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Förord 
Transporter av malm förväntas öka betydligt i framtiden. Detta tydliggörs inte 
minst i den nyligen avrapporterade Kapacitetsutredningen1

Denna rapport har tagits fram för att belysa de frågeställningar som anges av 
regeringen i ”Uppdrag att utreda förutsättningarna för att upprätthålla 
vägstandarden samt möjligheten att tillgodose de kommande transportbehoven 
mellan Kaunisvaara och Svappavaara”. 

. I prognosen, som 
baseras på Långtidsutredningen (2008), är just malmtransporter i Norrbotten 
det enda varuslag som justerats. 

Den framtida malmproduktionen i Kaunisvaaraområdet ställer stora krav på 
samhällsinsatser, särskilt i form av upprustning, förbättringar och löpande 
underhåll av transportinfrastruktur. Malmproduktionen har såväl direkta som 
indirekta positiva och negativa konsekvenser för näringsliv och samhälle. För att 
hantera flödena av malm har Trafikverkets Region Nord studerat alternativa 
åtgärder för att hantera flödena av malm. Resultaten av åtgärdsvalsstudien 
sammanfattas i denna rapport. 
Ett innovativt område som kan komma att få stor påverkan på framtiden, både 
ur ett transportkostnadsperspektiv och ur ett emissionsperspektiv, är att 
energiförsörja fordonen med elektricitet. Detta gäller inte enbart 
malmtransporter och inte heller bara tunga transporter. Denna rapport belyser, 
utöver åtgärdsvalet, elektrifierade lastbilstransporter som på sikt skulle kunna 
bidra till att lösa malmtransportutmaningen i området. Lastbilar som 
energiförsörjs med elektricitet bedöms på sikt kunna bli ett intressant alternativ 
till konventionellt drivna lastbilar och tåg. 
Trafikverket vill rikta ett tack till de personer och organisationer som med kort 
varsel ställt upp och bidragit med den information som rapporten i hög 
utsträckning grundar sig på. 
 
 
Borlänge i maj 2012 
 
 
 
Gunnar Malm 
Generaldirektör 
Trafikverket 
 
   

                                                            
1 Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder – förslag på lösningar till år 2025 
och utblick mot år 2050. Trafikverket (2012:100). 
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Sammanfattning 
Denna rapport belyser hur det nära förestående transportbehovet av järnmalm 
från Kaunisvaara skall kunna tillfredsställas och hur 
infrastrukturinvesteringarna skall kunna finansieras. Rapporten belyser också 
hur elektrifierade vägar skall kunna utvecklas och på längre sikt spela en roll i 
sammanhang som detta.  
Den globala efterfrågan på malm har ökat kontinuerligt under det senaste 
decenniet. Befintlig brytning har därmed blivit mer lönsam och dörren har 
öppnats för nya brytningsområden. Järnmalmen i det aktuella området i 
Norrbotten har med internationella mått mätt mycket hög kvalitet, vilket borgar 
för stabil efterfrågan även om marknaden skulle försvagas. Mängden brytbar 
malm är så omfattande att man idag vet att den räcker till år 2029. Längre fram 
vet man inte med säkerhet men det förefaller sannolikt att malmtillgången i 
Kaunisvaaraområdet räcker långt bortom denna tidshorisont.  
Malmfyndigheterna ligger i ett område kännetecknat av arktiskt klimat, vilket 
medför en hård prövning för både produktion och transportlösningar. 
Landinfrastrukturen påverkas negativt av tjällossning, och det uppstår 
framkomlighetsproblem till följd av snö och is. Jämfört med Östersjöhamnarna i 
till exempel Kemi och Luleå har Narviks hamn en väsentlig fördel i att den kan 
ta emot mer djupgående fartyg. Dessutom är hamnen isfri, vilket sammantaget 
gör den mycket attraktiv.  
Brytningen i Kaunisvaara kommer att starta redan under 2013. Detta ställer 
omedelbara krav på att förbättra infrastrukturen för att de omfattande flödena 
ska kunna hanteras effektivt i ett långsiktigt perspektiv. Såväl det kort- som det 
långsiktiga investeringsbehovet är omfattande, oavsett transportlösning. Vägen 
behöver rustas kraftigt och bitvis ersättas med nya sträckningar. En eventuell 
elektrifiering medför ytterligare kostnader men har också stor potential att 
reducera såväl samhällsekonomiska som företagsekonomiska kostnader. 
Lösningarna för transportbehovet kan se olika ut på kort respektive lång sikt. På 
kort sikt (–2014) måste befintligt vägnät och traditionella lastbilar användas. På 
medellång sikt (2015–2022) kan lösningen innefatta effektivare fordon och 
delvis alternativ vägsträckning. Det kan också handla om alternativa drivmedel 
såsom elektrifiering eller betydligt längre/tyngre fordon. Inom detta 
tidsperspektiv skulle också en järnväg med industrispårsstandard eller något 
annat enklare rälsburet system kunna vara en möjlig transportlösning. Först på 
lång sikt (2022–) skulle, om beslut fattas i närtid, en traditionell järnvägslösning 
kunna bli aktuell.  
Oavsett framtida vägsträckning och framdrivningsalternativ finns det flera 
faktorer som spelar roll för effektiviteten i transporterna och deras 
konsekvenser. En viktig sådan är möjligheten att använda ITS-lösningar. Sådana 
kan nyttjas för att till exempel öka trafiksäkerheten och för att minska slitaget på 
infrastrukturen. Ett annat område handlar om att optimera transportlösningen 
utifrån fordonens storlek. Projektet En Trave Till har visat mycket goda 
erfarenheter av längre/tyngre fordon, något som kan vara effektivt även för 
denna typ av transporter.  
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Eldrivna fordon skulle kunna vara en möjlighet att effektivisera 
malmtransporterna, och sänka transportkostnaderna, samtidigt som 
emissionerna från fordonen skulle minska. Sverige har sedan en tid satsat på 
forskning och innovationer som syftar till att främja utveckling av eldrivna 
transporter, inklusive tunga godstransporter. Att utveckla långsiktigt hållbara 
transportlösningar för malmtransporter från Kaunisvaara skulle kunna vara 
ytterligare ett steg i denna forskning. Här kan nya tekniska lösningar prövas i en 
praktisk driftssituation.  
I utredningen ges en översikt över kunskaps- och utvecklingsläget inom området 
kontinuerlig energiöverföring till fordonet. Tidigt i utredningen konstaterades 
dock att de tekniska lösningarna för att elektrifiera godstransporter på väg är 
relativt omogna.  
Kraven på driftsäkerhet är mycket höga vid transporter av malm från 
gruvområdet. Utredningen har därför utgått från att det inte är lämpligt att satsa 
på omedelbar elektrifiering längs hela sträckan i det aktuella geografiska 
området. Istället diskuteras möjligheterna att vidareutveckla eltekniska 
lösningar i en demonstrationsanläggning.  
För att lösa transportfrågan för malmtransporterna från Kaunisvaara med 
omnejd behöver de steg som indikeras i åtgärdsvalet påbörjas snarast. De beslut 
och investeringar som belyses är tidskritiska och nödvändiga för att lösa 
situationen på ett bra sätt. Att utveckling sker inom området elektrifierade 
vägtransporter är önskvärt. Det förstnämnda området är i hög utsträckning 
fallspecifikt. Det andra området är däremot mer generellt där det är viktigt att 
utvecklingen mot alternativa framdriftsformer intensifieras, inte minst utifrån 
Sveriges mål om att fordonsflottan ska bli fossiloberoende men också ur ett 
globalt miljöperspektiv. Även om elektrifiering inte är nödvändigt för att 
tillfredsställa det i detta fall uppkomna transportbehovet kan en satsning inom 
området motiveras. Utöver bidrag till utveckling av alternativa framdriftformer, 
ger det en värdefull testarena för europeisk industri och lägre 
transportkostnader för gruvföretagen.  

Åtgärdsvalsstudie 
För att de omfattande transporterna av malm ska kunna ske med rimliga krav 
på bland annat framkomlighet och trafiksäkerhet kan det konstateras att 
omfattande vägåtgärder är nödvändiga. Eftersom transportbehovet i tid är 
mycket närliggande är det angeläget att föreslagna åtgärder påbörjas snarast, 
oavsett långsiktig lösning, för att generera hög företagsekonomisk och 
samhällsekonomisk nytta.  
Inom Trafikverket Region Nord har ett underlag tagits fram för framtida 
transportlösning och åtgärdsval som presenteras i denna rapport. Slutsatserna 
är: 

• Det föreligger ett behov av omfattande transportvolymer och det finns 
ekonomiska fördelar för företag och samhälle i att åtgärder sker snarast.

• Omfattande transportbehov ställer krav på omfattande investeringar. 
Samfinansiering är nödvändig för att säkerställa tillräckligt god funktion 
i närtid. 

  

• Åtgärder behöver ske längs hela sträckan. 
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• Anläggande av en ”genväg” mellan Kaunisvaara och Junosuando 
genererar hög företagsekonomisk nytta. 

• Om transporterna kan tillåtas ske med lastbilar med en totalvikt på 
uppåt 90 ton ger det hög företagsekonomisk nytta men även 
samhällsnytta. 

• För att reducera de negativa konsekvenserna i byarna utmed vägen kan 
förbifarter vara ett alternativ. Förbifart vid Vittangi bedöms vara 
nödvändig. 

Såväl samhället som gruvbolaget och transportutförare har starka intressen i att 
investeringar görs i infrastruktur. Finansieringsförslaget bygger på en 
samfinansieringslösning där gruvbolaget står för kostnaden för föreslagen 
genväg mellan Kaunisvaara–Junosuando, förbifart förbi Vittangi och vissa 
investeringar i infrastrukturen som behöver göras på grund av det specifika 
transportbehovet. Företagets investeringar kan motiveras av framkomlighets- 
och kostnadssänkande aspekter. Utan den aktuella malmbrytningen skulle 
statens väginvesteringar på sträckan varit mycket blygsamma.  

Elektrifiering 
Tunga fordon som transporterar gods kommer sannolikt aldrig att kunna bära 
med sig all den el som behövs för att klara långa transporter. Om de i huvudsak 
ska kunna drivas med el måste denna kontinuerligt tillföras under körning. Det 
finns flera olika tekniska lösningar för hur en lastbil mer eller mindre 
kontinuerligt skulle kunna strömförsörjas längs transporten. Det finns 
skillnader mellan teknikerna både i hur strömförsörjningen sker och hur 
beprövad den specifika tekniska lösningen är i liknande situationer.  
Utredningen förespråkar att man som nästa steg sätter upp en 
demonstrationsanläggning där elektrifieringskoncept testas under faktiska 
förhållanden. Det område som bedöms vara mest lämpat för en 
demonstrationsanläggning är vid den föreslagna ”genvägen” mellan 
Kaunisvaara och Junosuando. I en sådan demonstrationsanläggning bör även 
alternativa fordonsstorlekar kunna testas.  
Kostnaderna för elektrifiering är initialt höga (omkring 150–200 miljoner 
kr/mil). De företagsekonomiska och samhällsekonomiska fördelarna med en 
sådan lösning är dock stora, varför utredningen bedömer att värdet av en 
demonstration är stort.  
Det finns tre huvudintressenter för att utveckla elektrifieringssystem för tunga 
transporter. Dessa intressenter, och deras huvudsakliga intressen, är: 
Gruvbolaget (inklusive transportutförare): Får en väsentligt minskad kostnad till 
följd av såväl förväntat minskat underhåll på bilarnas motorer som minskad 
energikostnad. 
Näringslivet – Elektrifieringskonsortiet/branschen: Får en demonstrations-
/referensanläggning som, om den visar sig framgångsrik, kan bidra till att 
systemet utvecklas och implementeras på andra marknader, såväl andra 
geografiska områden som inom andra produktmarknader.  
Samhället (nationellt och regionalt): Det är angeläget att trafikens belastning på 
miljön minskar. Dessutom befäster Sverige sin position som en av de ledande 
nationerna inom logistikområdet och utvecklar en lösning som kan komma att 
bli en stor exportvara för både fordonsindustrin och för andra intressenter.  
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Utifrån parternas respektive intresse bör investeringskostnaden också kunna 
delas mellan dem.  
Frågorna som utreds avseende elektriskt drivna lastbilar är komplexa ur såväl 
ett juridiskt, tekniskt som samhälleligt perspektiv. Fördjupning kommer därför 
att krävas inom flera områden innan en fullskalig anläggning kan vara i drift på 
allmän väg. Vissa frågor kan man bara besvara genom att faktiskt driftsätta en 
anläggning såväl i demo- som i fullskaleförsök.  

Beslutspunkter 
Tre viktiga beslut måste fattas inom en snar framtid för att samhällets och 
företagets behov ska uppfyllas. Dessa är: 
 
A. Befintlig väg rustas till 90 ton bärighet för att denna typ av fordon ska 
kunna användas. För vägsträckningen väster om Junosuando ska den höga 
bärigheten vara permanent. För sträckning öster om orten ska bärigheten hålla 
fram till och med 2016 (då den alternativa vägsträckningen, den så kallade 
genvägen, beräknas vara klar och ta över dessa flöden).  
Beslut fattas av Trafikverket efter förhandling med gruvföretaget Northland 
Resources AB (NRAB). För att beslutat ska kunna fattas behövs en 
överenskommelse mellan NRAB och Trafikverket om hur kostnaderna för 
förstärkningen ska fördelas. Trafikverket och regeringen behöver klargöra hur 
Trafikverkets andel ska finansieras. 
Trafikverket för diskussioner med NRAB och återkommer med förslag till avtal. 
 
B. Processen för att bygga genvägen mellan Kaunisvaara och Junosuando 
startas.  
Beslut fattas av Trafikverket efter förhandling med gruvföretaget Northland 
Resources AB (NRAB). För att beslutet ska kunna fattas behövs en 
överenskommelse mellan NRAB och Trafikverket om hur kostnaderna för 
genvägen ska fördelas. Trafikverkets eventuella kostnader finansieras via anslag. 
Det bedömda medelsbehovet tydliggörs inför budgetpropositionen. NRAB:s 
kostnadsdel skulle exempelvis kunna finansieras genom en upplåning av 
Trafikverket i Riksgälden och med årlig återbetalning till Trafikverket inklusive 
räntekostnader inom en tioårsperiod. 
Trafikverket för diskussioner med NRAB och återkommer med förslag till avtal. 
 
C. Start av demonstrationsanläggning för elväg etapp 1 – teknisk verifiering 
av valt koncept. Beslut fattas av Trafikverket efter samråd med 
Energimyndigheten, Inlandsinnovation AB och Vinnova. Det bedömda 
medelsbehovet tydliggörs inför budgetpropositionen. Finansiering sker i 
huvudsak genom ovan nämnda offentliga aktörer, men förutsättningarna för 
den föreslagna finansieringsformen (aktiebolag) behöver klaras upp. 
Näringslivet kommer att vara delaktigt i demonstrationen, men primärt inte i 
finansieringen av den infrastruktur som kommer att behövas för detta steg. 
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1 Inledning  
Ökande global efterfrågan av järnmalm gör att gruvbrytning ser ut att gå en mer 
intensiv tid till mötes, inte minst i Barentsområdet, vilket framgår av bland 
annat Geovista (2011) och Trafikverket (2011b). Gruvor som legat i träda tas åter 
i bruk, befintliga gruvor expanderar sin verksamhet och helt nya gruvor 
tillkommer. Denna utveckling är positiv för Sverige och svensk exportindustri, 
men ställer också stora krav på infrastrukturen.  
År 2013 planerar gruvföretaget Northland Resources AB (NRAB) att starta 
gruvbrytning i Kaunisvaara i Pajala kommun. Malmtransporterna ska ske med 
lastbil från Kaunisvaara till Svappavaara och därefter med tåg på Malmbanan 
till hamnen i Narvik. Fem miljoner ton malm kommer årligen att transporteras 
från den nya gruvan. Dessa transporter innebär en stor belastning för i 
synnerhet det befintliga vägnätet.  
Infrastrukturen är inte bara viktig för att transportera varorna från gruvan till 
marknaden, utan också för att ge nödvändiga förutsättningar för att personal 
ska kunna ta sig till och från produktionsplatsen och för att samhället ska kunna 
hantera transportbehov som uppkommer av den kringverksamhet en 
gruvetablering medför. De ökade transporterna skapar även negativa effekter i 
form av miljöpåverkan, försämrad trafiksäkerhet och barriäreffekter.  
Att transportbehovet löses på ett bra sätt är viktigt för företaget vars produkter 
ska nå marknaden, liksom för samhället i stort utifrån det transportpolitiska 
målet om en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Samhället 
måste ta ett ansvar för att skapa förutsättningar för ett fungerande 
transportsystem, men även gruvbrytningens aktörer måste medverka för att bra 
lösningar för alla parter ska kunna komma till stånd.  
Gruvnäringens transportbehov kan lösas på olika sätt. Det kan göras dels med 
olika typer av infrastruktur, dels med olika framdrivningssystem. 

