid än att 

tanka en fossilbil. Lucas et al. (2012) räknar med att det kommer att krävas mellan 0,15 

och 0,25 snabbladdare per elbil och att det i början vid introduktionen av elfordon och 

laddinfrastruktur kan vara 0,5 eller fler. De siffrorna förefaller dock vara mycket höga 

med tanke på elbilars räckvidd och människors resvanor, vilket resulterar i ett ganska 

lågt behov av snabbladdning (Christensen et al. 2010, Sundberg & Lundström 2013). 

Därför görs här en egen bedömning av kvoten mellan snabbladdare och elfordon enligt 

modellen som visas i figuren nedan. 
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  Antal elbilar, x   

  

 

 
Andel resor som är längre 

än räckvidden, 10% 

  
Andel av resorna som kräver 

snabbladdning, 10% 
 

 

  

 

 
Elbilars räckvidd 

120 km 

  

Antal elbilar som behöver snabbladda 

per dag, 0,1*x   

  

 

  

  

Antal kWh som måste laddas via 

snabbladdare för x antal elbilar 

0,1*x*120km*0,15kWh/km 

 
Energiförbrukning per km 

0,15 kWh 

  

 

  

Laddtillfällen per 

dag, 12 
 

Antal snabbladdare som krävs för att 

täcka det behovet 

y=(0,1*x*120km*0,15kWh/km)/ 

(12*18kWh) 

 
Tid per laddtillfälle 

30 minuter 

  

 

 
Antal kWh som laddas per 

laddtillfälle, 18 kWh 

  

Kvoten: 

Antal snabbladdare/Antal elbilar 

y/x 

  

     

Figur 23: Modell för beräkningen av kvoten mellan antalet snabbladdare och antalet elbilar. 

Man utgår ifrån att det finns X antal elbilar. För att få veta hur många av de som 

behöver snabbladda på en dag behöver man se på elbilars räckvidd och människors 

resevanor. De flesta av dagens elbilar har i praktiken en räckvidd på 80 till 150 km 

(Strömfelt 2015). Samtidigt förefaller det som mycket sannolikt att räckvidden kommer 

att öka snabbt under de närmaste decennierna. Christensen et al. (2010) anser att så lite 

som 5% av bilarna behöver snabbladda om man utgår ifrån en räckvidd på 120 km. 

Enligt Blue Institute (2013) är 90% av de dagliga privata resorna kortare än 100 km. 

Dessutom tillkommer affärsresor. Därför antas här att 10% av elbilarna behöver 

snabbladda per dag. Vidare antas att varje laddning i genomsnitt tar 30 minuter och ger 

120 km räckvidd (Lucas et al. 2012). Eftersom en elbil förbrukar omkring 0,15 kWh/km 

betyder det att varje laddning är på 18 kWh. Detta kan multipliceras med antalet elbilar 

som nyttjar snabbladdning för att få veta hur många kWh som behöver laddas via 

snabbladdare för antalet X elbilar. För att besvara frågan hur många snabbladdare som 
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krävs för att täcka den efterfrågan, behöver man göra ett antagande om hur många kWh 

en snabbladdare kan ge per dag. Det beror i sin tur på laddtiden per laddning och 

laddtillfällen per dag. Vid en genomsnittlig laddtid på 30 minuter är maximalt 48 

laddningar per dag möjliga. Som Schroder & Traber (2012) of har visat är behovet för 

snabbladdning mycket lågt på natten och uppvisar toppar vid cirka klockan 10 och 16. 

Antar man därför att laddstolpen inte används nattetid och hälften av tiden på dagen blir 

det 12 laddtillfällen per dag. Varje laddstolpe ger då 216 kWh per dag (18 

kWh/laddtillfälle * 12 laddtillfällen/dag). Delar man sedan det totala energibehovet som 

behöver laddas via snabbladdare med 216 kWh får man slutligen veta hur många 

snabbladdare som krävs för X antal elbilar. Den uträkningen ger resultatet att det krävs 

0,008 snabbladdare per elbil.   

 

Det är viktigt att observera att den ovan presenterade uträkningen avser en situation där 

elbilar är vanliga och utgör en betydande del av den totala fordonsflottan. I tidigare 

skeden är det sannolikt att kvoten mellan snabbladdare och elbilar är avsevärt högre, 

bland annat eftersom snabbladdare används till betydligt färre laddtillfällen per dag. 

Modellen innehåller dessutom en del variabler där det saknas bra empiriskt data och 

som därför är osäkra. För mer noggranna beräkningar rekommenderas därför att i 

framtida arbeten samla in mer empirisk data och att använda probabilistiska metoder för 

att ta osäkerhet och variabilitet i beaktande. 

 
5.6.2 Modellerna 

Nedan, i figurerna 25 och 26, visas de två modellerna som har byggts för 

snabbladdningsinfrastruktur och elvägar. Det är värt att poängtera att modellerna inte är 

avsedda för att ge en detaljerad, fullständig och allomfattande bild av verkligheten. Det 

finns ett antal aspekter som medvetet har exkluderats från modellerna. Bland annat tar 

modellerna bara hänsyn till investeringskostnaden, räntor har inte tagits med liksom 

eventuella intäkter i form av avgifter för elvägar. Modellerna ska därför snarare ses som 

en grundsten som fokuserar på att framhäva de väsentliga faktorerna i kalkylerna och 

som kan kompletteras allt eftersom mer kunskap samlas in och beroende på vilket 

perspektiv man väljer att utgå ifrån, se också avsnitt 5.6.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

76 

 

  
Investering 

x SEK 
  

  

 

 
Snabbladdarnas livslängd 

10 år 

  

Antal snabbladdare 

y=(x SEK / 700 000 SEK)/ 

(60 år / 10 år) 

  

  

 

 
Pris per snabbladdare 

700 000 SEK 

 

 

Antal elbilar som snabbladdarna kan 

betjäna 

y*0,008 

  

”Service rate” 

0,008 

 

 

  

  

Körsträcka som körs på el från 

snabbladdare 

z= y*0,008*0,1*14 400km *60 år 

 
Årlig körsträcka per elbil 

14 400 km 

  

 

  

  

Mängd energi som används för 

laddning via snabbladdare 

z*0,15 kWh 

 
Energianvändning per km 

0,15 kWh 

  

 

  

  Miljöpåverkan  
Elmix: Nordisk/ 100% 

förnybart/ marginalel 

  

 

  

  
Utsläppsändringar i jämförelse med 

fossilt system 
 

Bränsleförbrukning per km 

0,04 L/km 

 

Figur 24: Modell för snabbladdningsinfrastrukturens miljöpåverkan per investerad krona. 
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Investering 

x SEK 
   

   

 

   

Pris per km elväg 

10 000 000 SEK 

 

 

Antal km elväg 

y=(x SEK / 10 000 

000 SEK) 

 

 
Elvägars livslängd 

60 år 

  

 

 

   

Trafikintensitet 

2 000 lastbilar/km/ 

dag 

 

Antal km 

lastbilar 

kör på 

elväg 

2 000*y 

 

Antal km 

personbilar 

kör på 

elväg 

10 000*y 

 
Trafikintensitet 

10 000 bilar/km/dag 

  

 

 

 

  

Andel som behöver 

laddning, 90% 

 

Antal km 

på el 

2 000*y* 

0,9 

 

Antal km 

på el 

10 000*y* 

0,1 

 

Andel som behöver 

laddning, 10% 

  

 

 

 

  

Energiförbrukning 

per km 

1,64 kWh 

 

Antal kWh 

som behövs 
 

Antal kWh 

som behövs 

 Energiförbrukning 

per km 

0,15 kWh 

  

  

   

   Miljöpåverkan 
 

 

Elmix: Nordisk/ 

100% förnybart/ 

marginalel 

   

 

   

Bränsleförbrukning 

lastbil per km 

0,4 L/km 

 

 

Utsläppsändringar 

i jämförelse med 

fossilt system 

 

 

Bränsleförbrukning 

personbil per km 

0,04 L/km 

       

Figur 25: Modell för elvägars miljöpåverkan per investerad krona. 
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5.6.3 Infrastrukturens betydelse i förhållande till elanvändningen 

Ett av syften med livscykelanalyserna var att utvärdera vilka livscykelfaser som står för 

den största andelen av den totala miljöpåverkan. I de följande figurerna har därför 

infrastrukturens miljöpåverkan jämförts med den av elanvändningen under 

användningsfasen utifrån olika antaganden om hur elen har producerats. För 

översiktlighetens skull presenteras här bara resultaten efter normaliseringen, resultaten 

efter karakteriseringen finns i bilaga D.  

 

 

 

 

 

 

Som man ser följer utsläppen ungefär samma mönster för båda infrastrukturlösningar. 

Själva infrastrukturernas påverkan är störst i kategorierna ekotoxicitet och 

metallanvändning. I båda fallen beror det främst på användningen av koppar. För 

Figur 26: Infrastrukturens miljöpåverkan i förhållande till användningsfasens. Resultat för snabbladdningsinfrastruktur efter normalisering. 

Figur 27: Infrastrukturens miljöpåverkan i förhållande till användningsfasens. Resultat för elvägar efter normalisering. 
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elvägar tillkommer kontaktledningsslitaget som här är inräknat till infrastrukturens 

miljöpåverkan. I övrigt är infrastrukturens betydelse låg om man utgår ifrån att elen 

består av nordisk mix eller marginalel. Tänker vi dock längre framåt på vägen mot det 

hållbara samhället och jämför infrastrukturen med användningen under förutsättning att 

100% förnybar el används, blir användningsfasens dominans inte lika tydlig. För 

snabbladdningsinfrastrukturen är det då själva laddstationerna som står för störst 

miljöpåverkan i alla kategorier, för elvägar spelar infrastrukturen då den största eller 

åtminstone en stor roll i jämförelse med elanvändningen. 

 
5.6.4 Elvägars potential för lastbilar i jämförelse med personbilar 

Som systemanalysen visade finns det i huvudsak tre olika tekniker för elvägar, varav 

den konduktiva överföringen ovanifrån enbart kan försörja höga fordon med el, medan 

de andra två teknikerna kan nyttjas av både last- och personbilar. Samtidigt är det främst 

de tunga transporterna som saknar alternativa lösningar för att elektrifieras. För att 

bedöma potentialen för lastbilar i jämförelse med den för personbilar har modellerna 

även använts för att beräkna energibesparingen vid en elektrifiering av de två 

fordonstyperna. 

 

Utifrån de antaganden som görs i modellerna, visar resultaten att energibesparingen vid 

en elektrifiering av elvägar blir 0,48 kWh per investerad krona på 60 år för personbilar 

och 8,95 kWh för lastbilar. Även om trafiktätheten är mindre för lastbilar blir 

energibesparingen ändå stor på grund av att det antogs finnas ett stort behov av att nyttja 

elvägen, 90% av lastbilarna, samt att lastbilar förbrukar mycket mer energi per 

kilometer än personbilar. Enligt de beräkningarna är det alltså främst för de tunga 

transporterna som elvägar har största delen av sin energibesparingspotential. Det 

betyder också att det, åtminstone utav den anledningen, inte är så viktigt att även 

personbilar kan nyttja elvägarna. Observera att de resultaten bara gäller så länge som 

man gör samma antaganden som i modellen här. 

 
5.6.5 Jämförelse mellan snabbladdningsinfrastruktur och elvägar i förhållande till 
det fossila systemet 

De ovan presenterade modellerna har förts över till SimaPro för att beräkna 

infrastrukturernas miljöpåverkan per investerad krona. Resultaten presenteras i 

figurerna och tabellerna nedan. Det som visas är hur utsläppen förändras per investerad 

krona i jämförelse med om kilometerna hade körts med fossila bränslen istället. Ett 

minustecken betyder därför att utsläppen minskar i förhållande till det fossila scenariot 

och ett plustecken betyder att utsläppen ökar. Observera att tidsperspektivet fortfarande 

är 60 år för att ta hänsyn till snabbladdningsinfrastrukturens och elvägars olika 

livslängd. Det innebär att den utsläppsförändringen som visas är per investerad krona på 

60 år.   
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Tabell 36: Jämförelse mellan snabbladdningsinfrastruktur och elvägar i förhållande till det fossila systemet utifrån 
olika scenarier för hur elen produceras. 

 

 

Ser man på resultaten av karakteriseringen, figur 29, kan man konstatera att 

investeringar i snabbladdningsinfrastruktur leder till utsläppsminskningar i nästan alla 

kategorier, oberoende av vilken elmix som man räknar med. För elvägar är utslagen 

överlag större, men det finns flera kategorier där utsläppen ökar i jämförelse med det 

fossila systemet, bland annat landanvädning och förbrukning av metallresurser. I båda 

fallen, men i synnerhet för elvägar, spelar det stor roll hur elen som används har 

producerats. Att räkna med 100% vindkraftsel ger som väntat de bästa resultaten 

överlag, även om det finns några kategorier där andra elmix är bättre, exempelvis i 

kategorien metallanvändning, eftersom det används en del sällsynta metaller som 

neodym och dysprosium i vindkraftverk.  
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Normaliserar man sedan resultaten, figur 30, ser man genast att utsläppsminskningen är 

absolut mest betydelsefull i kategorien för omvandlingen av naturliga miljöer. Till den 

kategorien räknas till exempel avskogning och utdikning av våtmarker. Vad den så 

kraftiga minskningen i just den kategorien beror på är svårt att slå fast med säkerhet. 

Det kan bero på att infrastrukturen för utvinning, transport och behandling av fossila 

bränslen ofta medför att stora markarealer tas i anspråk. Dessutom krävs nästan tre 

gånger så mycket energi i det fossila scenariot på grund av den mycket högre 

effektiviteten av de elektriska framdrivningssätten. Ser man på utsläppsökningen för 

elvägar i kategorien markekotoxicitet beror den till största delen på det tidigare 

diskuterade kontaktledningsslitaget. I kategorierna klimatförändringar och förbrukning 

av fossila resurser sker en minskning för alla fall förutom om elvägar drivs med 

marginalel. Utsläppsförändringarna i de andra kategorierna är små. 

 

Figur 28: Resultat för karakteriseringen av elvägars och snabbladdningsinfrastrukturens miljöpåverkan i förhållande till det fossila referensscenariot. 