1.1 Uppdraget i korthet 
Med anledning av den nya gruvetableringen gav regeringen Trafikverket i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för att upprätthålla vägstandarden mellan 
Kaunisvaara i Pajala kommun och Svappavaara i Kiruna kommun, samt 
möjligheten att tillgodose de kommande transportbehoven och de effekter som 
uppkommer med anledning av dessa. 
I uppdraget ingår dessutom att undersöka förutsättningarna för att bedriva 
malmtransporterna med lastbilar som drivs med elektricitet. 
Redovisningen skulle, enligt uppdragsbeskrivningen, innehålla en 
sammanfattning av genomförd åtgärdsvalsstudie, en bedömning av hur stora 
kostnaderna är för att upprätthålla vägstandarden på befintlig väg samt 
möjligheten att tillgodose de kommande transportbehoven och de effekter som 
uppkommer med anledning av dessa. Förslag till hur åtgärderna kan finansieras 
och en handlingsplan för genomförandet skulle också redovisas. 
I arbetet med uppdraget skulle Trafikverket samråda med Transportstyrelsen, 
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Pajala kommun, Kiruna kommun, Gällivare 
kommun, Sametinget och gruvföretaget NRAB. 
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1.2 Syfte och utgångspunkter 
Syftet med studien är att förse regeringen med ett underlag avseende 
infrastrukturella åtgärder, inklusive en eventuell elektrifiering, som bidrar till 
att lösa det förväntade behovet av malmtransporter mellan Kaunisvaara och 
Svappavaara och samtidigt minimera negativa effekter för människor och miljö.  

1.3 Avgränsningar och observandum 
Utredningen, som har utförts under en mycket begränsad tid, har avgränsats 
enligt följande: 

• Detaljerade kostnadsberäkningar och finansieringsöverenskommelser 
har inte kunnat genomföras. Den samhällsekonomiska bedömningen ska 
betraktas som översiktlig.  

• Som alternativ framdriftsform fokuserar rapporten på 
elektrifieringskoncept för vägtransporterna, där lastbilar förses med 
kontinuerlig extern elförsörjning. Utredningen har inte haft möjlighet att 
granska tekniska lösningar och ekonomiska uppgifter för olika 
elektrifieringskoncept i detalj. Det som beskrivs i rapporten baseras 
därför i hög utsträckning på förespråkarnas egna uppgifter. 

• Elektrifiering av tunga vägtransporter är en ny teknik som ännu inte 
prövats i full skala. Många komplexa frågor av till exempel juridisk och 
teknisk karaktär kräver fortsatt utredning och fullskaliga försök.  

• En järnvägslösning som långsiktigt alternativ måste föregås av 
föreslagna satsningar på väginfrastrukturen. Ett järnvägsalternativ har 
därför inte analyserats i rapporten men en möjlig väg framåt indikeras 
översiktligt. 

1.4 Uppdragets genomförande 
Uppdraget har genomförts genom ett brett engagemang inom Trafikverkets 
olika delar. Trafikverkets Region Nord har sedan flera år arbetat med en 
åtgärdsvalsstudie av den berörda sträckningen. Inom ramen för denna rapport 
har möjliga åtgärdsval ytterligare bearbetats och sammanställts. 
Även avseende elektrifiering har Trafikverket varit en aktiv aktör under de 
senaste åren. Flera myndigheter har varit behjälpliga i arbetet med 
elektrifiering. Bland dessa märks Transportstyrelsen, Energimyndigheten och 
Vinnova. Dessa myndigheter har också visat intresse för att ta området vidare 
mot någon form av testanläggning. 
Samråd har skett med de i uppdraget nämnda aktörerna. Dialog med dessa 
parter har även förts i den tidigare åtgärdsvalsstudien.  
Trafikverket har fört dialog med NRAB för att få en uppfattning om behov och 
önskade lösningar, liksom om en möjlig finansieringslösning. 
Trafikverket har haft omfattande dialog och möten med företrädare för olika 
elektrifieringstekniker. Även andra tekniska lösningar har berörts inom 
uppdraget. Därutöver har kontakt skett med experter inom såväl akademi som 
näringsliv.  
Beslut om denna rapport har fattats av generaldirektören Gunnar Malm. 
Föredragande har varit gods- och logistikstrateg Rikard Engström, Strategisk 
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Utveckling, tillika projektledare för uppdraget. Torbjörn Suneson, chef 
Strategisk Utveckling har varit projektsponsor. 
Inom Trafikverket har dessutom följande personer varit engagerade i 
uppdragets genomförande: Anders Berndtsson, John Hultén, och Susanne Ingo, 
Strategisk Utveckling; Christer Agerback, Samhälle; Annica Lindström, 
Samhälle Nord; Tomas Gustafsson, Investering Nord och Samhälle Nord; Ann-
Sofie Atterbrand, Samhälle Planering; Bengt Hallström och Anders Ekmark, 
Samhällsbehov Logistiklösningar och Fordonssystem; Johan Barkelius, Juridik 
och Planprövning; Per Andersson, Teknik och Miljö samt Mats Andersson, 
Teknik och Miljö – Nord2

Därutöver har omfattande kontakter tagits med andra statliga myndigheter och 
bolag, näringslivsaktörer innefattande bland andra utvecklare av 
elektrifieringssystem, företag från transportindustrin, fordons- och 
systemkomponentstillverkare 

. 

En nyckel till uppdragets genomförande har varit den arbetsmetodik som 
tillämpats. Arbetet har kännetecknats av att många involverade såväl fokuserat 
på specifika delar som att man kvalitetsgranskat och utvecklat helheten. 

  

                                                            
2 Dessutom har bland andra Anders Bülund, Bertil Lindahl och Magnus Ljungberg Underhåll 
Anläggningsutveckling; Anders Håkansson, Bengt Wåhlin, Peter Dittlau, Klas Hermelin och Sofia 
Sundqvist, Investering Teknik och Miljö; och Astrid Seter, Strategisk Utveckling varit behjälpliga. 
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2 Bakgrund och förutsättningar 
2.1 Gruvbrytning i Kaunisvaara-området  
År 2004/2005 påbörjade NRAB prospektering i området kring Kaunisvaara. 
Prospekteringen koncentrerades inledningsvis till tidigare kända fyndigheter. 
Redan år 1918 upptäcktes att det fanns järnmalm i berget Sahavaara, nära 
Kaunisvaara. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har beslutat att 
järnmalmsfyndigheterna i området ska ha riksintressestatus. 
I området har prospektering genomförts tidigare, bland annat av SGU, men 
även av LKAB som dock släppte sitt intresse i området i samband med 
lågkonjunkturen under 1970-talet.  
NRAB planerar för dagbrottsbrytning samt framställning av malmkoncentrat 
vid ett anrikningsverk som för närvarande är under uppförande i Kaunisvaara. 
Malmens egenskaper är fördelaktiga vilket gör det möjligt att producera ett 
malmkoncentrat med en järnhalt om 69 procent, vilket är en hög nivå 
internationellt sett. 
Investeringstakten för att starta gruvbrytningen är hög och planeringen är långt 
gången. Start av brytningen planeras till kvartal 4 år 2012 och de första 
transporterna till kvartal 1 år 2013. Sedan sker en successiv ökning av 
produktion och transporter. Preliminärt kommer cirka 1,5 miljoner ton att 
transporteras redan år 2013, och från år 2015 kommer cirka 4,6 miljoner ton att 
produceras i Kaunisvaara.  

2.2 Tidigare utredningar 
Bland slutsatserna i utredningen Råvaror och kommunikationer i Barents 
(Trafikverket 2011) betonas att: 

• utnyttjandet av den befintliga infrastrukturen behöver förbättras på kort 
sikt genom förbättrings- och kapacitetshöjande åtgärder, 

• investeringsåtgärder i form av förlängning av mötesspår bör vidtas på 
Malmbanan, 

• dispenser för extra långa och tunga vägtransporter är angelägna att 
diskutera för att framför allt gruvdriften vid Pajala ska kunna komma 
igång. 

Hur råvaruflödena av malm och mineraler ser ut från de norra delarna av 
Sverige framgår av nedanstående figur hämtad från nämnd rapport. 
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Figur 1. Råvaruflöden av malm och mineraler i Sverige. Mindre delflöden 
uteslutna. Källa Trafikverket (2011b). 

 
Kapacitetsutredningens (Trafikverket, 2012) bedömning av framtida efterfrågan 
på transporter utgår i huvudsak från Långtidsutredningens huvudscenario. 
Gruvnäringen har emellertid gjort egna bedömningar av hur stor 
volymökningen på sikt kan förväntas bli i Kiruna, Gällivare och Pajala. Denna 
bedömning har använts i prognosen och transportvolymerna för malm i övre 
Norrland har därför justerats upp. Motsvarande ökningar kan eventuellt 
förväntas även på andra håll i landet, men dessa har inte tagits med i 
Kapacitetsutredningens prognos. 
Inom Kapacitetsutredningen konstateras att: 

• Väg- och järnvägkapaciteten är otillräcklig för att klara förväntad 
efterfrågan på malmtransporter i Norrbotten och Bergslagen, 

• antaganden om framtida efterfrågan på godstransporter spelar stor roll, 
och osäkerheten är särskilt stor för behovet av framtida 
malmtransporter,  

• eldrivna lastbilar som minskar koldioxidutsläppen är intressanta att 
utreda vidare  

• möjligheten för gruvindustrin att på sikt använda pipelines bör ses över. 
Kapacitetsutredningen visar att det mest attraktiva utskeppningsalternativet är 
Narvik. Östersjöhamnarna har konkurrensnackdelar i att de inte kan hantera 
lika djupgående fartyg samt att de inte är isfria året runt. De har också en 
nackdel genom de ökade kostnader införandet av det så kallade svaveldirektivet 
kan förväntas medföra. 
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2.3 Marknadssituationen 
Gruvindustrin är starkt beroende av globala marknadskrafter där efterfrågan 
återspeglas i utvecklingen av metallpriserna. Efter en lång och uthållig 
lågkonjunktur under 1990-talet och början av 2000-talet har efterfrågan på 
råvaror inom mineralsektorn ökat kraftigt. Under de senaste 5–10 åren har 
marknadspriserna flerdubblats för vissa råvaror, till exempel för guld och järn. 
Den kinesiska marknadens efterfråga på metaller, tillsammans med tillväxt i 
andra regioner i världen, har varit den grundläggande orsaken till stigande 
metallpriser. Många prognoser pekar på fortsatt höga metallpriser även om 
priserna kommer att fluktuera mer än de gjort tidigare. Konsumtionen av 
metaller inom den utvecklade delen av världen, främst västra Europa och USA, 
är i förhållande till sin andel av världens population betydligt högre än i resten 
av världen. Att korrigera denna obalans kommer, enligt många bedömare, att 
innebära fortsatt hög efterfrågan på mineralråvaror. 
Bedömningar av den framtida prisnivån på järnmalm ligger till grund för 
NRAB:s etablering i Pajala. NRAB har nyligen tecknat avtal med PEAB om 
anläggningsarbeten vid gruvan och i Svappavaara, och med Green Cargo för 
järnvägstransporterna Svappavaara-Narvik. 
Det finns tre fyndigheter i Sverige samt en i Finland där brytning kan tänkas 
starta under de närmsta åren vilket framgår av nedanstående tabell.  
 
Företag  Fyndighet  Malm-  

reserver 
Miljoner ton 

Mineral-  
tillgångar 
Miljoner ton 

Metaller  

NRAB Sahavaara  75  Fe  
NRAB Tapuli  101  Fe  
NRAB Pellivuoma   95,1  Fe  
Tabell 1 Malmfyndigheter i närheten av Kaunisvaara. 

 
Det bör påpekas att när brytning väl startat kan ytterligare fyndigheter på plats 
undersökas och konstateras brytvärdiga. De siffror som presenteras i tabellen 
ska därför endast ses som en indikation. 
Eftersom en stor del av marknaden finns i Kina är det mest ekonomiskt att 
transportera malmen med stora fartyg. Det gör att Narviks hamn är ett bättre 
val jämfört med transporter över Finland och någon hamn i Bottenviken. 
Ur ett ton malm som bryts utvinns cirka 850 kg järnmalm. Det är alltså en 
mycket transportintensiv produktion. Transportkostnaderna kan därför bli helt 
avgörande för lönsamheten.  
Största konkurrensen kommer idag från Brasilien där det finns stora 
malmtillgångar. Brasilien har haft en del problem med utbyggnaden av hamnar 
för malmtransporterna, men när väl detta är löst kommer produktionen att 
kunna öka väsentligt. 
En möjlighet att minska transportkostnaderna är ytterligare förädling. LKAB 
gör pellets av malmen och har därmed skapat en produkt med höjt värde 
samtidigt som kunderna knutits närmare eftersom dessa investerat i mottagning 
och vidarebehandling. Ett stålverk i Pajalaområdet skulle kunna vara en 
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möjlighet för att reducera transportbehovet. Detta kräver emellertid mycket 
stora investeringar. 

2.4 Elektrifiering av vägtransporter 
Tuffa klimatmål har satt press på transportsektorn i hela världen att drastiskt 
minska utsläppen av koldioxid. Det finns en stor enighet inom branschen om att 
elektriskt drivna fordon är en viktig del av lösningen. 
Elektrifierade tunga transporter på väg är inget nytt. Från 1920-talet till 1960-
talet var trådbussar vanligt i flera svenska stadsmiljöer. Senare tog dieseldrivna 
fordon över allt mer och kontaktledningarna monterades ned. Sedan 1960-talet 
har området i princip legat i dvala. År 2009 tog Energimyndigheten och 
dåvarande Vägverket beslut om att stödja en förstudie initierad av Svenska 
Elvägar AB. Därefter har fordonsforskningsprogrammet, som är ett samarbete 
mellan staten och fordonsindustrin, beviljat medel för flera alternativa 
eldriftsprojekt.  
En historisk parallell kan dras till när järnvägen skulle elektrifieras i början av 
1900-talet. Staten var pådrivande i teknikskiftet från ånglok till ellok, med syftet 
att minska importen av det svarta kolet och i stället använda det vita kolet 
(vattenkraften). Den första elektrifieringen skedde för just malmtransporterna i 
norr (Grontmij AB, 2010).  
Inom ramen för utredningen har en internationell utblick genomförts för att 
skapa en översiktlig bild av möjligheter med elektrifiering av tunga transporter. 
Intresset har inriktats mot lösningar med kontinuerlig elförsörjning eftersom 
batteridrivna lösningar, under en överskådlig framtid, inte anses möjlig för 
tunga transporter som trafikerar långa avstånd. 
Det finns idag tre huvudspår när det gäller tekniken för kontinuerlig 
fordonsnära överföring av el från infrastrukturen till de elektriska vägfordonen:  

• konduktiv överföring via luftledning,  

• konduktiv överföring via någon form av spår eller ledare i vägen samt  

• induktiv överföring, via elektromagnetiska fält, från vägkroppen.  
Konduktiv överföring via luftledning är den i dagsläget mest mogna. Som 
framgick ovan är tekniken i grunden inget nytt. Trådbusssytem/spårvagnar 
finns på en mängd platser världen över. Flera viktiga skillnader föreligger 
emellertid jämfört med en lösning för elektrifiering av lastbilar. Till skillnaderna 
hör miljön i vilken transporterna utförs, den genomsnittliga hastigheten och vad 
som transporteras. En ytterligare skillnad är att man i stadsmiljöer, där 
trådbussystem har sin naturliga plats, kan använda sig av stadens byggnader för 
att spänna upp elledningar.  
Nationellt planeras för affärsbaserade tester inom området elektrifierade 
godstransporter på väg där energin tillförs fordonen via luftledning. Planer finns 
för olika typer av transportbehov i olika trafikala miljöer. 
Den internationella översikten visar att det idag inte finns några direkt 
jämförbara driftsatta system med det som studeras i denna utredning. Dock 
finns det planer på att testa elektrifieringskoncept för lastbilar i bland annat 
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Kalifornien3. Det finns planer på att i närhet till Port of Los Angeles och/eller 
Port of Long Beach testa Siemens AG:s4 system kallat e-highway5

I Belgien testas i viss utsträckning elektrifiering av lätta distributionsbilar men 
inte med kontinuerlig extern energiförsörjning. I framförallt Flanders-området 
har även en del lösningar för tunga fordon studerats. Försöksverksamhet som 
fokuserar på induktionslösningar planeras där.  

. 

I Korea finns det verksamhet där induktiv energiöverföring testas, men inte till 
godstransporter.  
I gruvverksamhet förekommer elektrifierade transportlösningar i viss 
utsträckning, bland annat i Zambia, där elektrifiering via luftledning används 
för kortare och framför allt mycket tunga transporter.  
I Tyskland har Siemens byggt en testanläggning där man testar tekniken med 
hängande elledningar och en nyutvecklad intelligent pantograf (strömavtagare). 
Företrädare för Trafikverket och Energimyndigheten har besökt anläggningen 
inom ramen för utredningsuppdraget. 
Kraven på driftsäkerhet för att transportera malmen från gruvområdet och 
vidare mot kund är mycket höga. Olika tekniker för elektrifierade 
godstransporter på väg finns, såväl för kontinuerlig energiöverföring via någon 
form av elledning som för olika typer av laddhybrider. Tidigt i utredningen 
konstaterades det dock att teknikerna är att betrakta som relativt omogna.  
Utredningen har därför från ett tidigt stadium arbetat med en hypotes som går 
ut på att man inte ska satsa på en omedelbar driftsättning av 
elektrifieringskoncept över hela sträckan utan närma sig detta mer försiktigt via 
utvecklandet av en demonstrationsanläggning i det arktiska klimatet.  
Att satsa på en demonstrationsanläggning istället för en fullskalig 
implementering motiveras inte minst av teknikomognad och driftsosäkerhet 
men också av ekonomiska och tidsmässiga aspekter.  