Figur 29: Resultat av jämförelsen mellan elvägar och snabbladdningsinfrastruktur i förhållande till det fossila referensscenariot. Efter normalisering. 
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5.6.6 En närmare titt på koldioxid 

Även om en central punkt av det här arbetet är att utgå ifrån ett holistiskt perspektiv tas 

nu en närmare titt på utsläppen av koldioxidekvivalenter för att ge en jämförelsepunkt 

med andra studier. Man kan konstatera att utsläppen minskar i samtliga fall med 

undantag av scenariot där elvägar drivs med marginalel, där utsläppen istället ökar 

kraftigt. Med nordisk mix och 100% förnybar el ger elvägar däremot en 

utsläppsminskning på 2 respektive 3 kg CO2-ekvivalenter per krona. För 

snabbladdningsinfrastruktur är det 0,5 och 0,6 kg per krona i samma scenarier. Här sker 

dock även än utsläppsminskning vid användningen av marginalel, även om den är låg, 

0,2 kg CO2-ekvivalenter per krona. De siffrorna kan jämföras med att 

utsläppsminskningar av CO2-ekvivalenter kostar omkring 1 kr/kg för investeringsbidrag 

till fjärrvärme eller biogas och att 1 investerad krona i investeringsbidrag till 

gödselbaserad biogas för gårdsbruk ger en minskning på 3 kg CO2e (Broberg et al. 

2008). Man skulle dock i första hand jämföra med andra alternativ inom 

transportsektorn eftersom det inte räcker om utsläppen inom energiproduktionen 

minskas så länge som man fortsätter att köra på fossila drivmedel. Utsläppsminskningen 

för snabbladdningsinfrastruktur och elvägar kan då jämföras med investeringar i 

järnväg, där 1 krona ger en minskning på bara 0,2 kg CO2e (Broberg et al. 2008). 

 
5.6.7 Olika perspektiv     

Det är möjligt att bygga scenarierna utifrån olika perspektiv och utgångspunkter där det 

inte finns rätt eller fel. Vilken ståndpunkt man väljer kan dock ha stora effekter på 

resultaten. Här ska därför översiktligt olika tankesätt belysas. 

 

De i det här arbetet presenterade scenarierna har räknat på det antalet kilometer som 

körs med el som laddas via snabbladdare eller elvägar. För snabbladdare antogs att det 

skulle vara 10% av den totala årliga körsträckan. Man skulle dock även kunna 

argumentera för att räkna med 100% av den totala körsträckan: om man antar att en 

snabbladdare kan betjäna 125 bilar, kan man tycka att hela körsträckan av de 125 

bilarna möjliggörs genom att snabbladdaren finns, även om det bara är 10% av resorna 

som kräver snabbladdning. Detta eftersom man kan argumentera att om inte 

snabbladdaren hade funnits, hade inte de 125 bilarna varit elbilar heller, då ingen hade 

köpt de eftersom möjligheterna till snabbladdning saknas. På så sätt skulle en 

snabbladdare möjliggöra elektrifieringen av 125 bilar. På samma sätt kan man 

argumentera för fallet med elvägar. Antar man det här perspektivet, har det stora 

effekter på resultaten: i många kategorier skulle utsläppsförändringen per investerad 

krona nästan tiofaldigas och infrastrukturens betydelse i förhållande till 

användningsfasen skulle minska kraftigt.   

 

De i det här arbetet använda scenarierna har räknat på investeringskostnaden oberoende 

av vem det är som investerar. Det finns dock antagligen stora skillnader i vilka aktörer 

som skulle finansiera snabbladdningsinfrastruktur respektive elvägar. Det förefaller 

sannolikt att elvägar, åtminstone i ett initialt skede, finansieras av staten medan 

installationen av snabbladdare i första hand bekostas av privata aktörer eller kommuner, 

eventuellt med statliga bidrag på 25-50%. På samma sätt förhåller det sig med drift- och 

underhållskostnader. Ser man därför på kostnaden per utsläppsminskning enbart utifrån 

statens perspektiv skulle den kostnaden för snabbladdningsinfrastruktur bli flera gånger 

mindre än de ovan presenterade resultaten medan den skulle bli något högre för elvägar. 
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Slutligen kan man ha olika uppfattningar om hur man ser på kostnader och 

utsläppsminskningar som ligger i framtiden, vilket också är anledningen till att de här 

presenterade modellerna inte inkluderar några kalkylräntor. Med tanke på det långa 

tidsperspektivet, 60 år, kan antaganden om räntor och nuvärde av både kostnader och 

utsläppsminskningar dock spela en betydande roll. 

 
5.6.8 Tröskeleffekter 

För både snabbladdningsinfrastruktur och elvägar lär det finnas en stark tröskeleffekt, 

det vill säga det krävs en ganska omfattande utbyggnad för att infrastrukturen 

överhuvudtaget ska användas. För elbilar handlar det om att viljan att köpa en elbil kan 

antas vara lägre så länge som det inte finns ett välutbyggt nät av snabbladdare. För 

elvägar kan tröskeleffekten dock antas bli ännu starkare. Som beskrivits tidigare medför 

det en inte obetydlig kostnad att utrusta ett fordon med en strömavtagare. Bara om en 

stor del av vägnätet är elektrifierat kommer det att vara lönsamt att utrusta fordon med 

en sådan. Har man som avsikt att elektrifiera de tunga godstransporterna på väg och 

eventuellt även persontransporterna krävs det alltså genast stora satsningar för att 

komma över tröskeln.  

 
5.6.9 Inlåsningseffekter 

Det har tidigare visats att snabbladdningsstationer och elvägar har mycket olika 

livslängder. Tillsammans med livslängden varierar också teknikernas flexibilitet: 

snabbladdningsinfrastruktur är mycket flexibel och kan förhållandevis enkelt anpassas 

till ändrade behov, det är till exempel inte osannolikt att elbilars räckvidd kommer att 

dubbleras under de närmaste tio åren, vilket skulle leda till en kraftigt minskad 

efterfråga på snabbladdning enligt modellen. Snabbladdningsinfrastruktur kan även 

fasas ut på relativt kort tid om andra tekniker skulle bli dominerande.  

 

För elvägar å andra sidan finns en betydande inlåsningseffekt. Enligt WSP (2013) finns 

olika uppfattningar bland industrins aktörer om hur långt fram i tiden en omfattande 

övergång till elvägar ligger. Uppskattningarna varierar från 10 till 50 år. Om man sedan 

adderar elvägarnas livslängd på omkring 50 år så kommer det fortfarande att finnas 

elvägar i slutet av 2000-talet. När man planerar så långt framåt i tiden är det mycket 

viktigt att titta ingående på matrisen som visades i SLCA:n om vad som skulle krävas 

för att tekniken skulle vara i enighet med hållbarhetsprinciperna. Är kraven orealistiska 

att kunna uppfyllas med den tekniken är det tveksamt om man vill låsa sig i ett system 

för så lång tid framöver. 

 

 

6 Slutsatser 
 

6.1 Hur ser nuläget för snabbladdningsinfrastruktur och elvägar ut? 
Snabbladdningsstationer har funnits i ett antal år i många länder i världen. Bland de 

konduktiva laddarna finns det inga större funktionstekniska skillnader. Tekniken 

bedöms ha en hög mognadsgrad för att skalas upp. En del faktorer råder det dock 

fortfarande betydande osäkerhet kring, bland annat livslängden, eftersom bara tiden kan 

ge den nödvändiga erfarenheten och dataunderlaget. En viktig fråga kring 

snabbladdningsinfrastrukturen är dock standardiseringen. I dagsläget finns flera, med 

varandra icke-kompatibla standarder för snabbladdning. Det behöver inte vara ett stort 

problem eftersom man kan installera multiladdare med uttag för flera standarder, men 

det bidrar onödigt till ökade kostnader av snabbladdarna och ökad förvirring hos 
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bilisterna, vilket säkerligen bidrar negativt till allmänhetens acceptans för elfordon i 

stort. Därför skulle det vara angeläget att pådriva arbetet, helst på ett internationellt 

plan, med att enas om en gemensam standard för framtiden. 

 

För en elektrifiering av vägar har tre tekniska huvudspår identifierats. Här finns det 

betydande skillnader både när det gäller funktion och vilka komponenter de består av, 

vilket har beskrivits i systemanalysen för samtliga tre tekniker. I nuläget bedöms ingen 

teknik att vara mogen för att byggas i stor skala, utan alla befinner sig i ett 

utvecklingsstadium. Demonstrations- och testanläggningar har byggts både i Sverige 

och andra delar av världen. WSP (2013) bedömer att tekniken med konduktiv 

överföring ovanifrån har högst mognadsgrad av de tre alternativen. Utifrån resultaten av 

det här arbetet är det inte möjligt att avgöra om någon av teknikerna har en högre 

mognadsgrad än de andra. Det pågår en stor, stegvis innovationsupphandling av 

Trafikverket, Energimyndigheten och VINNOVA med syfte att bygga 

demonstrationsprojekt och därigenom få mer kunskap kring elvägars mognadsgrad 

(Trafikverket 2015c).     

 

 

6.2 Vilken miljöpåverkan och vilka direkta kostnader har de två 
lösningarna ur ett strategiskt livscykelperspektiv? 
Resultaten av en livscykelanalys kan bara bli så bra som det data som den bygger på. 

Livscykelinventeringen för både snabbladdningsinfrastruktur och elvägar har visat sig 

vara mycket problematisk. För snabbladdare meddelade bara två företag materialdata 

om sina snabbladdare. En möjlig anledning till att få aktörer ville eller kunde lämna ut 

information är att snabbladdare är komplexa produkter med många delkomponenter som 

oftast inte produceras av samma tillverkare utan av en rad olika underleverantörer. 

Därför är det möjligt att det finns dålig koll på den totala materialanvändningen. Ett 

annat problem är att aktörernas uppgifter, i synnerhet kring laddarnas förväntade 

livslängd, varierar kraftigt. Tillförlitligt empiriskt data saknas än så länge eftersom 

tekniken fortfarande är i ett tidigt skede. Samtidigt har det visats med känslighetsanalys 

att livslängden spelar en stor roll för infrastrukturens miljöpåverkan. 

 

För elvägar var livscykelinventeringen än mer problematisk eftersom ingen av aktörerna 

lämnade ut den efterfrågade informationen om materialanvändning. Huvudanledningen 

är i det här fallet med stor sannolikhet att man inte vill lämna ut sådana uppgifter 

eftersom man vill skydda sin teknik och sina innovationer från konkurrenterna. Denna 

invändning anses bara vara till viss del befogad eftersom den efterfrågade informationen 

inte omfattade några tekniska finesser eller en mycket hög detaljeringsnivå. Dessutom 

erbjöds samtliga företag att informationen skulle kunna hanteras konfidentiellt. 

Samtidigt missar företagen chansen att visa upp sin tekniks potential för att göra 

samhället mer hållbart. I vilket fall som helst är detta ett betydande problem. Elvägar 

kommer antagligen till största delen att finansieras av staten. I så fall måste 

myndigheterna få den nödvändiga informationen för att granska olika alternativ. Utan 

en viss grad av öppenhet och samarbetsvilja mellan privata och offentliga aktörer 

kommer det att vara omöjligt att ta fram det beslutsunderlag som krävs för att kunna 

avgöra om och hur Sverige ska färdas på elvägar i framtiden.  

 
6.2.1 Vilka livscykelfaser är de mest betydande? 

Med hjälp av den kvalitativa SLCA:n har produktion och användning identifierats som 

de två viktigaste avsnitt i båda teknikers livscykel. De har sedan undersökts närmare 

genom kvantitativ LCA. Generellt kan man slå fast att infrastrukturens relativa 
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betydelse är beroende på hur den elen produceras som fordonen laddas med under 

användningsfasen. I samtliga fall är infrastrukturens betydelse dock inte obetydlig. Den 

här studiens resultat stärker alltså kravet på att inkludera råmaterialanvändning och 

produktion när man undersöker ett transportsystems miljöpåverkan. Detta är i linje med 

slutsatserna av tidigare studier, bland annat Stripple & Uppenberg (2010) och Chester & 

Horvath (2009). I SLCA:n identifierades även avfallshanteringen som ett viktigt skede 

för att uppnå ett cirkulärt materialflöde med minskat behov för råmaterialutvinning. Det 

saknas dock i dagsläget dataunderlag för att kvantitativt kunna bedöma 

avfallshanteringens betydelse för infrastrukturernas miljöpåverkan. Det rekommenderas 

dock att undersöka detta närmare i framtiden.  

 

Tänker man sig att snabbladdningsinfrastruktur och elvägar ska vara delar av det 

hållbara samhället får inte några brott mot hållbarhetsprinciperna förekomma under 

deras livscykel. I ett sådant fall kan elen antas komma från förnybara källor, vilket 

innebär att infrastrukturens relativa betydelse för den totala miljöpåverkan kommer att 

vara större än elanvändningens under användningsfasen. Därför rekommenderas att från 

första början arbeta hårt på att optimera infrastrukturen och minimera dess 

miljöpåverkan genom bland annat smart design och kloka materialval.  

 

Vilken betydelse elmixen har som används för att driva fordonen har undersökts genom 

ett antal scenarier. Man kan konstatera att det spelar en helt avgörande roll hur elen har 

producerats. Sammanfattningsvist kan man säga att 100% förnybar el ger minst 

miljöpåverkan, följt av nordisk mix och sämst är marginalel. Ser man på figur 29 och 30 

kan man dock konstatera att det i samtliga fall sker en minskad miljöpåverkan genom 

elektrifiering. I enskilda kategorier, bland annat klimatförändringar, orsakar elvägar i 

kombination med marginalel dock en utsläppsökning. Av de resultaten kan man dra 

slutsatsen att en elektrifiering av transportsektorn behöver gå hand i hand med en 

omställning av energisektorn till förnybar elproduktion.  

 

När det gäller kostnaderna kan man för snabbladdningsinfrastruktur dra slutsatsen att 

den varierar kraftigt, främst på grund av att laddstationer kan utrustas med en lång rad 

olika kringutrustningar. En vanlig snabbladdningsstation kostar omkring 500-700 tkr 

inklusive mervärdesskatt i investeringskostnad. Underhållet har i litteraturen (Schroeder 

& Traber 2012) uppskattats till 10% av investeringskostnaden per år, vilket skulle vara 

en förhållandevis hög kostnad. Det krävs dock ett empiriskt dataunderlag för att få en 

bättre bild av hur höga underhållskostnader är i praktiken. 