2.5 Regelverk med fokus på elektrifiering 
Inom regelverket finns det en del potentiella hinder för en väganläggning som 
ska kompletteras med infrastruktur för kontinuerlig extern elförsörjning som 
t.ex. nätkoncession. För närvarande är inte frågan entydigt klarlagd utan måste 
utredas vidare tillsammans med Energimarknadsinspektionen. En preliminär 
bedömning är dock att lagstiftningen inte utgör något avgörande hinder. 

Väglagstiftningen  
Om de elektriska installationerna inte kan inrymmas inom befintligt vägområde 
måste ny mark tas i anspråk alternativt problemet lösas på annat sätt till 
exempel genom nyttjanderättsavtal. En arbetsplan och en 
miljökonsekvensbeskrivning måste, förutsatt att installationerna betraktas som 
väganordningar, genomföras om vägområdet ska breddas. Görs det i samband 
                                                            
3 Se också Gladstein, Neandross & Associates (20012). 
4 Siemens AG har utvecklat systemet i Tyskland. Den svenska delen av bolaget, Siemens AB, är 
involverade och kommer att fungera som en potentiell leverantör av systemet i Sverige. I 
rapporten används Siemens som generell betydelse för såväl Siemens AG som Siemens AB. 
5Se mer info på http://www.mobility.siemens.com/mobility/global/en/interurban-
mobility/road-solutions/electric-powered-hgv-traffic-eHighway/Pages/electric-powered-hgv-
traffic-eHighway.aspx (den 17/5 2012). 

http://www.mobility.siemens.com/mobility/global/en/interurban-mobility/road-solutions/electric-powered-hgv-traffic-eHighway/Pages/electric-powered-hgv-traffic-eHighway.aspx�
http://www.mobility.siemens.com/mobility/global/en/interurban-mobility/road-solutions/electric-powered-hgv-traffic-eHighway/Pages/electric-powered-hgv-traffic-eHighway.aspx�
http://www.mobility.siemens.com/mobility/global/en/interurban-mobility/road-solutions/electric-powered-hgv-traffic-eHighway/Pages/electric-powered-hgv-traffic-eHighway.aspx�
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med nybyggnation av en väg bedöms det kunna rymmas inom den normala 
tidsperioden för processerna.  
En förutsättning för att mark ska kunna tas i anspråk med stöd av väglagen är 
att marken behövs för väg eller väganordning. Vad som är en väganordning 
definieras i väglagen och vägkungörelsen. Om en elanläggning bredvid vägbanan 
är en väganordning eller inte behöver prövas. Man kan dock konstatera att mark 
kan tas i anspråk för elanläggningen när järnvägar byggs. Trafikverkets 
uppfattning att den ledning som följer vägen, de likriktarstationer som placeras 
utmed den och eventuella ytor för servicefordon etc. bör betraktas som 
väganordningar. 
Att ta mark i anspråk med stöd av väglagen förutsätter en arbetsplan (efter 
årsskiftet 2012/13 kallad vägplan). Enligt förslaget till ändringar i bland annat 
väglagen (proposition 2011/12:118) behöver en vägplan inte upprättas om: 

• åtgärden medför endast marginell ytterligare påverkan på omgivningen, 
och 

• berörda fastighetsägare eller innehavare av särskild rätt skriftligen 
medgett att mark eller annat utrymme får tas i anspråk 

Där dessa förutsättningar är uppfyllda kan vägrätt uppkomma utan vägplan. 
Processen kan då påskyndas betydligt. Det kan dock medföra högre kostnader 
eftersom det förutsätter avtal med varje berörd fastighetsägare och innehavare 
av särskild rätt. Förslaget innehåller ytterligare en tidsbesparande variant, 
nämligen att miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas om 
verksamheten inte antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta prövas av 
länsstyrelsen. 
Ett alternativ till väglagsförfarandet är att säkra rätten att nyttja marken genom 
avtal med berörda fastighetsägare. Trafikverket får då en tidsbegränsad 
nyttjanderätt och möjligtvis till högre kostnader, eftersom Trafikverket måste 
förhandla med varje berörd fastighetsägare.  
Alternativen skulle kunna kombineras, där förhandlingar och avtalstecknanden 
sker med berörda fastighetsägare parallellt med en diskussion med 
länsstyrelsen. Om avtal träffas med samtliga berörda, samtidigt som 
verksamheten vid en samlad bedömning visar sig medföra en ”marginell 
ytterligare påverkan” på omgivningen, så behövs ingen vägplan (men 
regelverket har ändå följts). Skulle vägplan behövas har man stor fördel om man 
redan är överens med alla berörda. 
Utredningen menar att Trafikverket måste tillämpa reglerna i väglagen för att 
anläggningen ska ingå i den allmänna vägen. På så sätt säkerställs också den 
prövning av enskilda och andra allmänna intressen som väglagen bygger på. 
Dessutom är vägrätten, när den väl uppkommit, stark på så sätt att den inte 
rubbas av andra markanspråk och/eller rättigheter. Vägrätten kan alltså sägas 
vara en garant för att en investering i en ny anläggning blir långsiktigt 
bestående. 
Tillstånd enligt Väglagen krävs för anordningar och skyltar inom vägområde och 
byggnader intill vägen. Om eventuella vägmärken ska sättas upp, exempelvis 
varnings- eller upplysningsmärken, ska beslut fattas enligt 
Vägmärkesförordningen. 
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Ellagstiftningen6

Att energiförsörja vägtransporter (lastbilar och/eller personbilar) är inte en 
trivial fråga. Dels handlar det om vägrätt men också om mer direkt kopplade 
elfrågor. Detta gäller såväl om energiförsörjningen av fordonen sker genom 
luftledning eller ledare i eller ovanpå vägen.  

 

Två typer av ledningar krävs, förutom själva kontaktledningen. Den första typen 
är ledningen från elleverantörens befintliga anläggningar fram till 
transformatorstationer längs vägen. Den delen är kraftleverantörens ansvar och 
måste behandlas av denne med koncessioner, det vill säga rättigheter att bygga 
och använda en ledning och så vidare. Den andra typen är ledningen som måste 
följa vägen och som matar likriktarstationer med jämna mellanrum. Den kan 
vara antingen kraftleverantörens eller Trafikverkets. Mest praktiskt ur drift- och 
underhållsaspekt torde dock vara att den ledningen, som följer vägen, samt 
tillhörande likriktarstationer tillhör Trafikverket. Då är platsen för 
likriktarstationerna och eventuella parkeringsytor för servicefordon de enda 
markanspråk som tillkommer utöver vägområdet. 
Energimarknadsinspektionen hanterar linjekoncessionsfrågor. Vilka rättigheter 
och möjligheter det finns att energiförsörja en väg via elledning/ledare är i 
grunden en juridisk fråga som bland annat rör distributionen av högspänning 
inom vägområdet. Lågspänning behöver distribueras från likriktarstationerna 
som finns med omkring två–tre kilometers mellanrum längs vägen fram till 
kontaktledningen (avståndet beror bland annat på spänningen och 
belastningen). 
Förordningen 2007:215 om undantag från kravet på nätkoncession enligt 
ellagen (1997:857) ger inget entydigt svar på om koncession krävs i ett fall som 
detta. Enligt § 13 i nämnda förordning får ett internt lågspänningsnät inom 
området för en väg, kanal eller annan vattentrafikled och som används för att 
tillgodose trafikens behov byggas och användas utan nätkoncession. Enligt § 15 
får ett internt nät inom trafikområdet för järnvägs-, spårvägs-, tunnelbane- eller 
trådbussdrift och som används för att tillgodose trafikens behov byggas och 
användas utan nätkoncession. Om Energimarknadsinspektionen jämställer en 
eldriven lastbil med en trådbuss behöver man således ingen nätkoncession. 
Emellertid konstaterar Trafikverket också att man för att få god funktion i nätet 
bör bygga ett högspänningsnät för 50 Hz parallellt med matningssystemet till 
vägfordonen. 
Trafikverkets bedömning är att en energileverantör bör tillhandahålla en 
luftledning med högspänning fram till överlämningspunkter längs vägen där 
Trafikverket köper energin för att sedan vidaredistribuera till 
likriktarstationerna. 
Dåvarande Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen 
och Strålskyddsinstitutet antog 1996 en försiktighetsprincip avseende elektriska 
och magnetiska fält. Den säger bland annat att ”om åtgärder, som generellt 
minskar exponeringen, kan vidtas till rimliga kostnader och konsekvenser i 
övrigt bör man sträva efter att reducera fält som avviker starkt från vad som kan 
                                                            
6 Trafikverket har inom ramen för detta uppdrag undersökt möjligheterna särskilt fokuserat på 
en demonstrationsanläggning längs den ännu obefintliga genvägen mellan Kaunisvaara och 
Junosuando. Trafikverket konstaterar dock att det juridiska området behöver belysas 
ytterligare. 
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anses normalt i den aktuella miljön. När det gäller nya elanläggningar och 
byggnader bör man redan vid planeringen sträva efter att utforma och placera 
dessa så att exponeringen begränsas.” Arbetsmiljöverkets bedömning idag är att 
det inte torde vara några problem med magnetfält eller elallergi vid 
eldistribution via luftledning.  

Miljölagstiftningen 
Oavsett om vägplan upprättas eller inte måste miljöfrågorna beskrivas och 
eventuellt även åtgärdas. Många miljöfrågor hanteras normalt inom ramen för 
fastställelseprövningen, men det finns ett antal frågor som kräver särskild 
prövning, till exempel vattenverksamhet samt olika typer av dispenser såsom 
biotopskydd och reservatsföreskrifter. 
Miljölagstiftningen föreskriver att varje verksamhetsutövare ska ha kunskap om 
verksamhetens effekter, det så kallade kunskapskravet. Vibrations- och 
bullerstörningar från trafiken kan till exempel bli en fråga som måste utredas. 
Detta hanteras inom ramen för en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
Dessutom kan det finnas lokala naturreservatsföreskrifter/natura 2000-
områden eller liknande som kan påverka möjligheten till att bygga ny 
infrastruktur.  

Trafikförordningen/ Fordonslagstiftningen 
Enligt Transportstyrelsen föreligger inga andra krav på denna typ av eldrivna 
lastbilar än de krav som gäller alla lastbilar utifrån mått och övriga regelverk på 
området. Inom Sverige finns det ingen maximal höjd för lastbilar. 

2.6 Längre och tyngre lastbilar 
Lastbilar får enligt direktiv 96/53/EG vara maximalt 18,75 meter långa och inte 
väga mer än 40 ton7. Sverige, tillsammans med Finland, fick i samband med 
medlemsförhandlingarna med EU möjlighet att frångå EU:s tidigare krav på 
vikt- och längdbestämmelser för inhemska transporter. Det svenska regelverket 
möjliggör modulfordonståg på 25,25 meter med en maximal bruttovikt på 60 
ton, men i dispenstransporter och i testverksamhet används längre/tyngre 
fordon. I Kanada, USA, Mexiko, Brasilien och Australien finns ännu större 
fordon än de som tillåts i Sverige.8

”High Capacity Transports” är ett utvecklingsområde som syftar till att 
effektivisera godstransporterna genom fordon som kan transportera större 
volymer. Bland annat inom svensk fordonsindustri bedrivs utvecklingsarbete 
med sådan inriktning. I projektet ”En Trave Till”, har timmerlastbilar med 90 
tons totalvikt och 30 meters längd prövats. Erfarenheter från försöket visar 
lovande resultat. Med större lastkapacitet skulle till exempel en av tre virkesbilar 
försvinna från vägarna och dieselförbrukningen minska med drygt 20 procent, 
samtidigt som trafiksäkerheten inte förefaller påverkas negativt.

  

9

Trafikverket lyfter i Kapacitetsutredningen fram längre och tyngre lastbilar som 
en möjlig åtgärd för att bättre tillvarata befintlig kapacitet genom en mer 

  

                                                            
7 Vid kombinerad transport får vikten vara upp till 44 ton. 
8 VTI, 2010. Omvärlds- och framtidsanalys – längre och tyngre väg- och järnvägsfordon. 
Delprojekt 1 inom Sammodalitetsprojektet 
9 Skogsforsk, 2011. En Trave Till. Bättre miljö & bättre lönsamhet. 
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rationell användning av infrastrukturen.10 High Capacity Transports innebär, 
enligt utredningen, ökad produktivitet i industrin, en lägre energianvändning 
per fraktat ton gods och lägre utsläpp av framför allt koldioxid. I en rapport från 
Trafikanalys påpekas emellertid att miljövinster från längre fordon i någon 
utsträckning kan ”ätas upp” genom ökad efterfrågan då effektiviseringen också 
medför att transportkostnaderna minskar.11

Den svenska regeringen har verkat för att diskussionen om längre fordon förs 
upp på den europeiska transportpolitiska agendan. I förslaget till ny vitbok 
uppmärksammas frågan. Kommissionen har enligt vitboken beställt oberoende 
undersökningar för att bedöma situationen och besluta om hur man bör gå 
vidare.

 

12

2.7 ITS 

 

Det finns flera ITS-verktyg som kan användas för att vägburna tunga transporter 
ska minska belastningen på miljö, trafiksäkerhet och infrastrukturen. De flesta 
åtgärderna som nämns nedan finns på marknaden eller kan förhållandevis 
snabbt introduceras på den aktuella vägsträckan. ITS-verktygen är oberoende av 
vilket drivmedel som används och fokuserar väghållarens behov. En 
förutsättning för flertalet av verktygen är tillgången till ett funktionellt 
telekomnät13

Jämn tidslucka  

. I glesbygd och i fjällvärden används ofta det så kallade 450-nätet, 
fast nu i ny tappning. Sådant nät finns längs hela vägsträckan Kaunisvaara–
Svappavaara.  

Malmtransportfordonen som går enligt dispensregler (>60 ton) måste ha 
tillräcklig tidslucka för att vägkroppen ska återhämta sig. ITS genom dynamisk 
trafikstyrning på makro- och mikronivå kan tillse att fordonen oberoende av 
hastighet inte kommer närmare varandra än den föreskrivna tidsluckan. CTR 
(Centre for Traffic Research bestående av KTH, VTI och LiU) besitter 
tillsammans med SL omfattande kunskaper om såväl trafiksimulering som 
driftserfarenheter gällande denna applikation. Tekniken, som förutsätter ett 
mobiltelefonnät för datatrafik, bedöms med mindre modifieringar vara direkt 
tillämplig i detta fall.  

Broar 
När fordon måste passera broar i vägmitt kan ITS genom dynamisk 
trafikstyrning på makro- och mikronivå tillse att fordonen får grönt ljus varvid 
onödig inbromsning kan undvikas. Tekniken är i liknande sammanhang 
välutvecklad och kallas GLOSA – Green Light Optimized Speed Advisory. En 
ITS-lösning som loggar hastigheten och rapporterar hur en eventuell 
hastighetsföreskrift och fordonspositionering respekteras kan kopplas till 
tjänsten. Ett fordonsautonomt system för övervakning och rapportering av 
                                                            
10 Trafikverket, 2012. Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder – förslag på 
lösningar till år 2025 och utblick mot år 2050. 
11 Trafikanalys, 2010. Åtgärder för en effektiv europeisk transportpolitik. 
12 EU-kommissionen, 2011. Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett 
konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem 
13 För vissa applikationer kan korthålls-kommunikation vara användbart. Det är lösningar som 
fungerar ungefär som blåtand eller trådlösa nätverk. 
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säkerhetsparametrar kan implementeras för att leverera kvalitetssäkrade data, 
till exempel om fordonets drifttekniska status, last, lastfördelning etc.  

Vägning av fordon 
Att föreskrifter följs om axel och totalvikter är av stor betydelse för väghållaren. 
Bästa lösningen är att åkeriet med egenkontroll säkrar detta men även 
väghållare och polis kan göra vägning av fordon. Med WIM-lösningar (Weigh In 
Motion) väger man fordonen i rörelse genom ett i vägbanan inbyggt system. 
Detta kan ske i normal hastighet eller där hastigheten tillfälligt begränsats. Ju 
lägre hastighet fordonet framförs med, desto högre blir precisionen i vägningen 
med det stillastående fordonet som en extrem. 

Oskyddade trafikanter 
Längs vägen kommer oskyddade trafikanter både korsa vägen och uppehålla sig 
vid vägen. Transponderbaserade system utvecklas för att uppmärksamma förare 
om personer vistas i närhet av vägen. Det finns också system för att sänka den 
högsta tillåtna hastigheten när till exempel skolbarn finns längs vägen. Detta 
kan ske genom omställbara vägmärken men förarna kan även få informationen 
sänd till fordonet. Trafikanter kan också uppmärksammas på annalkande 
malmfordon genom omställbara vägmärken. Det finns dock en risk i att man 
kan invaggas i en falsk säkerhet vid denna typ av system. 

2.8 Nyttor och kostnader 
Infrastruktur bidrar till att göra produktionsfaktorerna mer produktiva. Den 
samhällsekonomiska nyttan av att en väl fungerande logistisk lösning säkerställs 
är omfattande. För företaget, i detta fall NRAB, är det en direkt förutsättning för 
att verksamheten ska kunna utvecklas som planerat. Eftersom nyttor såväl som 
kostnader uppkommer för såväl samhälle som företag bör också investeringarna 
finansieras av båda parter.  
Företagsekonomisk nytta, som också är en delmängd av samhällsekonomisk 
nytta, uppkommer genom att produktionen faktiskt kan realiseras men också 
genom: 

• Lägre kostnader för företagets transporter. Detta kan till exempel 
innefatta minskad drivmedelsåtgång, minskat slitage och färre förare. 