 

För elvägar varierar uppskattningarna av investeringskostnaden kraftigt mellan olika 

tekniker och olika källor. Enligt de studierna som har gjorts i Sverige är de konduktiva 

lösningarna avsevärt billigare per kilometer än den induktiva. KAIST’s 

kostnadsberäkningar för deras induktiva system visar på en mycket låg 

kilometerkostnad. Det är dock oklart om och hur mycket dyrare en motsvarande 

installation skulle vara i Sverige. Klart är att de första projekten kommer att vara dyra, 

antagligen med en kilometerkostnad på omkring 20 miljoner kronor eller mer. Däremot 

är alla aktörer eniga om att kostnaderna kommer att sjunka kraftigt vid en storskalig 

utbyggnad, hur mycket är dock oklart. Utifrån de presenterade resultaten verkar en 

kostnad vid storskalig utbyggnad på mellan 5 och 15 miljoner kronor per kilometer som 

realistiska. Förutom själva infrastrukturen krävs dock även att fordonen utrustas med en 

strömavtagare för att kunna laddas på elvägarna. Det priset kommer antagligen att spela 

en stor roll för hur stark tröskeleffekten kommer att vara. Därför skulle det vara mycket 

angeläget att hålla den kostnaden så låg som möjligt. 
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6.2.2 Vilka komponenter och processer är de mest betydande? 

Genom jämförelser och processträd undersöktes vilka komponenter och processer som 

orsakar störst miljöpåverkan i olika kategorier. För snabbladdningsinfrastruktur är det 

oftast själva laddaren och i synnerhet användningen av koppar, stål och PVC som står 

för den största delen av miljöpåverkan i nästan alla kategorier. Även här kan läget dock 

förändras om man utformar laddplatsen på ett annat sätt, till exempel med avancerad 

kringutrustning som solceller et cetera. 

 

För elvägar med konduktiv överföring ovanifrån kunde visas att det i första hand är 

vägräcken, kontaktledningar och kontaktledningsstolpar som orsakar en stor 

miljöpåverkan. Även här är det materialen stål och koppar som ligger bakom den höga 

miljöpåverkan av de tre komponenterna. Energiförsörjningen i form av kablar, 

transformatorer och så vidare har däremot en klart underordnad roll. De resultaten visar 

också att det antagligen finns stora skillnader mellan de olika överföringsteknikerna. 

Alla tre viktiga komponenter, vägräcken, kontaktledningar och stolpar är nämligen 

specifika just för konduktiv överföring ovanifrån. Det understryker vikten av att även 

kunna göra en livcykelinventering för de andra två lösningarna. Fokus behöver ligga på 

de komponenterna som används i stora mängder, kontaktskenan i vägen respektive 

primärlindningen i vägen, medan energiförsörjning inte kräver en detaljerad 

inventering. 

 

En intressant slutsats av resultaten för det närmare undersökta systemet med konduktiv 

överföring ovanifrån är, att även mindre självklara aspekter som kontaktledningsslitage 

kan ha en stor miljöpåverkan. Det är därför viktigt att ta med sådana faktorer i 

analyserna samt att skaffa ett bättre kvantitativt underlag för de. Även här lär det finnas 

stora skillnader mellan de olika teknikerna, där den induktiva tekniken antagligen 

medför lägst utsläpp eftersom den fungerar utan fysisk kontakt och därmed utan 

friktion. 

 
6.2.3 Vilka indikatorer är lämpliga för att återspegla detta? 

Livscykelanalysens resultat har visat att det oftast inte är växthuseffekten och utsläppen 

av koldioxidekvivalenter som är den mest betydande miljöpåverkan. Istället var det 

kategorier som ekotoxicitet, landomvandling och förbrukning av metallresurser som har 

haft en stor betydelse för teknikernas totala miljöpåverkan. Detta understryker vikten av 

att inte reducera eller likställa miljöpåverkan till CO2e utsläpp. Samma budskap framgår 

också av att fråga sig hur man ska kunna ta hänsyn till alla de ekologiska 

hållbarhetsprinciperna. Det krävs alltså ett holistiskt angreppssätt när man väljer 

indikatorerna för sina analyser.  

 

I det här arbetet valdes ReCiPe Midpoint och Ekologiskt fotavtryck. ReCiPe Midpoint 

har visat sig fungera väl i det här sammanhanget eftersom indikatorn använder en 

mångfald av olika kategorier, samtidigt är den transparent och bygger på en god 

vetenskaplig grund. Har man som avsikt att undersöka överensstämmelsen med 

hållbarhetsprincip IV, social hållbarhet, behöver den dock kompletteras med andra 

lämpliga indikatorer. Ekologiskt fotavtryck valdes som annan indikator med syfte att få 

en bättre bild av miljöpåverkan i förhållande till arealanvändning. Indikatorn har visat 

sig fungera men det bedöms att den inte tillför så mycket ny information utöver det som 

ReCiPe Midpoint ger. För fortsatta analyser av det här slaget anses det därför vara 

tillräckligt att enbart använda ReCiPe Midpoint som indikator. 
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En nackdel med ett så brett angreppssätt i jämförelse med om man bara räknar på 

koldioxidekvivalenter eller energianvändning är dock att resultaten blir oöversiktligare 

och svårare att ta till sig. Det kan vara ett stort problem när de ska användas av politiker 

och andra beslutsfattare eller presenteras för allmänheten. Möjliga lösningar är att 

reducera antalet miljöpåverkanskategorier eller att sammanfatta resultaten till ett värde 

genom viktning eller endpoint indikatorer. Det innebär dock en väsentlig reducering av 

verkligheten och i fallet av viktning och endpoint indikatorer finns det ingen eller bara 

en mycket svag vetenskaplig grund. Därför rekommenderas att ändå använda en bred 

indikator som ReCiPe Midpoint eftersom den fångar upp hållbarhetsprinciperna väl och 

dess resultat återspeglar verklighetens komplexitet. Däremot skulle man undersöka om 

det finns vägar att presentera resultaten på ett mer lättillgängligt sätt. 

 

 

6.3 Vilka satsningar på de två teknikerna är mest meningsfulla, idag, 
mot 2030 och därefter utifrån olika antaganden och scenarier? 
Både snabbladdningsinfrastruktur och elvägar är komplexa system både när det gäller 

teknik, miljöpåverkan och ekonomi. De modellerna som togs fram i det här arbetet 

försöker att ge en grundläggande bild av verkligheten utan att vare sig förenkla den till 

det banala eller att göra de så omfattande att de inte går att greppa längre. Resultaten ska 

inte ses som absoluta sanningar eller som beslutsunderlag. De ska snarare ses som en 

översiktsbild av helheten och som utgångspunkt för att vidareutveckla modellerna tills 

de faktiskt kan tjäna som en del av ett beslutsunderlag.  

 

Utifrån de antaganden som görs i modellerna ger investeringar i 

snabbladdningsinfrastruktur en minskad miljöpåverkan i nästan alla kategorier i 

jämförelse med det fossila systemet, även om elen är marginalel. Störst betydelse har 

utsläppsminskningen i kategorien omvandling av naturliga landytor. Generellt är 

minskningarna dock mindre per investerad krona än för elvägar. Däremot finns det 

kategorier där elvägar orsakar högre utsläpp än det fossila systemet, i synnerhet när det 

gäller ekotoxicitet, till stor del på grund av kontaktledningsslitage och resulterande 

kopparutsläpp.  

 

Hur siffrorna ska tolkas beror på vilket perspektiv man utgår ifrån, bland annat eftersom 

snabbladdningsinfrastruktur och elvägar finansieras av olika aktörer. Dessutom har 

beräkningarna inte tagit hänsyn till olika affärsmodeller och därmed eventuella intäkter 

från avgifter för användning.  

 

Slutligen får man ställa sig frågan vilken teknik som är ett smartare steg, en 

språngbräda, på väg mot hållbara transporter. Den strategiska livscykelanalysen har 

visat att det finns mycket arbete kvar för att få infrastrukturerna och 

hållbarhetsprinciperna att vara i enighet. I synnerhet när det gäller elvägar är frågan om 

det realistiskt sett är möjligt att göra systemen hållbara. Det tillkommer den starka 

inlåsningseffekten på grund av elvägars långa livslängd och den tid det kommer att ta 

att utveckla och bygga dem. Snabbladdningsinfrastruktur är här mycket mer flexibel och 

kan anpassas eller bytas ut när bättre alternativ blir tillgängliga. Samtidigt har 

analyserna visat att elvägarna har sin största potential i att elektrifiera de tunga 

transporterna som saknar möjlighet till snabbladdning. Det är dock möjligt att det finns 

bättre, mer strategiska lösningar än elvägar för att göra just de tunga transporterna mer 

hållbara. Sådana alternativ skulle kunna vara en batteribytesinfrastruktur på liknande 

sätt som det planerades av företaget Better Place för personbilar, eller att bygga 

vätgasmackar längs med huvudvägarna och att köra lastbilarna på vätgas. I synnerhet 
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vätgasalternativet skulle kunna visa sig vara en smartare språngbräda till den hållbara 

framtiden eftersom på sikt även personbilar skulle kunna drivas på vätgas, istället för på 

fossila drivmedel och batterier. Här finns det därför ett stort behov av att göra fortsatta 

studier där elvägar jämförs med andra alternativ ur ett livscykelperspektiv.   

 

 

6.4 Metodkritik 
Det här arbetet har utgått från ramverket för strategisk hållbar utveckling och använt 

backcasting utifrån en gemensam definition av hållbarhet i form av grundläggande 

hållbarhetsprinciper. Den metoden har visat sig fungera väl och hållbarhetsprinciperna 

har tjänat som en robust och tydlig målbild för en hållbar framtid. Även om definitionen 

kallas för vetenskaplig och konsensusorienterad kan detta dock bara delvis anses vara 

fallet. Det är nämligen tveksamt om det överhuvudtaget kan finnas en ren vetenskaplig 

definition av hållbarhet eftersom en sådan alltid är förknippad med värderingar (jämför 

Upham 2000). De fyra SPs utgår ifrån ett antropocentriskt perspektiv och det kan 

ifrågasättas om det är det som är hållbarhet. Exempelvis tar principerna inte hänsyn till 

andra livsformers behov och rättigheter. Ett samhälle är därför tänkbart som befinner sig 

i enighet med samtliga SPs men där det förekommer en systematisk utrotning av andra 

arter, massdjurhållning et cetera. Det förefaller därför som att en definition av 

hållbarhet alltid beror på den filosofiska utgångspunkten och därmed inte kan vara rent 

vetenskaplig. Med det sagt kan hållbarhetsprinciperna dock ändå fungera som en 

konkret och praktiskt mycket användbar kompass vid planeringen mot en bättre framtid. 

Däremot ska man inte glömma att det kan finnas fler synvinklar på vad som menas med 

hållbarhet. 

 

Den strategiska livscykelanalysen har gett mycket användbara resultat och har varit till 

stor hjälp för att sätta fokus på de viktigaste delarna som sedan analyserades närmare 

med LCA. En annan styrka är att metoden kan användas för att fråga vad som skulle 

krävas för att systemen skulle vara hållbara för att på så sätt undersöka om det finns 

realistiska chanser att nå dit. Vid workshop:arna har det dock ibland förekommit 

oklarheter kring hur hållbarhetsprinciperna ska tolkas. Bland annat handlade det om 

vilken tidsperspektiv man ska utgå ifrån och vilka effekter som kan anses vara 

reversibla och vilka som betraktas som irreversibla. Dessutom kan det förefalla som 

något godtyckligt vilka färger man använder i synnerhet eftersom frågan är vad man 

använder som referenspunkt. Till exempel kan man utgå ifrån den relativa betydelsen av 

olika livcykelfaser inom samma system eller man kan jämföra samma livscykelfas men 

för flera olika system. Det är dock mindre viktiga detaljer eftersom SLCA:n ändå fyller 

sitt syfte, att göra livscykelanalyser mer strategiska, väl.    

 

Slutligen kan kritiseras att det har använts deterministiska beräkningsmetoder i 

scenariomodelleringen. Många av de ingående faktorerna är källor till stor osäkerhet 

och/ eller variabilitet, samt att de varierar över tid. Det tillkommer att flera faktorer kan 

antas påverka varandra. Därför rekommenderas att använda probabilistiska metoder vid 

en vidareutveckling av modellen samt att överföra modellerna till lämplig programvara 

för att kunna utföra mer avancerade beräkningar och simuleringar, se också avsnitt 6.5 

punkt 5. 

 

 

 



  
 

89 

 

6.5 Förslag på fortsatta studier 
 

1. Ta fram ett mer detaljerat, empiriskt dataunderlag för de faktorerna som har 

identifierats som mycket betydelsefulla och samtidigt osäkra, bland annat 

snabbladdarnas livslängd, underhållskostnader, service rate med mera. 

2. Fördjupa analyserna kring avfallshanteringen och dess betydelse för ett cirkulärt 

materialflöde. 

3. Komplettera livscykelinventeringen med data för de andra två teknikerna för 

elvägar för att kunna jämföra de olika typerna av elvägar med varandra. Detta 

eftersom det kan finnas stora skillnader i miljöpåverkan. 

4. Göra motsvarande analyser, SLCA, LCA och LCC för fler alternativ, som 

infrastruktur för vätgas eller batteribyte. 

5. Utöka scenariomodelleringen. För att ge en mer heltäckande bild kan modellerna 

kompletteras med fler alternativ (se 3. och 4.) och fler variabler, till exempel för 

olika affärsmodeller, kalkylräntor och så vidare och scenarier för politiska 

styrmedel. Dessutom skulle man kunna genomföra multivariata analyser i form 

av feedback loops, där olika faktorer påverkar varandra. Istället för att räkna 

med deterministiska värden rekommenderas att använda probabilistiska metoder 

för att ta hänsyn till osäkerhet och variabilitet. Varje faktor skulle då inte 

representeras av en siffra utan av ett intervall eller en sannolikhetsfördelning. De 

fördelningarna kan man sedan ytterligare anpassa efter vilket år man befinner sig 

i för att ta hänsyn till att faktorer förändras över tiden. Sådana system byggs med 

fördel i avancerad och specialiserad programvara, t.ex. STELLA. 