• Bra logistiska förutsättningar ger möjlighet till stärkt marknadsposition 
för företaget. Ett alternativ till en kapacitetsstark infrastruktur kan vara 
logistisk anpassning, vilket medför ökade kostnader i till exempel 
lagerhantering.  

• Den fordonsrelaterade industrin kan dra nytta av de möjligheter till test 
och produktutveckling som en elektrifiering medför. 

Samhällsekonomisk nytta, som också i viss mån kan betraktas som 
företagsekonomisk nytta, uppkommer inom många områden. Till dessa hör 
främst: 

• Skapande av arbetstillfällen i företaget direkt men också inom ramen för 
logistikhanteringen. 
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• Skapande av arbetstillfällen i kringverksamheter, bland annat 
underleverantörer, social omsorg och övrigt näringsliv. Detta kan ske i 
närområdet men också på andra platser. 

• Svenskt näringslivs konkurrenskraft och marknadsposition stärks. 

• Övrig trafik drar nytta av infrastrukturförbättringar, det vill säga minskat 
slitage, lägre kostnader och ökad framkomlighet. 

• Eventuell testverksamhet av till exempel dispensfordon, alternativ 
framdrift eller alternativ infrastrukturbyggnad kan användas i ett 
bredare perspektiv. 

• Miljöpåverkan och trafiksäkerhet kan förbättras. 

• Reducerat beroende av import av drivmedel. 
Även om fördelarna av en investering i förbättrad infrastruktur och 
testverksamheter är många är det förstås också förknippat med kostnader. På 
motsvarande sätt som man kan identifiera fördelar för såväl företag som 
samhälle kan man göra med kostnader. Kostnaderna utgörs främst av 
investeringar som kan finansieras på olika sätt men även skatteeffekter kan, i 
viss mån, hänföras till kostnaderna. Intrångskostnader i miljön samt miljö- och 
trafiksäkerhetspåverkande effekter är också aspekter som i viss utsträckning kan 
hänföras till kostnadssidan. 
Om de totala nyttorna är större än de totala kostnaderna finns goda argument 
för att investeringen genomförs. I de fall där det företagsekonomiska intresset är 
dominerat av ett fåtal aktörer bör fördelarna vägas mot varandra och 
finansieringslösningen innehålla privata såväl som offentliga inslag. Detta för att 
slutligen kunna bedöma hur en investering ska finansieras. 
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3 Vägens sträckning och standard  
Att infrastruktur generellt är en mycket viktig förutsättning för 
företagsetablering och samhällsbyggnad är välkänt. Enligt Ekenstedt (2004) är 
”Good logistics infrastructure” och ”Efficient transport links” de högst värderade 
variablerna när multinationella företag avgör fabrikslokalisering. Ekenstedt har 
undersökt 88 multinationella företag och 57 kriterier. I fallet med 
malmtransporter är en alternativ geografisk placering inte möjlig. 
Undersökningen understryker emellertid betydelsen av infrastrukturella 
förutsättningar som en generator för industrins konkurrenskraft. 
Vägarna utmed sträckan Kaunisvaara–Svappavaara är generellt i dåligt skick 
med eftersatt underhåll. Vägarna, särskilt väg 99 och 395, är smala och glest 
trafikerade. Stora delar av sträckan är inte anpassad för den trafikbelastning 
som de planerade malmtransporterna kommer att innebära. 
Kaunisvaara, där malmtransporterna lastas, ligger ungefär 150 meter lägre över 
havet än vad Svappavaara gör där transporterna lossas och tas vidare mot 
Narvik på Malmbanan. 
Det område genom vilken sträckan går är glest befolkad. Den befintliga vägen 
passerar några tätorter med över 200 invånare samt ett antal byar med färre 
invånare. Nedanstående figur tydliggör vilka tätorter/samhällen som berörs av 
vägsträckan idag. Flera av byarna är av karaktären ”radbyar”, det vill säga de 
sträcker sig längs med vägen. Husen ligger ofta nära vägen med egen utfart. 
Hastigheterna genom de största byarna är 50–70 km/tim. På många platser 
finns utrymme att skapa gemensamma utfarter och/eller bygga parallellvägar. 
Vägbelysning förekommer i begränsad omfattning i byarna och är av äldre 
modell. Oskyddade trafikanter har idag en besvärlig situation. Det finns ett stort 
behov och tradition av att tryggt kunna röra sig inom byarna/orterna till fots 
eller på cykel. Det enda sättet att röra sig inom byarna/orterna är längs med och 
på det aktuella vägnätet. Gång- och cykelvägar skulle i många fall kunna 
samförläggas med parallellvägar. 
Med tanke på byarnas utformning kommer en relativt stor andel av 
fastigheterna att beröras av buller vid ökad trafik. Tidiga inventeringar pekar på 
att cirka 200 hus kommer att beröras av bulleråtgärder. 
Av nedanstående figur framgår den befintliga vägens sträckning, vilka vägarna 
är och vilka byar som passeras och kommer att beröras av malmtransporterna. 
 

 

Figur 2. Kartbild över befintlig väg mellan Kaunisvaara och Svappavaara. 

 

Väg 395 

Väg 395 

Väg 99 

E45 

E10 
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Vägsträckan Kaunisvaara–Svappavaara innefattar: 

• väg 99 från Kaunisvaara till Autio 

• väg 395 öster om Junosuando inklusive tätorten  

• väg 395 väster om Junosuando  

• E45 (och en mycket kort sträcka på E10) inklusive Vittangi.  
Nedan ges kortfattad information om dagens standard på respektive 
vägsträckning samt miljöfrågorrelaterade till dessa. 
Den aktuella delen av väg 99 är 18 km och sträcker sig mellan Kaunisvaara och 
Autio vid Torneälven. Vägen har sex meters vägbredd och dålig bärighet som är 
den sämsta på hela sträckan till Svappavaara. Sträckan trafikeras redan idag 
hårt med byggtrafik. Akuta insatser krävs för att vägen ska klara ökad trafik. 
Om en genväg mellan Kaunisvaara–Junosuando byggs (se figur nedan) kan 
åtgärdernas omfattning minskas på väg 99. Vägen kan anpassas för att klara de 
initiala malmtransporterna och därefter normala transportvolymer samt 
arbetspendling till och från gruvanläggningen.  

 

Figur 3. Genvägen mellan Kaunisvaara och Junosuando föreslås ligga inom 
grönmarkerat område. 

 
Längst söderut på sträckan, vid Autio, finns en 135 meter lång bro över Torne 
älv. Bron klarar preliminärt 4 års fullskaliga malmtransporter (cirka 5 miljoner 
ton) innan den måste tas ur drift.  
Den östra delen av väg 395 är 55 km lång och har en vägbredd om cirka 6,5 
meter. Den är i dåligt skick, och befintlig väg bedöms inte klara den planerade 
ökningen av vikter och volymer. Det krävs punktvisa åtgärder före start av 
malmtrafiken. Flera små radbyar påverkas och vägen behöver breddas och 
förstärkas avseende bärighet. Stigningsfält och kurvrätningar kan bli aktuella för 
att klara den kuperade terrängen. Flera myrstråk passeras som kräver 
utgrävning för att klara belastningen 
Om en genväg byggs mellan Kaunisvaara och Junosuando kan vägåtgärdernas 
omfattning på denna väg anpassas på motsvarande sätt som för väg 99.  
Folkmängden i tätorten Junosuando uppgick 2010 till 322 personer. En förbifart 
skulle innebära fördelar såväl ur ett logistiskt perspektiv, som ur ett miljö- och 
trafiksäkerhetsperspektiv. Det finns behov av vidare studier av en eventuell 
förbifart.  
Väster om Junosuando fortsätter väg 395 till Vittangi. Vägsträckan är 47 km 
lång och vägens bredd är 6–6,5 meter. Sträckan är i något bättre skick än 
delsträckorna öster om Junosuando, men kräver trots detta omfattande åtgärder 
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för att klara de stora transportvolymer som planeras. Öster om Masugnsbyn 
krävs åtgärder såsom stigningsfält för att hantera den kuperade terrängen.  
Liksom för Junosuando finns behov av att studera en eventuell förbifart vid 
Masugnsbyn vars befolkning år 2005 var 78 personer. Idag bryter LKAB dolomit 
i närheten av byn, vilket medför 7 – 8 lastbilar per dag som går mot Kiruna.  
Vid Vittangi börjar väg E45 och strax före Svappavaara övergår den i E10. Den 
totala vägsträckan är 37 km och vägbredden är 7,5 – 8 meter. Sträckan är i 
förhållandevis gott skick och utgör den bästa delsträckan. Åtgärder krävs dock 
för att långsiktiga klara de planerade malmtransporterna. Vittangi tätort hade 
784 invånare år 2010.  
Den förbifart som är högst prioriterad längs sträckan är söder om Vittangi. Detta 
motiveras bland annat av tätortens storlek och förekomsten av en T-korsning 
där väg 395 ansluter mot E45. En hög andel av de identifierade trafiksäkerhets- 
och bulleråtgärderna för hela sträckan rör Vittangi. Vissa av 
trafiksäkerhetsåtgärderna, bland annat gång- och cykelstråk, är befogade oavsett 
malmtransporterna. 
Vid anslutningen mellan E45 och E10, söder om Svappavaara, är det lämpligt 
med en ombyggnad (ny påfart) för att minimera störningar och öka 
trafiksäkerheten. Vid avfarten från väg E10 mot terminalen i Pitkäjärvi, norr om 
Svappavaara, krävs troligen en trafikplats. 

3.1 Trafikflöden 
På sträckan mellan Kaunisvaara och Svappavaara är den totala trafiken låg. 
Mest trafik är det på väg E45 mellan Vittangi och Svappavaara där ÅDT 
(årsmedeldygnstrafik) är strax över 1000 fordon per dygn. Av dessa är cirka 12 
procent tunga lastbilar. Längst västerut på sträckan finns väg 99. Där är ÅDT 
strax över 400 fordon per dygn varav 5 procent utgörs av tunga lastbilar. Mellan 
dessa geografiska ytterligheter på sträckan pendlar ÅDT-värden mellan 300 och 
800 fordon per dygn med en andel tunga lastbilar på cirka 15 procent. Flest 
rörelser ser man närmre tätorterna och byarna.  

3.2 Miljöförutsättningar 
Utpekade områden av nationell betydelse för olika samhällsintressen och 
skyddade områden framgår av figurer nedan. Längs befintlig väg återfinns 
områden av riksintresse för kulturmiljö. Förutom Torne och Kalix älvar är 
framför allt större våtmarksområden utpekade som riksintressanta 
naturmiljöer. Älvdalarna är även av riksintresse för friluftslivet. Riksintressen 
för kommunikation och mineral finns utpekade och rennäring bedrivs i hela 
området. Av figurerna framgår vilka delar av renskötselområdet som bedömts 
vara av riksintresse. Torne och Kalix älvsystem samt ett antal naturreservat och 
fågelskyddsområden ingår i nätverket Natura 2000 och bedöms vara av intresse 
ur ett EU-perspektiv.  
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Figur 4. Miljöförutsättningar i utredningsområdet. Övre figuren visar östra 
delen medan den nedre visar den västra delen. 

Det kan inte uteslutas att ökade transporter kan medföra vissa problem för till 
exempel rennäringen. Befintliga och eventuellt nya vägar korsar 
renflyttningslederna. Bättre infrastrukturell standard kan emellertid också 
medföra positiva effekter.  
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4 Åtgärdsvalsstudie 
4.1 Transportlösningar – Narvik som utskeppningshamn 
År 2007 kontaktades dåvarande Banverken i Sverige och Finland av NRAB 
angående möjligheten att finna transportlösningar för de planerade 
malmtransporterna.  
Ett samarbete inleddes mellan länderna och ett särskilt gränsöverskridande 
regeringsuppdrag (Banverket et al, 2009) genomfördes, där även väg- och 
sjöförvaltningarna inom både länderna deltog14

Uppdraget slutredovisades i maj 2009. Slutsatsen då var att en transportlösning 
till Kemi hamn i Finland var den bästa lösningen på kort sikt. Narviks hamn i 
Norge sågs som den effektivaste lösningen och det bästa valet på lång sikt för 
etablering av en utskeppningshamn. Hamnen i Narvik är, som nämndes ovan, 
isfri och kan ta emot fartyg med stort djupgående (s.k. Cape size vessels) vilket 
möjliggör att transportkostnaderna på långa sjötransportavstånd blir 
konkurrenskraftiga. Dessutom är järnvägstransporterna på den befintliga 
Malmbanan kostnadseffektiva i och med 30 tons axellast.  

. Fokus i rapporten låg på 
möjliga transportlösningar för den planerade gruvbrytningen. 

I det läget bedömde emellertid Narviks hamn att det kortsiktigt inte var möjligt 
att nyttja befintlig hamn. I Narvik har LKAB en egen hamn för sin verksamhet. I 
den allmänna hamnen planerades för en utveckling av containerhantering. En 
helt ny hamn för NRAB:s verksamhet skulle därför behöva planeras, finansieras 
och byggas, vilket skulle ta för lång tid med tanke på den planerade 
produktionsstarten av gruvbrytningen och transporterna.  
Under år 2009–2010 planerade dåvarande Banverket tillsammans med Finska 
Trafikverket och NRAB en lösning via en ny järnvägslänk från Kaunisvaara till 
befintlig järnväg i Finland, norr om Kolari, och vidare till utskeppning via 
hamnen i Kemi. Arbetet i Sverige genomfördes i nära samverkan med dåvarande 
Vägverket och inkluderade även en möjlig ny väg över gränsälven (Muonio älv) 
nordöst om Kaunisvaara.  
En förstudie samt järnvägsutredning för ny järnväg färdigställdes, liksom en 
förstudie för ny väg. Planeringen för att påbörja en järnvägplan samt en 
vägarbetsplan var också långt gången, bland annat fanns optioner för detta i 
tidigare upphandlade konsultavtal. Alla steg i planeringsprocessen finansierades 
gemensamt av Trafikverken i Sverige och Finland, samt NRAB.  
Då, i september år 2010, valde NRAB att istället inrikta sig på att frakta malmen 
via hamnen i Narvik. Orsaken var dels svårigheten att nå en överenskommelse 
om finansieringen av nödvändig infrastruktur på finsk sida, dels att Narviks 
hamn ändrat inställning. Den planerade containerhanteringen utvecklades inte 
som förutspått, och därmed fanns utrymme för NRAB:s verksamhet även på 
kort sikt. 
NRAB har utvärderat flera alternativa lösningar för en transport mellan 
Kaunisvaara och Malmbanan, bland annat alternativa lägen för en 
omlastningsterminal från lastbil till tåg, där exempelvis Gällivare länge var ett 

                                                            
14 Man hann så långt som till samrådsmöte/sakägaremöte för arbetsplan och järnvägsplan i 
detta arbete innan man avbröt detta. 
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alternativ. NRAB kom fram till att området kring Svappavaara är mest lämpligt 
sett till deras totala behov av en transportlösning. NRAB avser att transportera 
malmen med lastbil mellan anrikningsverket i Kaunisvaara och 
omlastningsterminalen i Svappavaara, åtminstone initialt.  
I Åtgärdsvalet har en liknande utvärdering av transportlösningen gjorts, med 
fler intressenter inblandade. 

4.2 Åtgärdsvalsprocess som metod  
Åtgärdsvalsprocessen är ett nytt sätt att arbeta i tidiga skeden med 
samhällsutveckling och utveckling av transportinfrastruktur. Detta arbete 
föregår den lagbundna fysiska planeringsprocessen. Arbetssättet är 
transportslagsövergripande och följer fyrstegsprincipen. Åtgärdsval innebär att 
möjligheter i de fyra trafikslagen, och kombinationer dem emellan, ska tas 
tillvara på bästa sätt. Processen möjliggör olika huvudmän beroende på typ av 
åtgärd.  
Trafikverket har identifierat sex olika pilotprojekt i landet där metoden med 
åtgärdsval ska testas och vidareutvecklas. Pajala med omnejd som ingår i 
rubricerade Åtgärdsval är ett av de utpekade projekten. Det är av största vikt att 
de åtgärder som genomförs för att tillgodose transportbehovet av malm och 
insatsvaror samtidigt bidrar till en positiv och långsiktigt hållbar utveckling av 
området, Pajala med omnejd. Detta innefattar även en hållbar utveckling för 
berörda tätorter, avseende god livs- och boendemiljö samt attraktivitet. I denna 
redovisning för regeringsuppdraget om vägnätet Kaunisvaara–Svappavaara 
fokuseras på de delar som berör de planerade malmtransporterna.  
Arbetet följer Trafikverkets förslag på metod för tillämpning av åtgärdsval. 
Enligt den delas arbetet in i fyra faser: initiera, förstå situationen, pröva åtgärder 
och val av åtgärder. Den första fasen handlar om att komma igång med projektet 
rent praktiskt. Den andra delen handlar om att identifiera behov, målsättningar 
och ringa in problembilden. Därefter prövas om åtgärderna når upp till behovet 
de ska fylla. I den sista fasen görs en prioritering av vilka åtgärder som ska göras 
samt hur det fortsatta arbetet ska bedrivas.  
 

 

Figur 5. Arbetsmetodiken i åtgärdsvalet följer fyra faser  
 

4.3 Kaunisvaara–Malmbanan och Pajala med omnejd 
En åtgärdsvalsprocess har genomförts för att studera gruvtransporter 
Kaunisvaara–Malmbanan och Pajala med omnejd. I arbetet har företrädare 
deltagit från Trafikverket, NRAB, PEAB, Nordiska investeringsbanken, Svevia, 
Pajala kommun, Pajala utveckling AB, Gällivare kommun, Kiruna kommun samt 
Länsstyrelsen i Norrbottens län. Denna process har resulterat i att följande 
dokument tagits fram inom Trafikverket: 
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• Åtgärdsval Kaunisvaara–Malmbanan (Svappavaara) och Pajala med 
omnejd. 

• PM Åtgärder Malmtransporter Kaunisvaara–Svappavaara och Pajala 
med omnejd. Underlagsmaterial till Workshop 3, 2011-11-11. 

• PM Samhällsekonomi Malmtransporter 

• Underlagskalkyler Malmtransporter Rev 2012-02-20; Åtgärdspaket 1 
Befintlig väg, Åtgärdspaket 2 Genväg, Åtgärdspaket 3 Genväg och 
förbifarter, Åtgärdspaket 4 Järnväg 

• Förutsättningar för underlagskalkyler, 2012-04-25. 

• Pajala Road Impact Analysis, Final report 2012-01-17”. Roadex, 
Implementing Accessibility. 

Parallellt har en åtgärdsvalsprocess genomförts även för delsträckan 
Svappavaara–Narvik, med fokus på järnvägssystemet 
Malmbanan/Ofotenbanan15

Trafikverket och NRAB har i en gemensam avsiktsförklaring, daterad 2011-03-
26, kommit överens om medfinansiering och samarbete kring transportlösning 
Kaunisvaara – Narvik, dels i form av finansiering av en inledande studie, dels i 
form av finansiering i kommande projekt vilka ska definieras i 
åtgärdsvalsprocessen. 

. 

I arbetet med åtgärdsvalet har stor vikt lagts vid att nå en gemensam 
problembild, förståelse för varandras behov och frågeställningar. Med detta som 
utgångspunkt har gemensamma projektmål utarbetats. Därefter har ett antal 
olika transportlösningar och åtgärder identifierats. Respektive åtgärd som 
identifierats har analyserats med utgångspunkt i hur väl de uppfyller de 
transportpolitiska målen, samt de inom projektet framtagna projektmålen. De 
åtgärder som identifierats, utan inbördes rangordning, är bland annat: 

• Förbifarter av byar och samhällen (Autio, Masugnsbyn, Junosuando, 
Vittangi). Som beskrivits ovan har förbifart Vittangi högst prioritet. 

• Åtgärder på befintlig väg (99, 395, E45, E10) 

• Genväg i ny sträckning, dels som enskild, dels som allmän väg 
(Kaunisvaara–Junosuando) 

• Förbättrad kollektivtrafik 

• Trafiksäkerhetsåtgärder  

• Bulleråtgärder 

• Åtgärder för oskyddade trafikanter 

• Järnväg 

• Elväg 

• Linbana 

• Pipeline 

• Dispens att köra tyngre fordon 

                                                            
15 Åtgärdsval Kapacitetsåtgärder Malmbanan och Ofotbanen, 2012-03 
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De olika åtgärderna har sedan paketerats i flera åtgärdspaket innehållande både 
större och mindre investeringsåtgärder och åtgärder för att använda det 
befintliga systemet bättre. Ett konkret exempel på en viktig åtgärd som 
identifierats är möjligheten att via dispens tillåta tyngre fordon på befintlig 
(upprustad) väg.  

4.4 Beskrivning av Åtgärdspaketen 
Åtgärdspaket 1: Gruvtransporterna löses med åtgärder på befintlig väg. 
Åtgärdspaket 2: En genväg byggs mellan Kaunisvaara och Junosuando, samt 
upprustning av befintlig väg mellan Junosuando och Svappavaara. 
Åtgärdspaket 3: En genväg byggs mellan Kaunisvaara och Junosuando, 
upprustning av befintlig väg mellan Junosuando och Svappavaara, samt 
förbifarter i Junosuando, Masugnsbyn och Vittangi. 
Åtgärdspaket 4: En järnväg byggs mellan Kaunisvaara och Svappavaara. 
Transporterna sker initialt på befintlig väg som upprustas enligt Åtgärdspaket 1. 
I samtliga paket ingår nödvändiga åtgärder enligt det transportpolitiska 
hänsynsmålet, bland annat trafiksäkerhets- och bulleråtgärder.  
 
Åtgärdspaket 1 innebär följande åtgärder: 

• Bärighets- och breddningsåtgärder av befintlig väg (steg 3-åtgärd). 

• Gång- och cykelåtgärder (steg 2-åtgärd). 

• Trafiksäkerhets- och bulleråtgärder (steg 2-åtgärd). 

• Befintlig vägsträcka rustas upp från grunden, för att klara belastningen 
av transporter under lång tid. Detta innebär bland annat att hela eller 
delar av vägkroppen byts ut och att ett tjockt lager asfalt läggs. Sträckan 
breddas, för att säkerställa att möten och omkörningar kan ske på ett 
säkert sätt. Broarna över Tärendö älv och Torne älv ersätts av nya broar. 

 
Åtgärdspaket 2 innebär följande åtgärder: 

• Omgående (akuta) åtgärder på del av befintlig väg (Kaunisvaara–
Junosuando), för att klara bärighet och säkerhet under en begränsad tid 
av malmtransporter, innan delsträckan ersätts av genvägen. 

• Resterande del av befintlig väg upprustas med bärighets- och 
breddningsåtgärder, till samma nivå som i Åtgärdspaket 1, inklusive ny 
bro över Tärendö älv (steg 3-åtgärd).  

• Genväg, ny väg cirka 33 km lång mellan Kaunisvaara–Junosuando (steg 
4-åtgärd). 

• Återställandekostnader av delsträcka på befintlig väg vid ibruktagande 
av genväg. 

• Gång- och cykelåtgärder, miniminivå med enklare sidovägar på sträckan 
som överlappas av genväg (steg 2-åtgärd). 

• Trafiksäkerhets- och bulleråtgärder (steg 2-åtgärd). 

• En variant av genvägen är att göra den som enskild väg.  
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Åtgärdspaket 3 innebär följande åtgärder: 

• Omgående (akuta) åtgärder på del av befintlig väg (Kaunisvaara–
Junosuando), för att klara bärighet och säkerhet under en begränsad tid 
av malmtransporter, innan delsträckan ersätts av genvägen. 

• Resterande del av befintlig väg upprustas med bärighets- och 
breddningsåtgärder, till samma nivå som i Åtgärdspaket 1, inklusive ny 
bro över Tärendö älv (steg 3-åtgärd).  

• Genväg, ny väg cirka 33 km lång mellan Kaunisvaara–Junosuando (steg 
4-åtgärd). 

• Nya förbifarter i Junosuando, Masugnsbyn och Vittangi (steg 4-åtgärd) 

• Återställandekostnader av delsträckor på befintlig väg vid ibruktagande 
av genväg och förbifarter.  

• Gång- och cykelåtgärder, miniminivå med enklare sidovägar för 
delsträckan som överlappas av genväg (steg 2-åtgärd). 

• Trafiksäkerhets- och bulleråtgärder (steg 2-åtgärd). 
 

Åtgärdspaket 4 innebär följande åtgärder: 

• Ny järnväg cirka 115 km lång mellan Kaunisvaara–Svappavaara 

• Upprustning av befintlig väg är en förutsättning för järnvägsalternativet. 
Investeringskostnader och kostnader för Åtgärdspaket 1 ingår i kalkylen 
där man antar trafikering på väg åtminstone under år 2013–2020. 

 
 
Miljarder 
kronor 

Åtgärdspaket 1 
Befintlig väg 

Åtgärdspaket 2 
Genväg 

 
Åtgärdspaket 3 
Genväg och 
Förbifarter 

Åtgärdspaket 4 
Järnväg 

Kostnad för 
investering 
samt drift och 
underhåll 
 

1,1–1,4  1,2–1,5  1,4–1,8  5,6–6,3  

Bedömd 
byggherrekost
nad.  

0,1–0,2  0,1–0,2  0,1–0,3 1,1–1,9  

 
Summa 1,2–1,6  1,3–1,7  1,5–2,1  6,7–8,2  

Tabell 2 Bedömning anläggningskostnader16

                                                            
16 Anläggningskostnader är angivna i prisnivå december 2011. Byggherrekostnader är bedömda 
schablonmässigt med ett procentuellt påslag. Beloppen för byggherrekostnaden bygger på 
förenklad beräkning - ett medvetet avsteg från den successiva kalkylprincipen av tidsskäl. 
Summan har räknats fram genom att det nedre spannet för anläggningskostnaden är 
multiplicerad med minimivärdet på byggherrekostnadsintervallet och den övre gränsen på 
motsvarande sätt för det övre spannet och intervallets maximivärde. 

. 
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Byggherrekostnaderna i tabellen ovan är beräknade som följer:  

• Väg: Bedömt intervall för kostnaderna är 8-15% av uppskattad kostnad 
för investering samt drift och underhåll. Att andelen är så låg förklaras 
av att merparten av åtgärderna sker i befintligt väg vilket minskar 
behovet av omfattande projektering.  

• Järnväg: Normalt är kostnaderna 20-30% av uppskattad kostnad för 
investering samt drift och underhåll för helt ny järnväg. Ingen skattning 
är gjord specifikt för detta projekt, varför ett normalintervall använts. 
Med enklare teknisk utformning (t ex så kallat industrispår) borde nivån 
kunna sänkas avsevärt i detta specifika fall. 

4.5 Utvärdering av Åtgärdspaket 1 till 4 
Upprustning av befintlig väg (Åtgärdspaket 1) bedöms ha lägst måluppfyllelse. 
Skillnaderna i kostnader mellan nödvändiga åtgärder för att klara 60 eller 90 
tons fordon är relativt små. Underhållskostnaden kan dock vara olika, beroende 
på vilken fordonsvikt som trafikerar vägen. Osäkerheten kring 
underhållskostnaden är stor. Den preliminära bedömningen är att normala 
underhållsintervall kan användas men risk finns för att underhållskostnaderna 
kan bli höga för att bibehålla vägens funktion. 
Åtgärdspaket 2 med en genväg mellan Kaunisvaara och Junosuando har god 
måluppfyllelse. En genväg mellan Kaunisvaara och Junosuando innebär inte att 
åtgärder helt kan undvikas på befintlig väg, eftersom det behövs åtgärder på den 
problemfyllda befintliga vägsträckningen mellan Kaunisvaara och Junosuando 
innan malmtrafiken når full nivå. Med en genväg minskar detta behov av 
”akuta” åtgärder med 150–180 miljoner kronor. 
Genvägen innebär samtidigt stora fördelar transportekonomiskt och 
trafiksäkerhetsmässigt. Med en genväg bedöms transportkostnaderna (enligt 
den samhällsekonomiska kalkylen) minska med cirka 20 procent, motsvarande 
knappt 50 miljoner kronor per år.  
Genvägen kan genomföras antingen som en allmän väg eller som en enskild väg. 
Den enskilda vägen skulle finansieras av en samfällighet, vilket skulle innebära 
att Trafikverkets åtagande minskade med 350–400 miljoner kronor, exklusive 
kostnader för återställande av parallell befintlig väg. Den enskilda vägen skulle 
teoretiskt också kunna ge en kortare planering och genomförandetid, men 
samtidigt finns det osäkerheter om det är ett framkomligt planeringsförfarande. 
En allmän genväg bedöms ha bäst måluppfyllelse. 
Åtgärdspaket 3, som förutom en genväg även innebär förbifarter i Junosuando, 
Masugnsbyn och Vittangi, bedöms ge mycket god måluppfyllelse på lång sikt när 
det gäller hälsa och trafiksäkerhet. Detta främst på grund av att den tunga 
trafiken leds utanför samhällena.  
Åtgärdspaket 4, med järnväg, bedöms ha mycket god måluppfyllelse på lång sikt, 
främst när det gäller målen funktion, trafiksäkerhet, samhällsutveckling och god 
hälsa. Detta genom att den tunga lastbilstrafiken minskar i vägnätet och därmed 
minskar påverkan på människor som bor och rör sig längs vägarna. Det skapas 
också möjlighet för befintliga samhällen att utvecklas, tack vare att 
pendlingsmöjligheterna förbättras genom att vägarna har rustats upp innan 
järnvägstransporterna startar. Åtgärdspaket 4 har också en potential att 
långsiktigt bidra till ökad etablering av gruvverksamhet i området. Bristen på 
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effektiv infrastruktur är stor, och etablering av bättre vägar och järnvägar i 
området skulle kunna bidra till exploatering av mineraliseringar. Möjligheten 
och nyttan av att knyta samman järnvägsnäten i Norge, Sverige, Finland och 
Ryssland behöver också värderas.  
Samhällsekonomiskt uppnås störst nyttoeffekter med en järnväg. Samtidigt har 
en järnväg betydligt högre investeringskostnad än vägåtgärderna. Om en järnväg 
ska byggas kommer det dessutom ändå att krävas investeringar i befintlig väg 
för att klara malmtransporterna till dess järnvägen är i drift.  
Avgörande för totalbedömningen av Åtgärdspaket 4 är gruvverksamhetens 
livslängd och om andra verksamheter kan dra nytta av infrastrukturen eller om 
till och med ytterligare nyetableringar genereras.  
En traditionell kalkyl, med nettonuvärdeskvot (NNK), kan inte sättas upp 
eftersom inga malmtransporter sker från Kaunisvaara-området i 
ursprungsläget. En samhällsekonomisk bedömning för åtgärdsvalet finns 
emellertid redovisad i underlagsrapporten Vectura (2012). Syftet med 
bedömningen har varit att identifiera vilka effekter (kostnader och nyttor) de 
olika åtgärdspaketen ger upphov till, exklusive investeringskostnaden, samt att 
jämföra paketen. Vidare har ett resonemang förts om mervärdet för Northland 
Resources av respektive åtgärdspaket.  Bedömningen visar att lösningar med 
genväg och dispens om 90 ton ger klart större nyttoeffekter, jämfört med 
lösningar med 60-tons transporter längs befintlig väg. Nuvärdet av effekterna 
överstiger tydligt bedömda investeringskostnader för åtgärdspaketen (2,8 till 5,3 
miljarder i nuvärde för vägpaketen). Bedömningen visar samtidigt att 
åtgärdspaket 4 med järnväg ger störst nettonuvärde. Observera dock att 
beräkningen baseras på antagandet om 40 års livslängd, vilket vida överstiger 
den kända livslängden för gruvverksamheten. 

4.6 Övriga effekter 
I arbetet med åtgärdsval har effekter och konsekvenser av de ökade 
transporterna analyserats för de olika åtgärdspaketen, och de effekter på 
omgivningen som uppkommer är framförallt inom områdena rennäring, vilda 
djur, värdefulla natur- och kulturområden samt hälsa inklusive till exempel 
buller och vibrationer.  
Även om den aktuella vägsträckan är glest befolkad i ett nationellt perspektiv så 
berörs ett flertal byar. Husen ligger ofta nära vägen och det är vanligt att husen 
har en egen utfart. Situationen för oskyddade trafikanter behöver lösas, då det 
idag sällan finns alternativ till att röra sig inom byarna/orterna förutom på det 
aktuella vägnätet. Relativt omfattande skyddsåtgärder är därför nödvändiga, 
bland annat gång- och cykelvägar, samt bulleråtgärder. Tidiga inventeringar 
pekar på att cirka 200 hus kommer att vara berörda av bulleråtgärder. 
Åtgärdspaketen med genväg samt förbifarter ger bäst måluppfyllelse.  
En av de frågor som belysts under arbetet är möjligheten till dispens för ökad 
fordonsvikt för malmtransporterna. Detta minskar antalet fordon som trafikerar 
vägen, vilket skulle minska de negativa effekterna för bland annat olycksrisk och 
framkomlighet. 
Drift- och underhållskostnaden kan vara olika beroende på vilken fordonsvikt 
som trafikerar vägen. Osäkerheterna kring driftkostnaden är stor. Oavsett slutlig 
fordonsvikt är det sannolikt att den stora transportvolymen innebär stora 
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underhållskostnader. Det återstår dock att optimera förhållandet mellan 
fordonens totalvikt och antalet fordonspassager per tidsenhet vilket påverkar 
drift- och underhållskostnaderna.  

4.7 Bärighetsutredning 
Parallellt med åtgärdsvalet har en särskild Bärighetsutredning genomförts. 
Utredningen har tagits fram inom ramen för ”Roadex – Implementing 
Accessibility”. Roadex är ett EU-finansierat samarbetsprojekt mellan 
myndigheter med ansvar för väghållning i bland annat Sverige och Finland. 
Samarbetet har utvecklats under ett antal år och i flera steg från 
erfarenhetsutbyte, kunskapsuppbyggnad och forskningsprojekt till praktisk 
implementering av ny kunskap om vägbyggnad och underhåll i kallt klimat.  
Utredningen har genomförts med finländska Roadscanners Oy som 
huvudkonsult, med ett flertal underkonsulter som stöd. Undersökningar 
genomfördes under vintern, våren och sommaren 2011. Metoder som användes 
var bland annat mobil laserscanning, GPR (ground penetrating radar), 
värmekameror, provborrningar och andra provtagningar/fältundersökningar, 
kombinerat med laboratorieanalyser vid Tammerfors universitet.  
Sammantaget visar undersökningen att hela 96 procent av vägsträckan är i dålig 
kondition och troligen kommer att uppvisa problem redan inom ett år efter 
trafikstart av malmtransporterna, om inga åtgärder genomförs. Orsaken till 
problemen är en kombination av att vägen ursprungligen inte är byggd för den 
nu planerade trafikvolymen, samt ett eftersatt underhåll. Vid full trafikvolym 
(4–5 miljoner ton) är bedömningen att skadorna på vissa delsträckor blir så 
stora att vägen inte längre är trafikerbar, om inte åtgärder genomförs. 
Identifierade problemområden och möjliga åtgärder är bland annat:  

• Ett par delsträckor har identifierats där stigningsfält behövs.  