Vidareutvecklar man modellerna på det sättet kommer de att vara ett mycket 

värdefullt verktyg för att planera framtida infrastruktursatsningar på väg mot 

hållbara transporter. 
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Bilagor 

Bilaga A Antaganden för de olika perspektiven i ReCiPe Midpoint 
 

 
Tabell 37: Lista över antaganden som görs inom de olika perspektiven i ReCiPe Midpoint, efter Goedkoop et al. (2013). 

 Perspektiv 

Kategori I H E 

Climate change,time 

horizon 
20 yr 100 yr 500 yr 

Ozone depletion - - - 

Terrestrial acidification, 

time horizon  
20 yr 100 yr 500 yr 

Freshwater eutrofication - - - 

Marine eutrofication - - - 

Human toxicity, 

Time horizon 

100 yr, 

organics: all exposure routes 

metals: drinking water and 

air only 

only carcinogenic chemicals 

with TD50 classified as 1, 

2A, 2B by IARC 

Infinite, 

all exposure routes for all 

chemicals 

all carcinogenic chemicals 

with re-ported TD50 

Infinite, 

all exposure routes for all 

chemicals 

all carcinogenic chemicals 

with re-ported TD50 

Photochemical oxidant 

formation 
- - - 

PM formation - - - 

Terrestrial ecotoxicity, 

time horizon 
100 yr infinite infinite 

Freshwater ecotoxicity, 

time horizon 
100 yr infinite infinite 

Marine ecotoxicity, time 

horizon 

100 yr, 

sea + ocean for organics and 

non-essential metals. for 

essential metals the sea 

compartment is included 

only, excluding the oceanic 

compartments 

Infinite, 

sea + ocean for all chemicals 

 

Infinite, 

sea + ocean for all chemicals 

 

Ionising radiation, time 

horizon 
100 yr 100 000 yr 100 000 yr 

Agricultural land 

occupation 
- - - 

Urban land occupation - - - 

Natural land 

transformation 
- - - 

Water depletion - - - 

Metal depletion - - - 

Fossil depletion - - - 
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Bilaga B Samtliga processträd för snabbladdningsinfrastruktur 

 

Climate Change 

 
Figur 30: Processträd för snabbladdningsinfrastruktur. Pilarnas tjocklek motsvarar hur mycket de bidrar med till noden i 
nästa nivå. Figuren avser kategorien climate change. 

 

 

 

Ozone depletion 

 
Figur 31: Processträd för snabbladdningsinfrastruktur. Pilarnas tjocklek motsvarar hur mycket de bidrar med till noden i 
nästa nivå. Figuren avser kategorien ozonedepletion. 
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Human toxicity 

 
Figur 32: Processträd för snabbladdningsinfrastruktur. Pilarnas tjocklek motsvarar hur mycket de bidrar med till noden i 
nästa nivå. Figuren avser kategorien human toxicity. 

 

 

 

Photochemical oxidant formation 

 
Figur 33: Processträd för snabbladdningsinfrastruktur. Pilarnas tjocklek motsvarar hur mycket de bidrar med till noden i 
nästa nivå. Figuren avser kategorien photochemical oxidant formation. 
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PM formation 

 
Figur 34: Processträd för snabbladdningsinfrastruktur. Pilarnas tjocklek motsvarar hur mycket de bidrar med till noden i 
nästa nivå. Figuren avser kategorien PM formation. 

 

 

 

Ionising radiation 

 
Figur 35: Processträd för snabbladdningsinfrastruktur. Pilarnas tjocklek motsvarar hur mycket de bidrar med till noden i 
nästa nivå. Figuren avser kategorien ionising radiation. 
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Terrestrial acidification 

 
Figur 36: Processträd för snabbladdningsinfrastruktur. Pilarnas tjocklek motsvarar hur mycket de bidrar med till noden i 
nästa nivå. Figuren avser kategorien terrestrial acidification. 

 

 

 

Freshwater eutrofication 

 
Figur 37: Processträd för snabbladdningsinfrastruktur. Pilarnas tjocklek motsvarar hur mycket de bidrar med till noden i 
nästa nivå. Figuren avser kategorien freshwater eutrofication. 
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Marine eutrofication 

 
Figur 38: Processträd för snabbladdningsinfrastruktur. Pilarnas tjocklek motsvarar hur mycket de bidrar med till noden i 
nästa nivå. Figuren avser kategorien marine eutrofication. 

 

 

 

Terrestrial ecotoxicity 

 
Figur 39: Processträd för snabbladdningsinfrastruktur. Pilarnas tjocklek motsvarar hur mycket de bidrar med till noden i 
nästa nivå. Figuren avser kategorien terrestrial ecotoxicity. 
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Freshwater ecotoxicity 

 
Figur 40: Processträd för snabbladdningsinfrastruktur. Pilarnas tjocklek motsvarar hur mycket de bidrar med till noden i 
nästa nivå. Figuren avser kategorien freshwater ecotoxicity. 

 

 

 

Marine ecotoxicity 

 
Figur 41: Processträd för snabbladdningsinfrastruktur. Pilarnas tjocklek motsvarar hur mycket de bidrar med till noden i 
nästa nivå. Figuren avser kategorien marine ecotoxicity. 
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Agricultural land occupation 

 
Figur 42: Processträd för snabbladdningsinfrastruktur. Pilarnas tjocklek motsvarar hur mycket de bidrar med till noden i 
nästa nivå. Figuren avser kategorien agricultural land occupation. 

 

 

 

Urban land occupation 

 
Figur 43: Processträd för snabbladdningsinfrastruktur. Pilarnas tjocklek motsvarar hur mycket de bidrar med till noden i 
nästa nivå. Figuren avser kategorien urban land occupation. 
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Natural land transformation 

 
Figur 44: Processträd för snabbladdningsinfrastruktur. Pilarnas tjocklek motsvarar hur mycket de bidrar med till noden i 
nästa nivå. Figuren avser kategorien natural land transformation. 

 

 

 

Water depletion 

 
Figur 45: Processträd för snabbladdningsinfrastruktur. Pilarnas tjocklek motsvarar hur mycket de bidrar med till noden i 
nästa nivå. Figuren avser kategorien water depletion. 
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Metal depletion 

 
Figur 46: Processträd för snabbladdningsinfrastruktur. Pilarnas tjocklek motsvarar hur mycket de bidrar med till noden i 
nästa nivå. Figuren avser kategorien metal depletion. 

 

 

 

Fossil depletion 

 
Figur 47: Processträd för snabbladdningsinfrastruktur. Pilarnas tjocklek motsvarar hur mycket de bidrar med till noden i 
nästa nivå. Figuren avser kategorien fossil depletion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

109 

 

Ekologiskt fotavtryck: carbon dioxide 

 
Figur 48: Processträdet för det ekologiska fotavtrycket av en snabbladdningsstation. Pilarnas tjocklek motsvarar hur 
mycket de bidrar med till noden i nästa nivå. Cut off: 1%. Kategori: carbon dioxide. 