• Geometriska förbättringar (kurvrätningar) krävs på minst en delsträcka.  
Många kritiska vägsektioner med svaga terrasser, framför allt kopplat till 
tjällossningsproblem. Svaga vägkanter är vanligt, varför förstärkning och 
vägbreddning totalt sett är viktigt. På de svagaste vägavsnitten bör det övervägas 
att bygga ett tredje fält, vilket samtidigt skapar ökad trafiksäkerhet genom bättre 
möjligheter till omkörningar (2+1 väg). 
Dräneringen behöver förbättras till klass 1.  
Ett resultat av utredningen är att den har pekat ut igenstockade trummor vid 
utfarter från hus som ett problem som sprider sig till huvudvägnätet, samtidigt 
som det ökar risken för vibrationsstörningar för boende. 
En rekommendation är att de nya och upprustade delarna av vägnätet planeras 
för att klara tunga laster. I praktiken innebär det att vägnätet planeras så att 
vägfältet i färdriktning mot Svappavaara (med tunga laster) till exempel får 
bättre och starkare beläggning.  
En särskild utvärdering är gjord av hur olika fordonskombinationer med 
totalvikter från 60 ton upp till 153 ton påverkar infrastrukturen. Beräkningar är 
gjorda både för de sektioner som har svag terrass och för beläggningen på vägen. 
Påverkan, spårbildning och belastning har analyserats för att bestämma effekter 
på beläggningen för olika lastkonfigurationer. 
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Slutsatserna gällande terrasser är att: 

• 8–9 tons axlar är mest fördelaktiga. 

• Baserat på dimensionerande axelgrupp och bidrag till deformation är 
fordonsvikt på 60 ton bäst, 72 och 90 nästan lika bra, medan 136, 145 
och 153 tons alternativ är sämst. 

• Baserat på kumulativa effekter och deformation är 60 ton bäst. 72, 90 
ton ger 30–40 procent högre deformation. Alternativen 136, 145 och 153 
ton medför en deformation som är ungefär tre gånger så stor som vid 60 
ton. 

• Avstånd mellan axelgrupper bör vara mer än 3 meter. 
Slutsatserna gällande beläggning är att: 

• 60 ton sliter mer på beläggningen jämfört med övriga konfigurationer. 
136 ton är fördelaktigast. 

• En annan viktig del i bärighetsutredningen är bedömningen av 
återhämtningstiden för vägnätet. Varje passage innebär en 
nedpressning/deformation av vägen. Behovet av återhämtningstid för 
vägen utesluter ”konvojtrafik” och pekar på fördelar med högre 
fordonsvikter (upp till cirka 100 ton) för att minska totala antalet fordon 
och passager. Återhämtningstiden är viktigast på våren 
(tjällossningperiod), samt i viss mån under sommar och höst beroende 
på grundvattennivåer.  

I bärighetsutredningen konstateras att skillnaden mellan att återställa vägnätet 
för 60 tons fordonsvikt (givet högre trafikbelastning), respektive nödvändiga 
åtgärder för att klara 90 tons fordonsvikt är näst intill försumbar, ej inkluderat 
breddning av väg och nya broar. Den bedömda kostnaden för framför allt bättre 
beläggning uppges till cirka 12 miljoner kronor för hela vägsträckan. Preliminärt 
antas att underhållsnivåerna inte ska behöva öka, givet att vägen byggs om 
enligt rekommendationerna, men antagandena kring underhållsnivån anses 
vara mer osäkra och behöver kontinuerligt följas upp. 
Noterbart är att konsultkostnaderna i bärighetsutredningen för sträckan 
Kaunisvaara–Svappavaara har finansierats till 75 procent av NRAB.  

4.8 Eventuell dispens med fordon > 60 ton 
När det gäller frågan om att köra tyngre fordon, har Trafikverket möjlighet att ge 
dispens, givet att förutsättningar enligt trafikförordningen är uppfyllda, bland 
annat att fordonen har giltig registrering för den avsedda transporten. Om 
fordonen som kommer att nyttjas exempelvis är längre än 25,25 meter så krävs 
särskilda beslut via Transportstyrelsen. 
Transporter med dispens via Trafikverket för så kallad delbar last sker för 
närvarande exempelvis genom Bolidens transporter i Västerbotten där ett avtal 
reglerar villkoren i dispensen. En dispens kan ses som en steg 2-åtgärd då 
befintlig infrastruktur skulle kunna nyttjas mer effektivt. På sikt kan dispens för 
produktionstrafik bidra till att få ned ÅDT, vilket är en fördel ur ett 
trafiksäkerhetsperspektiv. Bärighetsutredningen visar också att 
belastningen/slitaget på vägen minskar (givet fordon med fler axlar/boogier), 
samt är bättre ur näringslivets synvinkel tack vare bättre transportekonomi. 
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Potentiellt kan en dispens om 90 ton innebära nyttor om flera hundra miljoner 
kronor för NRAB på lång sikt, beroende på vald fordonstyp, innehåll i avtal med 
Trafikverket om kompensation för eventuellt ökat underhållsbehov i vägnätet 
m.m. 
Trafikverket ser positivt på att genomföra en testverksamhet med tyngre fordon 
för att komplettera de beräkningar som genomförts, bland annat av berörda 
broar, med praktiska mätningar för att sedan med testverksamheten som 
underlag kunna fatta beslut i dispensfrågan. En dispens har lämnats den 30 
mars 2012 av Trafikverket till transportören (Swerock AB/Cliffton) för testtrafik 
under en begränsad period (till och med augusti 2012) för fordon med cirka 80 
tons bruttovikt.  
Testtransporter med denna typ av fordon är redan genomförda under april/maj 
månad 2012 med ett positivt resultat sett till omloppstid (snitthastighet) och 
väghållning med mera. 
NRAB har för avsikt att under år 2012 tillsammans med transportören även 
genomföra tester med fordon som klarar cirka 90 tons bruttovikt, när ett sådant 
fordon finns framtaget. För att kunna genomföra testtransporter behöver 
fordonet bland annat vara besiktigat, färden ska vara geografiskt avgränsad och 
vissa villkor kan vara kopplade till transporterna såsom till exempel hur passage 
av broar får ske. 
Till ett eventuellt dispensbeslut är det möjligt att koppla olika villkor, till 
exempel hastighet för fordonen vid passage av broar, ersättning till Trafikverket 
för ökat underhållsbehov. Det sistnämnda behöver kontinuerligt följas upp och 
regleras i avtal mellan parterna. 

4.9 Slutsatser av åtgärdsvalet 

Kort sikt (2012–2016) 
I slutsatserna i åtgärdsvalet framgår tydligt att befintlig väg kommer att 
användas när transporterna påbörjas och successivt ökas tills dess att NRAB når 
full produktionsvolym vid 2015.  
Tidsperspektivet är av särskild vikt i projektet. Stora delar av åtgärderna i 
vägnätet behöver genomföras innan malmtransporterna når en nivå om 4–5 
miljoner ton per år. Dessutom bedöms att framkomligheten under byggtiden 
kommer att vara kraftigt begränsad, 30–50 procent av normal framkomlighet, 
för de sträckor där byggnation pågår. Kombinationen smal väg, tung trafik och 
vägarbetsområde kan i sig bli ett framkomlighetsproblem, i synnerhet då 
trafiken blir mer omfattande efterhand. Av denna anledning krävs en snabb 
start av åtgärderna (sommarsäsongen 2012) samt att åtgärderna därefter sprids 
ut över tiden och geografiskt. 
Åtgärdsvalet visar att åtgärder kommer att krävas längs befintlig sträckning för 
att minska påverkan för boende längs vägen, rennäring, värdefulla natur- och 
kulturområden med mera. Exakt vilka dessa åtgärder är och var dessa kommer 
att krävas är något som hanteras i den fortsatta planeringsprocessen. Oavsett 
dispens för tyngre vägfordon eller inte kommer bullerskyddsåtgärder att 
behövas på ett flertal sträckor.  
För att bäst möta behovet av transportlösning på kort och medellång sikt 
bedöms Åtgärdspaket 2, genväg, vara den bästa lösningen, tillsammans med en 
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dispens, preliminärt om 90 ton. Förslaget innebär att transporter kan ske på 
befintlig väg med godtagbar funktion till dess att en genväg byggts. För att 
ytterligare stärka åtgärdspaket 2 skulle förbifart Vittangi kunna lyftas in i detta 
alternativ. Förbifart Vittangi är den som bedöms ge enskilt största positiva 
bidraget till måluppfyllelsen av de studerade förbifarterna.  
Genvägen medför en vägförkortning och därmed effektivisering av 
transporterna. En samhällsutveckling möjliggörs samtidigt genom förbättrad 
tillgänglighet och förbättrade pendlingsmöjligheter. Om genvägen genomförs 
som enskild väg råder stor osäkerhet kring tillståndsprocessen. Trafikverket 
rekommenderar därför att vägen byggs som en allmän väg. 
Totalt kostar förslaget 1,2–1,5 miljarder kronor17

Fortsatta tester med fordon över 60 tons fordonsvikt rekommenderas för att 
finna en lämplig nivå om eventuell dispens för produktionstrafik. 
Investeringskostnaden i väginfrastrukturen för att möjliggöra 90 tons 
fordonsvikt är inte avsevärt större än behovet av upprustning för att klara 60 ton 
långsiktigt, skillnaden består framför allt i berörda broar. Nyttorna av en 
eventuell dispens bedöms samtidigt vara fördelaktiga för alla berörda parter, för 
väghållaren (mindre slitage), för trafiksäkerheten tack vare färre fordon (ÅDT), 
samt inte minst transportekonomiskt. 

, varav en ny allmän genväg 
kostar 350–400 miljoner kronor. Transportkostnadsminskningen bedöms 
uppgå till knappt 50 miljoner kronor per år för en genväg.  

Lång sikt (2016–) 
Eventuella framtida lösningar behöver utvärderas stegvis.  
Ur ett politiskt och samhällsekonomiskt perspektiv kan det finnas andra 
lösningar än befintlig vägsträckning som är motiverade, såsom exempelvis en ny 
väg i en ny sträckning eller järnväg. Dessa lösningar kan då ha bäring på 
transportförsörjningen inom Barentsregionen och där fler intressenter än NRAB 
har behov av en långsiktig transportlösning. Ett annat scenario är en utveckling 
mot ännu tyngre och längre vägfordon (> 90 ton och längre än 25,25 meter). 
Med fordon längre än 25,25 meter kan nyttolasten ökas ytterligare. Det finns 
konceptritningar för fordon med totalvikt på 104 ton. För fordon längre än 25,25 
meter krävs Transportstyrelsens tillstånd genom en föreskrift. Detta gäller även 
för tester och demonstrationer. Inräknat tiden för att ta fram en föreskrift och 
för byggnation av fordonet är det rimligt att tester kan komma igång under 
2013-2014. Den första generationen fordon i produktionstransporter kommer 
med stor sannolikhet att begränsas till max 90 ton 
Det särskilda regeringsuppdraget om råvaruförsörjningen i Barentsregionen 
visar att området runt Pajala och närliggande områden i norra Finland har stor 
geologisk potential, vilket skulle kunna leda till framtida gruvetableringar. 
Enbart i Kaunisvaaraområdet har hittills en potential på 3–4 gånger den av 
NRAB nu planerade järnmalmsvolymen påvisats. Möjligheterna att bryta malm 
och mineral är till viss del en fråga om lönsamhet, och en mycket viktig faktor i 
kalkylen är transportkostnaderna. Detta gäller i synnerhet för järnmalm, där 
transportvolymerna är stora. Förbättrad infrastruktur innebär lägre 

                                                            
17 50 procent nivå, exklusive byggherrekostnad och osäkerhetsfaktorer. Ingen osäkerhetsanalys 
är genomförd 



38 
 

transportkostnader, vilket kan innebära en förstärkning av aktiviteten i 
gruvsektorn. Förbättrad infrastruktur skulle kunna bidra till en ökad 
gruvexploatering i området 

Fortsatt arbete 
Det fortsatta arbetet måste genomföras i steg med tydliga beslutspunkter.  

• Steg 1 är befintlig väg 

• Steg 2 är beslut om genväg, samt parallella utredningar om långsiktig 
lösning.  

• Steg 3 är beslut om långsiktig lösning. 
För Steg 1 har Trafikverket parallellt med färdigställandet av Åtgärdsvalet 
”Kaunisvaara–Malmbanan och Pajala med omnejd” påbörjat den fysiska 
planeringsprocessen, det vill säga arbetet med förstudier och arbetsplaner för att 
kunna genomföra nödvändiga åtgärder. Planeringsarbetet är indelat i sex 
delsträckor där breddning av befintlig väg krävs (nytt markanspråk). 
Förstudierna på sträckan väntas bli färdiga under våren/sommaren 2012 
varefter arbetsplan med tillhörande MKB upprättas för de olika delsträckorna. 
En sjunde delsträcka berör delen Svappavaara–Vittangi där åtgärder kan 
genomföras i befintligt vägområde redan under år 2012.  
De olika stegen i projektet bör finansieras gemensamt av Trafikverket och NRAB 
samt övriga intressenter med utgångspunkt från kostnader och nyttor 
redovisade i åtgärdsvalet. Ett flertal avsiktsförklaringar och särskilda 
finansieringsavtal är upprättade för det arbete som hittills bedrivits. 
Avsiktsförklaringar och genomförandeavtal bör upprättas även fortsättningsvis, 
för varje steg. 
Fortsatta studier och utvärderingar av en långsiktig lösning rekommenderas, 
bland annat:  

• väglösning med tyngre och längre fordon  

• järnvägslösning 

• andra långsiktiga lösningar. 
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5 Alternativ framdriftsform och 
implementeringsprocess 

När det gäller innovativa framdriftsformer fokuserar denna rapport på 
vägtransporter med fordon som drivs med kontinuerlig elektricitetstillförsel. Det 
som är viktigt med den externa energiförsörjningen är att den säkerställer att 
energin som överförs till fordonen är tillräcklig för transportuppdraget. Detta 
kan innebära att infrastrukturen för energiöverföring inte behöver vara 
heltäckande i riktningen där lasterna är mer begränsade.  

5.1 Tre elektrifieringskoncept – en översikt 
Det kraftförsörjande ledningsnätet är i princip likadant oavsett vilket koncept 
som väljs för att ta hand om elen vid vägkanten. Tekniskt och ekonomiskt finns 
fordonsinterna skillnader för den elektriska utrustningen på/i fordonen men 
principen är, i grova drag, densamma. Det som skiljer koncepten åt är sättet 
elkraft kommer från vägkanten till fordonets mottagare. Systemen att överföra 
kraft till fordonen är olika både vad gäller teknik och det utrymme som behöver 
tas i anspråk i vägkroppen samt i området runt vägen.  
Framdrivning av tyngre transportfordon som sker med kontinuerlig 
energitillförsel kommer att behöva kombinera denna källa med egengenererad 
kraft (batterier och förbränningsmotorbaserade hjälpsystem). Kombinationen 
av kraftkällor/motorer kan antingen ske seriellt eller parallellt. I det 
förstnämnda fallet driver en förbränningsmotor en generator som ger ström till 
elmotorn som i sin tur driver axlar och hjul. Vid parallella system samverkar 
motorerna i olika proportioner och driver axlar och hjul var för sig. En 
kombinerad energiförsörjning av fordonen underlättar den 
infrastrukturbaserade elektrifieringen, då den inte måste vara heltäckande och 
man därmed kan undvika olika svårigheter vid lastning, lossning och olika 
övergångar mellan kompletterande infrastrukturer. Därmed undviks att anlägga 
elinfrastruktur i känsliga och/eller svårtillgängliga områden eller att det 
elektrifieras mer än nödvändigt.  
Infrastruktur för elförsörjning kan delas upp i två delar. En del är den som 
förser området för transport med ström. Detta kan ses som ett bassystem. Den 
andra delen är ett fordonsnära system som förser fordonet med ström. 
Bassystemet kan nyttjas för utveckling av olika fordonsnära system. I 
nedanstående figur framgår Siemens tänkta elförsörjningssystem. 
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Figur 6. Principiell skiss över energiförsörjningssystemets delar. Källa: Siemens. 

 
Det finns idag tre huvudspår när det gäller tekniken för kontinuerlig 
fordonsnära överföring av el från infrastukturen till de elektriska vägfordonen; 
(i) konduktiv överföring via luftledning, (ii) konduktiv överföring via någon form 
av spår eller ledare i vägen och slutligen (iii) induktiv överföring via en ledare i 
vägkroppen. Dessa tre tekniker utvecklas alla av skilda industriella grupperingar 
med stöd av FFI eller Energimyndigheten.  
Kontaktledning ovanför vägen är ett väl känt system med lång historik, dock ej 
för tunga transporter på landsväg. Mängden information och kunskap runt de 
tekniska aspekterna för det systemet är omfattande men för en delvis 
annorlunda teknisk applikation. För de andra koncepten, som är nya i 
sammanhanget, är kunskap i högre omfattning skyddad av företagshemligheter 
och patenträttigheter vilket försvårar jämförelser. Av denna orsak är 
beskrivningen av det första konceptet mer detaljerad.  
För slutsatserna i denna utredning är teknikens mognadsgrad och förväntade 
driftssäkerhet mycket viktiga aspekter. Utifrån dessa aspekter har lösningen 
med ”luftledning” tydliga fördelar framför systemen där energin tillförs fordonet 
underifrån.  

Konduktiv energiöverföring ovanifrån  
En teknisk lösning där elen överförs till fordonet via luftledning företräds av 
Siemens och Svenska Elvägar AB. Elförsörjning via luftledning har lång 
tradition inom transportområdet och i synnerhet då i urban miljö. Såväl 
trådlastbilar, trådbussar som spårvagnar har använt och använder sig idag av 
tekniken. Trådlastbilar betecknas idag som för oflexibla för att svara mot det 
heterogena kundbehovet men trådbussar och spårvagnar med luftledning 
används flitigt runt om i världen.  
Längs vägen sätts kontaktledningsstolpar med 50–60 meters avstånd. Avståndet 
är bland annat beroende av vägens utformning. Stolparna kan sättas parvis med 
tvärgående linspann som bär upp två uppsättningar kontaktledningspar för 
likspänning. Alternativt sätts stolpar för strömförsörjning av respektive körfält 
för sig. Strömmatningsstationer behöver sättas upp med någon kilometers 
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mellanrum. Avståndet kan ökas om varje station matar två avsnitt av 
kontaktledning. 

 

Figur 7. Illustration över konduktiv energiöverföring via luftledning. Notera 
dock att den tekniska utformningen kan komma att se mycket annorlunda ut. 
Illustration Maria Hildén, Vectura 

 
Energin tas från kontakttrådarna via en strömavtagare/pantograf på fordonet. 
Strömavtagaren, som kan liknas med tågens strömavtagare, är rörlig i sidled och 
följer trådarna, inom en viss gräns, oberoende av fordonets sidoförflyttning 
inom körfältet. Kommer man utanför området tas avtagaren ned och alternativ 
framdriftsform tar över. En visuell skillnad för ”trådtradarsystemet” gentemot 
järnvägens kontaktledningssystem är att vägsystemet kräver två kontakttrådar 
ovan fordonet, medan det spårburna systemet bara behöver en eftersom rälsen 
fungerar som återledare. Spänningen i kontakttrådarna kan enligt tillverkarna 
och fordonstillverkarna sättas så att överföringsförlusterna och optimera 
systemets effektivitet.  
Den typ av trådlastbilar som finns idag inom utvecklingsområdet är utrustade 
med pantografer, aktiva strömmottagare, som gör att bilens rörelse i och utanför 
systemet blir lika flexibel som vid traditionellt drivna lastbilar. Såväl Svenska 
Elvägar AB som Siemens har arbetat med att utveckla systemet men med något 
olika inriktningar. Siemens har antagit en mer praktisk ansats medan Svenska 
Elvägar AB varit mer teoretiska och opinionsbildande i sin ansats. Siemens 
system har prövats och demonstrerats på en 1 500 m lång testbana i Tyskland 
med två lastbilar från Daimler. Bilarna är försedda med såväl 
förbränningsmotor som elmotor (dieselelektriska). 
Figuren nedan visar en bild från Siemens testanläggning för tekniken med 
luftledning och pantograf utanför Berlin. 
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Figur 8. På Siemens testbana utanför Berlin kör man lastbilar under tråd. Källa 
Siemens. 

 
Till denna tekniks fördel hör att systemet kan betraktas som väl beprövat. Den 
tekniska mognadsgraden är högst av de studerade systemen. Olika miljöer och 
situationer kan förstås göra det speciella fallet unikt. En annan fördel med 
systemet är att det är relativt öppet. Det är tänkbart med flera leverantörer av 
systemet och man behöver inte bli låst till en särskild fordonstillverkare.  
Den mest nyutvecklade delen, pantografen, är idag att betrakta som en av 
systemets akilleshälar även om den i Siemens tester visar sig vara väl 
fungerande. Andra nackdelar med systemet är att det blir en lösning enbart för 
tunga/höga fordon, men också trafiksäkerhetsaspekterna blir mer 
problematiska än i de stolplösa fall där energitillförseln kommer underifrån. 
Stolpar och trådar innebär också en estetisk nackdel för denna lösning. 
Luftledningen medför också en sårbarhetsrisk om tråden blir nedriven eller 
isbelagd. Nedrivna/nedfallna ledningar leder till framkomlighetsproblem med 
elektricitet som drivmedel men kan också ha negativa säkerhetsmässiga 
konsekvenser. Det är viktigt att båda dessa aspekter hanteras på ett betryggande 
sätt vid elektrifiering via hängande tråd.  
Enligt Grontmij AB (2010) är kostnaden för en elektrifiering 10 miljoner per 
kilometer inklusive åtgärder för att skydda kontaktledningsstolparna. Siemens 
uppskattar kostnaden till knappa 20 miljoner kronor per kilometer. En stor 
anledning till detta är att de använt sig av olika input avseende den trafikala 
belastningen. Ökad belastning medför att systemet behöver dimensioneras på 
ett mer kostsamt sätt. Kostnaden för den lastbilsburna utrustningen för att 
kunna ta emot energin och förvandla den till kraft på drivhjulen är ungefär 0,5 
miljoner kronor per bil.  

Konduktiv energiöverföring underifrån 
Konduktiv energiöverföring underifrån är ett koncept som företräds av Elways 
AB och Alstom. En grundtanke i konceptet är att det finns en strömmottagare 
som har fysisk kontakt mot de i ytbeläggningen nedsänkta energiskenorna. 
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Konceptet kan liknas vid en klassisk bilbana. Skenor på (eller i) vägkroppen är 
strömförande, och en rörlig pickup under fordonet är i kontakt med skenorna. 
Systemet konstrueras så att strömmen slås på när ett fordon kör in på ett 
skenavsnitt. Om inget fordon befinner sig på platsen är det strömlöst. Om 
fordonets hastighet är för låg är Elways AB:s system strömlöst för att minimera 
risken för olyckor.  
En av fördelarna med konceptet är att systemet kan nyttjas för att överföra 
energi såväl till lätta som till tunga fordon. Detta gör systemet intressant på 
vägar med hög andel blandtrafik. Enligt Elways AB:s uppskattning är 
anläggningskostnaden relativt låg, omkring 5 miljoner kronor per kilometer. 
Estetiskt har systemet en fördel gentemot en lösning med kontaktledning 
eftersom ”tråden” finns dold i vägen istället för att vara upphängd mellan 
stolpar. Emellertid har systemet, som Trafikverket bedömer det inom ramen för 
detta uppdrag, i dagsläget också ett antal svagheter. Till dessa hör att konceptet 
är tekniskt och funktionellt omoget, i synnerhet i arktiskt klimat, varför 
omfattande tekniska tester behöver utföras innan systemet kan driftsättas. Det 
finns risk för att främmande föremål i skenan påverkar funktionaliteten. Det kan 
inte uteslutas att mindre (kortare) lösa föremål kan slungas ut och förorsaka 
skada även om de normalt sett slungas ut i en flack bana. Bristande dränering av 
skenorna i förhållande till omgivande vägkropp kan leda till att vatten blir 
stående i skenorna och eventuellt kortsluter strömkretsen, vilket också kan ske 
vid översvämmad väg. Gnistbildning kan uppstå mellan kontakt och skena. Det 
föreligger också en viss säkerhetsrisk med ström i en öppen skena i allmän väg. 
Tekniken har inte verifierats vid snöröjning och halkbekämpning eller vid 
underhållsbeläggning av asfalt. Det är också osäkert hur anläggningen svarar 
mot kraftig tjälskjutning. 
Konceptet har hög innovationshöjd, omfattande möjlighet att på längre sikt 
påverka transportekonomi och, i likhet med de andra elektrifieringsteknikerna, 
potential att kraftigt reducera transporternas CO2-utsläpp. Konceptet testas vid 
en kort anläggning (200 meter) i Arlanda. Tester kommer att utföras där under 
2012–2013.  
Den teknik som Alstom tillhandahåller är snarlik Elways AB:s teknik. Den 
bygger på två skenor (ledare och jord) som ligger ovanpå eller nedfrästa i 
asfalten. Denna konstruktion kommer att ta upp mot 50 cm i bredd på varje 
halva av vägen. Skenorna är sektionerade och strömsätts bara på den del som 
ligger under fordonen. Tekniken har testats på spårvägar i Europa. Där finns 
dock inte samma problem med snö och is som i Norrbotten. Tekniken är inte 
”intelligent” i den bemärkelsen att strömavtagaren (släpkontakten) själv kan 
lokalisera skenorna. Detta innebär att det är chauffören som måste hålla koll på 
fordonen i relation till skenorna på ett helt annat sätt än vad som gäller för 
spårbunden trafik. Även denna teknik behöver verifieras med avseende på 
snöröjning, halkbekämpning och underhållsbeläggning. Ytterligare en aspekt att 
ta hänsyn till för lösningar baserat på denna teknik är hur skenor i vägen 
upplevs och påverkar motorcyklister. 
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Figur 9. Illustration över konduktiv energiöverföring underifrån i vägkroppen. 
Notera dock att den tekniska utformningen kan komma att se mycket 
annorlunda ut. Illustration Maria Hildén, Vectura 

Induktiv energiöverföring underifrån  
En teknik med induktiv överföring av energin företräds främst av Bombardier. 
Överföringen sker genom ett magnetfält och liknas inte sällan vid eltandborsten 
eller induktionshällen som finns i många kök idag. Tekniken fungerar som en 
transformator där avsändarsidan skapar ett magnetfält och sekundärsidan gör 
om magnetfältet till en spänning. Det kan beskrivas som att halva 
transformatorn finns i vägkroppen och den andra halvan finns på fordonet, och 
magnetfältet överför energin.  
Eftersom utvecklingen med elektrisk framdrift av tunga vägfordon i mångt och 
mycket står på forskningsstadiet, är tillgänglig information begränsad. Inte 
minst sker denna utveckling i urban miljö och då bland annat inom 
spårvagnsområdet. Där är motiven för denna lösning ofta estetiska. Även i 
Korea arbetar KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) 
med, och demonstrerar, induktiv teknologi för transporter. I London testas 
induktiv laddning av stillastående personbilar.  
Till fördelarna hör, vid sidan av de estetiska argumenten, säkerheten som en 
induktiv energiöverföring erbjuder jämfört med motsvarande konduktiva 
lösning. Den har vidare en fördel, i samma jämförelse, i att det inte är ett system 
där främmande föremål i ett spår kan ställa till problem eller där systemet kan 
kortslutas av exempelvis en vattenansamling. En induktiv lösning minimerar 
behovet av underhåll till följd av utslitna delar. En nackdel är effektförluster som 
uppkommer vid överföring av energi till fordonet. En annan nackdel är de 
magnetfältet som alstras och dess eventuella hälsoeffekter. Anläggnings- och 
underhållskostnader för infrastrukturen är liksom kostnaden på fordonsbasis 
oklara. Troligen är detta den jämförelsevis dyraste lösningen för fordonen, då 
utöver själva pickupsystemet även likriktaren hamnar i fordonet. Liksom i fallet 
med konduktiv energiöverföring via vägbanan föreligger en stor fördel i att lätta 
såväl som tunga fordon kan använda tekniken. 
Figuren nedan visar principen för energiöverföringsteknikerna underifrån till 
fordonet. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Korea_Advanced_Institute_of_Science_and_Technology�
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Figur 10. Energiöverföringsteknik underifrån fordonet. Källa: Lunds Tekniska 
Högskola18

5.2 Fördelar/nackdelar med koncepten 

, Grafik Tony Fischer. 

I detta avsnitt jämförs konceptens olika för- och nackdelar  

Utvecklingsläget 

• Siemens har i Tyskland en 1,5 km lång provbana med kontaktledning för 
tunga transporter på landsväg, där anläggningen demonstreras med två 
lastbilar.  

• Elways teknik med i vägkroppen nedsänkta strömskenor finns inte i drift 
men en kort testanläggning är under uppförande vid Arlanda.  

• Alstom har ett system för spårvagnar i drift där kraften tillförs 
konduktivt från vägbanan.  

• Bombardier testar systemet med induktiv överföring, på olika 
fordonstyper i några städer. 

Estetik 
Oavsett lastbilarnas framdriftsform kommer en mycket stor skillnad att 
föreligga när den omfattande tunga trafiken blir ett faktum och 
väginfrastrukturen är ny-/ombyggd. De estetiska aspekterna som avses här rör 
dock elektrifieringslösningen som sådan.  
Gemensamt för alternativen är att en med vägen parallell högspänningsledning 
som påverkar landskapsbilden måste dras fram. Transformatorbyggnader 
kommer troligen också att vara synliga från vägen. 

                                                            
18 
http://www.lth.se/omlth/aktuellt/visa_nyhet/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2373&cHash=4d8c8
130677fb44188f2c6d27f7d79fc , den 17 april 2012 

http://www.lth.se/omlth/aktuellt/visa_nyhet/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2373&cHash=4d8c8130677fb44188f2c6d27f7d79fc�
http://www.lth.se/omlth/aktuellt/visa_nyhet/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2373&cHash=4d8c8130677fb44188f2c6d27f7d79fc�
javascript:close();�
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Kontaktledningar och stolpar påverkar vägens visuella intryck mer än de andra 
koncepten. Vägrummet kan komma att upplevas som trängre framför allt om 
sidoräcken och stolpar placeras nära vägkanten. På sträckor där terrängen inte 
medger placering av kontaktledningsstolpar på säkert avstånd från vägen kan, i 
de fall där sidoräcken krävs, finnas viss barriäreffekt och anslutningsvägar kan 
behöva flyttas.  
Konduktiv teknik i vägkroppen innebär ett nytt element i vägytan som kan 
uppfattas som störande för vägens linjeföring och vägytans jämnhet. 
Konstruktionen förändrar inte vägrummet men kan ge ojämna sättningar vilket 
kan ge ett oroligt intryck. 
Anläggningar med induktiv överföring i vägkroppen har liknande visuella 
effekter som konduktiv överföring i vägkroppen om än i mildare grad.  
Konduktiv och induktiv överföring i vägkroppen ger inga barriäreffekter, då 
anläggningen till stora delar ligger under mark, förutom transformatorer och 
högspänningsledningar. 

Trafiksäkerhetsaspekter 
Trafikverkets arbete med trafiksäkerhet bygger på nollvisionen. Risken för 
vattenplaning kan öka på en elektrifierad väg om en konsekvens av den är ökad 
spårbildning. Vintertid kan detta resultera i problem med halka.  
Kontaktledningsstolpar och dess fundament placeras lämpligen på ”andra 
sidan” diket. I de fall sidoräcken sätts upp kan dessa utgöra ett skydd för 
påkörning av stolparna för personbilar. Tunga transporter kräver en annan typ 
av sidobarriär. Enligt Vägverket (2004) erfordras inte räcke om stolpfundament 
placeras minst 5 m utanför bankfot (inget bankdike antaget) och minst 4 m 
utanför dikesmitt i skärning. Linspännets spann över väg med 8 m 
vägbanebredd måste vara minst 22 m, i annat fall behövs räcke. 
Utredning pågår om hur eftergivliga stolpar ska konstrueras för att de ska kunna 
dels släppa linorna i luften, dels vika ner sig vid påkörning.  
Vintertid kan kontaktledningen få en isbeläggning vilket kan ge upphov till 
ljusbågar som kan vara störande för mötande trafikanter. 
Energiförsörjningen kan ges kortare uppehåll till exempel genom samhällen, i 
noderna, och vid vissa punkter i infrastrukturen såsom under en bro. 
För de konduktiva och induktiva koncepten finns risk att installationerna i 
vägen inte rör sig på samma sätt som vägkroppen vid tjälrörelser. En nedsänkt 
installation kan tryckas upp vid tjällossning vilket i viss mån kan påverka 
trafiksäkerheten. De konduktiva ledarna och eventuellt den induktiva delen i 
vägbanan behöver utformas så att friktionen inte avviker nämnvärt från vägytan. 
Is, sand och sten i det konduktiva spåret kan när det kastas ur ge ökad 
olycksrisk.  

Nedbrytning av vägkropp  
Kanaliseringseffekten, det vill säga att alla fordon kör i samma spår, bedöms 
vara större om vägen är elektrifierad än om den inte är det. Effekten bedöms 
vidare vara högre vid konduktiv matning underifrån eftersom den konduktiva 
skenan kan uppfattas som en linje att följa blir tydligare i större utsträckning än 
vid trådar ovan fordonen, samt att induktiv matning inte medger 
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sidoförflyttningar av fordon då överföringsförmågan snabbt avtar när fordonet 
hamnar på sidan av magnetfältet. Kanalisering medför att vägkroppen bryts ned 
fortare. Underhåll måste ske i rätt tid så att ytvatten inte tränger ned i 
konstruktionen och leder till snabbare nedbrytning av densamma.  
Det finns en risk vid elektrifiering underifrån att skarvar mellan installationen 
och vägytan kan resultera i frostsprängningar. Normalt avleds vattnet men det 
finns en risk att installationen blir en barriär för avrinning av ytvatten från 
vägytan. Om installationerna förläggs under beläggningen med en intakt yta, 
kan det bortses ifrån att det måste finnas lösningar på barriäreffekter och 
avrinningsproblem. 