 

 

 

Ekologiskt fotavtryck: land occupation 

 
Figur 49: Figur 49: Processträdet för det ekologiska fotavtrycket av en snabbladdningsstation. Pilarnas tjocklek motsvarar 
hur mycket de bidrar med till noden i nästa nivå. Cut off: 1%. Kategori: land occupation. 
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Ekologiskt fotavtryck: nuclear 

 
Figur 50: Figur 49: Processträdet för det ekologiska fotavtrycket av en snabbladdningsstation. Pilarnas tjocklek motsvarar 
hur mycket de bidrar med till noden i nästa nivå. Cut off: 1%. Kategori: nuclear. 
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Bilaga C Samtliga processträd för elvägar 

 

Climate change 

 
Figur 51: Processträd för elvägar. Trädet inkluderar även drift, underhåll och kontaktledningsslitage. Pilarnas tjocklek 
motsvarar hur mycket de bidrar med till noden i nästa nivå. Cut off: 1%. Kategorie: climate change. 

Ozone depletion 

 
Figur 52: Processträd för elvägar. Trädet inkluderar även drift, underhåll och kontaktledningsslitage. Pilarnas tjocklek 
motsvarar hur mycket de bidrar med till noden i nästa nivå. Cut off: 1%. Kategorie: ozone depletion. 
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Human toxicity 

 
Figur 53: Processträd för elvägar. Trädet inkluderar även drift, underhåll och kontaktledningsslitage. Pilarnas tjocklek 
motsvarar hur mycket de bidrar med till noden i nästa nivå. Cut off: 1%. Kategorie: human toxicity. 

Photochemical oxidant formation 

 
Figur 54: Processträd för elvägar. Trädet inkluderar även drift, underhåll och kontaktledningsslitage. Pilarnas tjocklek 
motsvarar hur mycket de bidrar med till noden i nästa nivå. Cut off: 1%. Kategorie: photochemical oxidant formation. 
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PM formation 

 
Figur 55: Processträd för elvägar. Trädet inkluderar även drift, underhåll och kontaktledningsslitage. Pilarnas tjocklek 
motsvarar hur mycket de bidrar med till noden i nästa nivå. Cut off: 1%. Kategorie: PM formation. 

Ionising radiation 

 
Figur 56: Processträd för elvägar. Trädet inkluderar även drift, underhåll och kontaktledningsslitage. Pilarnas tjocklek 
motsvarar hur mycket de bidrar med till noden i nästa nivå. Cut off: 1%. Kategorie: ionising radiation. 
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Terrestrial acidification 

 
Figur 57: Processträd för elvägar. Trädet inkluderar även drift, underhåll och kontaktledningsslitage. Pilarnas tjocklek 
motsvarar hur mycket de bidrar med till noden i nästa nivå. Cut off: 1%. Kategorie: terrestrial acidification. 

Freshwater eutrofication 

 
Figur 58: Processträd för elvägar. Trädet inkluderar även drift, underhåll och kontaktledningsslitage. Pilarnas tjocklek 
motsvarar hur mycket de bidrar med till noden i nästa nivå. Cut off: 1%. Kategorie: freshwater eutrofication. 
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Marine eutrofication 

 
Figur 59: Processträd för elvägar. Trädet inkluderar även drift, underhåll och kontaktledningsslitage. Pilarnas tjocklek 
motsvarar hur mycket de bidrar med till noden i nästa nivå. Cut off: 1%. Kategorie: marine eutrofication. 

 

Terrestrial ecotoxicity 

 
Figur 60: Processträd för elvägar. Trädet inkluderar även drift, underhåll och kontaktledningsslitage. Pilarnas tjocklek 
motsvarar hur mycket de bidrar med till noden i nästa nivå. Cut off: 1%. Kategorie: terrestrial ecotoxicity. 
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Freshwater ecotoxicity 

 
Figur 61: Processträd för elvägar. Trädet inkluderar även drift, underhåll och kontaktledningsslitage. Pilarnas tjocklek 
motsvarar hur mycket de bidrar med till noden i nästa nivå. Cut off: 1%. Kategorie: freshwater ecotoxicity. 

Marine ecotoxicity 

 
Figur 62: Processträd för elvägar. Trädet inkluderar även drift, underhåll och kontaktledningsslitage. Pilarnas tjocklek 
motsvarar hur mycket de bidrar med till noden i nästa nivå. Cut off: 1%. Kategorie: marine ecotoxicity. 
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Agricultural land occupation 

 
Figur 63: Processträd för elvägar. Trädet inkluderar även drift, underhåll och kontaktledningsslitage. Pilarnas tjocklek 
motsvarar hur mycket de bidrar med till noden i nästa nivå. Cut off: 1%. Kategorie: agricultural land occupation. 

Urban land occupation 

 
Figur 64: Processträd för elvägar. Trädet inkluderar även drift, underhåll och kontaktledningsslitage. Pilarnas tjocklek 
motsvarar hur mycket de bidrar med till noden i nästa nivå. Cut off: 1%. Kategorie: urban land occupation. 
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Natural land transformation 

 
Figur 65: Processträd för elvägar. Trädet inkluderar även drift, underhåll och kontaktledningsslitage. Pilarnas tjocklek 
motsvarar hur mycket de bidrar med till noden i nästa nivå. Cut off: 1%. Kategorie: natural land transformation. 

 

Water depletion 

 
Figur 66: Processträd för elvägar. Trädet inkluderar även drift, underhåll och kontaktledningsslitage. Pilarnas tjocklek 
motsvarar hur mycket de bidrar med till noden i nästa nivå. Cut off: 1%. Kategorie: water depletion. 
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Metal depletion 

 
Figur 67: Processträd för elvägar. Trädet inkluderar även drift, underhåll och kontaktledningsslitage. Pilarnas tjocklek 
motsvarar hur mycket de bidrar med till noden i nästa nivå. Cut off: 1%. Kategorie: metal depletion. 

Fossil depletion 

 
Figur 68: Processträd för elvägar. Trädet inkluderar även drift, underhåll och kontaktledningsslitage. Pilarnas tjocklek 
motsvarar hur mycket de bidrar med till noden i nästa nivå. Cut off: 1%. Kategorie: fossil depletion. 
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Ekologiskt fotavtryck: carbon dioxide 

 
Figur 69: Processträdet för det ekologiska fotavtrycket av 1km elväg. Pilarnas tjocklek motsvarar hur mycket de bidrar 
med till noden i nästa nivå. Cut off: 1%. Kategori: carbon dioxide. 

Ekologiskt fotavtryck: land occupation 

 
Figur 70: Processträdet för det ekologiska fotavtrycket av 1km elväg. Pilarnas tjocklek motsvarar hur mycket de bidrar 
med till noden i nästa nivå. Cut off: 1%. Kategori: land occupation. 
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Ekologiskt fotavtryck: nuclear 

 
Figur 71: Processträdet för det ekologiska fotavtrycket av 1km elväg. Pilarnas tjocklek motsvarar hur mycket de bidrar 
med till noden i nästa nivå. Cut off: 1%. Kategori: nuclear. 
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Bilaga D Karakteriseringsresultat: infrastruktur i förhållande till 
elanvändning 
 

Karakteriseringsresultat för snabbladdningsinfrastruktur och olika elmix 

 
Tabell 38: Karakteriseringsresultat för snabbladdningsinfrastruktur för olika elmix. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 72: Karakteriseringsresultat för snabbladdningsinfrastruktur för olika elmix. 
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Karakteriseringsresultat för elvägar och olika elmix 

 
Tabell 39: Karakteriseringsresultat för elvägar för olika elmix. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 73: Karakteriseringsresultat för elvägar för olika elmix. 
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