Kontaktledningssystem 
Kontaktledningssystemet bör bäras av stolpar placerade så att man i största 
möjliga mån inte behöver särskilda skydd (räcken) mot påkörning.  
Vid en eventuell standardisering ökar möjligheterna till lägre systemkostnader 
och hög driftkompatibilitet. I idealfallet kan alla typer av tunga fordon med 
strömavtagare för kontaktledning ovan fordonet använda samma system. 
Bättre strömavtagning har flera fördelar, och en av dem är att livslängden på 
strömavtagarens kontaktslitskena därmed ökar betydligt. Hårt slitage av 
strömavtagarens kontaktslitskena kan leda till allvarliga tillgänglighetsproblem 
för fordonet – speciellt vintertid.  

Elsäkerhetsaspekter 
Konduktiva system med överföring via skenor i vägkroppen finns inom räckhåll 
för människor och även djur, vilket innebär att elsäkerhetsaspekter måste 
beaktas. Ett induktivt system har inga spänningssatta delar åtkomliga då de 
ligger under körbanan. Kontaktledningar är en känd teknologi från järnvägar 
där de spänningsförande delarna är normalt sett inte är åtkomliga för 
allmänheten. 
Elsäkerhetsverket (2008) anger de elsäkerhetskrav krav som gäller för järnvägs-
, spårvägs-, tunnelbane- och trådbussdrift. Föreskrifterna är inte direkt 
anpassade för elektrifiering av vägar för eldrift av tunga fordon. För att 
Elsäkerhetsverkets föreskrifter ska kunna tillämpas för elektrifiering av väg kan 
det därför krävas en revision av gällande föreskrifter. En sådan anpassning av 
föreskrifterna är möjlig under förutsättning att anläggningen ger betryggande 
säkerhet mot person- eller sakskada på grund av el.  

Underhåll – väg 
Anläggningar med konduktiv, luftledning kan om sidoräcken är uppsatta ge 
ökade kostnader för underhåll och reparation av dessa. I samband med 
beläggningsåtgärder måste strömmen stängas. I samband med halkbekämpning 
behöver sandningsutrustning med matning användas för att inte riskera att 
komma i kontakt med ledningarna. Vid konduktiva och induktiva koncept måste 
hänsyn tas till dessa installationer vid beläggningsarbeten. 

Vinterväghållning 
När sidoräcken monteras kan möjligheten att kasta snö längre ut från vägen 
begränsas, varvid risken finns att vägens totalbredd begränsas.  
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Snö och is på vägbanan kan påverka både den induktiva och den konduktiva 
energiöverföringen från vägbanan på ett negativt sätt.  
Alla överföringssätt innebär att nya rutiner och fordon för vinterväghållning 
krävs för väghållaren. Det kan exempelvis handla om sandbilar som inte når upp 
till kontaktledningen eller väghyvlar och plogbilar som inte skrapar sönder 
väginstallationerna. Om problemen med snö och is visar sig särskilt besvärliga 
på någon del av vägen kan uppvärmning övervägas. 

Underhåll – Elsystem och kontaktledning  
Underhållsbehovet för matningsstationerna skiljer sig mellan växel- och 
likströmssystem. Växelströmssystemets huvuddelar har normalt hög 
tillgänglighet med relativt lågt behov av underhåll. Likströmssystemet har 
samma huvuddelar men dessutom strömriktarna för likriktning. 
Underhållsbehovet för kontaktledningen är svårbedömt.  
Det som talar för större underhållsbehov jämfört med en motsvarande 
järnvägslösning är främst att lastbilens rörelser i sidled kommer att vara stora 
jämfört med tågets dito (notera dock att de samtidigt troligen är lägre än vid 
konventionellt drivna lastbilar). Antalet strömavtagarpassager kommer att vara 
betydligt fler än vad som vore fallet vid en järnvägslösning. Kontakttråden 
kommer troligen att behöva bytas ut oftare än vid motsvarande järnvägslösning. 
Det som talar för lägre underhållsbehov är främst att fordonens hastighet är 
lägre på vägen. Möjligheten att underhålla kontaktledningen omfattande 
trafikstörningar bör kunna var goda förutsatt att fordonen kan passera en 
spänningslös kontaktledningssträcka utan kraftförsörjning från 
kontaktledningen.  

Uppskattad kostnad  
Beroende på om man väljer en lösning med lik- eller växelspänningssystem 
kommer detta att ge olika konsekvenser för fordon och infrastruktur. 
Likspänningssystem kräver sannolikt ”bara” växelriktare på fordonet för 
matning av elmotorn. Detta innebär en relativt sett låg kostnad för utrustningen 
på fordonen. Infrastrukturkonstruktionen blir å andra sidan dyrare eftersom 
matningsanläggningarna till kontaktledningen måste innehålla 
strömriktarutrustning för likriktning av det allmänna eldistributionsnätets 
växelspänning. 
Växelspänningssystem ger högre kostnad för fordonsspecifik 
mottagningsutrustning eftersom de måste transformera 
kontaktledningsspänningen till lämplig spänning för strömriktaren. I gengäld 
blir infrastrukturanläggningen billigare. 
Avseende spänningsnivån i kraftförsörjningssystemet så har högre spänning 
fördelar såväl med hänsyn till energieffektiviteten som med hänsyn till att det 
kan reducera kostnaden då färre matningsanläggningar behövs. Fordonen bör 
kunna återmata energi till kontaktledningen vid inbromsningar. Argumentet för 
en lägre spänningsvnivå (750 V) är huvudsakligen att de komponenterna är 
markant billigare för fordonen i nuläget än komponenter för högre spänningar. I 
ett mer långsiktigt strategiskt perspektiv kan dock en högre systemspänning 
vara ett bättre val. 
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Kostnaderna för att elektrifiera bedömer Trafikverket vara omfattande oavsett 
vilken teknik som väljs. Nyttan av investeringen förväntas dock vara stor såväl 
ur ett ekonomiskt perspektiv som ur ett miljöperspektiv, varför det kan vara 
såväl företags- som samhällsmotiverat att elförsörja fordonen. 
Stordriftsfördelarna för elektrifiering är omfattande varför det är förhållandevis 
mycket dyrare per längdenhet att elektrifiera en demonstrationssträcka än vad 
det är att elektrifiera en längre sammanhängande sträcka. Gemensamt för 
systemen är att de kan utformas så att energiöverskott som uppkommer i 
nedförsbackar och vid inbromsningar kan återföras till nätet alternativt ladda 
batterier om sådana används för framdrift. 
Byggkostnaden för kontaktledningsanläggningen bedöms vara 10–18 miljoner 
kronor per kilometer vid elektrifiering av hela sträckan. Det finns dock 
osäkerheter som gör att kostnaden kan bli högre. En av osäkerheterna vid 
beräkning av byggkostnaden för kontaktledningen är kostnaderna för att få 
fundamenten för kontaktledningsstolparna på plats. Vid gynnsamma 
markförutsättningar kan fundamenten monteras genom borrning, slagning eller 
vibrering. Om marken består av torv krävs pålning till fast mark. 
Kostnaderna för inmatningsanläggningarna finns bland annat uppskattade av 
Balfour Beatty Rail AB i Projektengagemang AB (2011). Den enklaste lösningen 
utan spänningsstyrning och återmatningsmöjlighet bedöms kosta 5–7 miljoner 
kronor per inmatningsanläggning vid systemvalet 750 V DC. Vid konstruktion 
med möjlighet till återmatning ökar kostnaden troligen med cirka 20 procent. 
Ett systemval med 1500 V DC skulle leda till ungefärligen en halvering av antalet 
inmatningspunkter.  
Kostnaderna för att ansluta kraftförsörjningssystemet för den elektrifierade 
vägen består av nät- och effektavgifter för varje anslutningspunkt. Vid 
anslutningspunkter där återmatning ska tillåtas tillkommer en effektavgift.  

Speciella klimatförutsättningar 
Tjälförändringar kan resultera i att avståndet mellan vägbana och luftledning 
varierar. Tjällyftningen kommer dock troligen inte att vara mer än 150 
millimeter vilket kan hanteras av fordonets strömavtagare vid luftledning. Mer 
osäkert är hur tjälförändringar påverkar installationer i vägbanan och om det 
blir olika lyft på vägbanan och installationerna som är nedsänkta i vägkroppen. 
Tjälisolering kan användas för att minska konsekvenserna. Vid tjällossning kan 
en så kallad badkarseffekt uppstå då marken tinar uppifrån och smältvatten inte 
förmås ledas vidare. Sprickbildning kan uppstå i beläggningen om komponenter 
som är inbyggda i vägkroppen sitter fast i tjälad mark samtidigt som ytan är mer 
rörlig. 
Anläggningar med energiöverföring från vägkroppen måste vara utformad för 
att klara tjälförändringar såväl i tvärled som i längdled. Storleken på tjällyftet 
kan förväntas variera mer i tvärled än i längdled. Skarven mellan installationen 
och resterande vägytan kan komma att fungera som en sprickanvisning för 
tjälsprickor och måste utformas för att klara tjällyftet. Båda problemen går att 
förhindra med rätt dimensionering av vägkonstruktionen, men tjälproblemet är 
betydligt dyrare att åtgärda vid ombyggnad av befintlig väg.  
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Byggnadsmässiga förutsättningar 
Byggnation av kontaktledning innebär inga direkta åtgärder i eller i direkt 
anslutning till vägbanan. Däremot krävs arbetsfordon på vägen under tiden 
linorna spänns upp. För elektrifiering underifrån erfordras stora ingrepp i 
befintlig vägbana och i vägkroppen för att göra installationerna, vilket medför 
avstängning av körfält under byggtiden. Byggnationen av anläggningarna kan 
försvåras av det kan finnas befintliga ledningar och installationer i och i 
närheten av vägbanan.  

5.3 Systemkomponenter 

BAE System Hägglunds AB  
BAE Systems är en leverantör av elektriska drivsystem avpassade för tunga 
fordon och kan också ta ett helhetsansvar för fordonet. Man har utvecklat en 
dieselelektrisk axel för militära ändamål och söker nu fler civila applikationer 
för den. Inom gruvindustrin har tekniken använts i enstaka fordon. Tekniken 
innebär i korthet att en dieselmotor driver en generator, som via 
kraftelektroniska komponenter förser en elmotor med ström. Elmotorn driver 
sedan direkt, utan växellåda, drivaxlarna. Fördelen med BAE Systems axel är att 
den kan placeras på vilken del som helst i en fordonskombination. Det innebär 
att till exempel släpen kan ha egen drivning på någon axel, vilket kan vara en 
fördel vid väldigt tunga transporter (90 ton och däröver). Det innebär också att 
strömavtagaren (pantografen) kan sättas på släpen lika väl som lastbilen.  
Hägglunds och BAE Systems är främst en systemintegratör och inte en 
fordonstillverkare, även om man kan leverera både militära och civila fordon i 
mindre serier. Det innebär att BAE Systems helst behöver samarbeta med någon 
av fordons- eller släptillverkarna.  
BAE Systems föreslår att energiförsörjning under ett inledningsskede sker till 
släpen via luftledning. BAE Systems tar produkten (drivlinan) från militärt till 
civilt bruk. Drivlinesystemet inklusive styrsystem är enligt uppgift moget att 
testas med kort varsel. BAE Systems bedömer att det skulle ta ett år att ta fram 
ett släp med dieselelektrisk axel och 2–3 år innan det första fordonet rullar. Den 
initiala investeringen är upp mot 20 miljoner kronor för en prototyp exklusive 
pantografen. 

Fordonstillverkarnas perspektiv 
De två stora fordonstillverkarnas (AB Volvo och Scania) perspektiv på 
elektrifieringsfrågan skiljer sig något åt avseende vilken lösning som de ser på 
medellång till lång sikt.  
Fordonstillverkarna är dock eniga på flera viktiga punkter. Det gäller dels den 
för detta uppdrag viktiga frågan om möjligheterna att arbeta i olika 
elektrifieringssystem, dels synen på att kontinuerlig extern energiförsörjning 
kommer att vara ett av framtidens sätt att driva tunga fordon. Avseende det 
förstnämnda menar AB Volvo såväl som Scania att det i det specifika fallet, med 
tunga transporter mellan Kaunisvaara och Svappavaara, är lämpligt med en 
teknik med luftledning. Det motiveras främst med att denna teknik är mest 
mogen. Såväl AB Volvo som Scania menar också att det i princip är egalt för dem 
om energin tillförs via ett induktivt eller konduktivt system och likaså om 
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försörjningen sker underifrån eller över fordonet. Fordonstillverkarna tar i 
princip vid när energin kommit till fordonet och säkerställer då driftsäkerheten. 
AB Volvo förespråkar en lösning med elhybridfordon där lastbilarna förses med 
batterikapacitet för att ”kapa topparna” i effektuttaget vid på- respektive 
avlastning. Kompletterande laddning/användning av el för drift kan ske om en 
del av sträckan elektrifieras till exempel vid uppförsbackar. Då måste en 
pantograflösning kombineras med batterier. Batteriförsörjning, med omkring 
500 kg batterier, kan, enligt AB Volvo, ge synnerligen god effekt i kombination 
med till exempel DME-driven motor för CO2-utsläppen per fordon. 
Prototypfordon bör kunna tas fram till 2013 och demofordon bör kunna 
driftsättas 2015. En avgörande nackdel i detta fall är att lastbilarna som går i 
produktionen inte kommer att vara stillastående tillräckligt länge för att hinna 
laddas effektivt (de beräknas bara stå stilla några få minuter vid på- respektive 
avlastning). AB Volvo menar att även om utvecklingen av elbilar har varit stark 
de senaste åren, är den potentiella CO2

Även om AB Volvo kan anpassa sig till olika scenarier beträffande om 
försörjningen sker över- eller underifrån menar de att fördelarna är stora av att 
elförsörjning sker i ett system som även lätta fordon kan nyttja.  

-besparingen genom att säkerställa 
kontinuerlig elförsörjning större för personbilar än för tunga fordon. 

Scania är involverade i utveckling av system för induktiv kraftöverföring. 
Anledningen är att de menar att den induktiva överföringen har fördelar bland 
annat genom att det eliminerar det estetiska problemet med luftledningar. 
Scania tror att en induktiv lösning är det system som långsiktigt kommer att gå 
på stora delar av vägnätet. Samtidigt menar Scania att de praktiska problemen 
med effektförluster är överkomliga.  
Precis som var fallet med AB Volvo framhåller Scania att de utan problem kan 
anpassa fordonen till olika scenarier beträffande om försörjningen sker över- 
eller underifrån. Scania menar att den elektrifieringsmetod som är lämpligast i 
detta specifika fall är att använda ett system med luftledning eftersom det är 
tekniskt sett mest moget. Scania är kontrakterat via PEAB/Cliffton19

5.4 Järnväg  

 för att 
transportera malm för NRAB.  

Godstransporter som sker med järnväg är mer energieffektiva än eldrivna 
lastbilar. Orsakerna är främst två. För det första är rullmotståndet där stål möter 
stål mycket lägre än där gummidäcket möter vägens beläggning. För det andra 
är det tillkommande luftmotståndet mycket lågt för en extra vagn. Bland 
fördelarna med en järnvägslösning är förstås också att behovet av en omlastning 
av malmen försvinner. 
Inom ramen för detta uppdrag har inte ett järnvägsalternativ studerats. En 
sådan lösning bör studeras närmre förutsatt att malmfyndigheterna kan 
betraktas vara långsikt hållbara volymmässigt och en rimlig finansieringslösning 
kan utvecklas. Även om en järnväg skulle byggas skulle de nödvändiga 
vägåtgärderna behöva genomföras ändå. Den långa tid det tar att planera och 
bygga en järnväg talar härvidlag till järnvägens nackdel. 

                                                            
19 Swerock AB är ett dotterbolag till Peab. Cliffton är ett varumärke inom Swerock AB för 
transport- och maskintjänster. 
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Att investera i en järnvägslösning som knyter samman Malmbanan vid 
Svappavaara med Kaunisvaaraområdet och vidare mot det finska nätet skulle 
innebära omfattande logistiska fördelar. Samtidigt är investeringskostnaden för 
en järnväg som byggs med normal standard mycket hög (uppskattningsvis 8±4 
miljarder kronor).  
Banan kan inte förväntas trafikeras av andra flöden mer än i ringa omfattning. 
En kapacitetsstark järnvägslösning mellan Kaunisvaara och Svappavaara som 
möts upp av en kapacitetstillgänglig Malmbana/Ofotenbana och likaledes i 
Narviks hamn, där NRAB investerar för närvarande, innebär att 
malmtransporterna sett ur ett transportperspektiv skulle kunna ökas betydligt. 

Järnväg med enkel standard 
Green Cargo har inom ramen för utredningen föreslagit en mer okonventionell 
järnvägslösning. Istället för en traditionell järnväg med hög standard 
förespråkar Green Cargo en så enkel, men funktionell, järnväg som möjligt (en 
lösning av industrispårkaraktär). En sådan kan karaktäriseras av: 

• Oelektrifierad bana (dels gör det att den kan driftsättas tidigare, dels är 
den förväntade trafikintensiteten låg varför det kan vara miljöineffektivt 
att elektrifiera). 

• Bärighet 22,5 ton (STAX). Befintliga vagnar kan användas med lägre 
utlastning. I Svappavaara sker samlastning där fyra vagnars last läggs på 
tre för att nyttja STAX 30 på Malmbanan. 

• Högsta tillåtna hastighet på banan sättas lågt (t.ex. 40 km/tim). 

• Byggnation bör ske med funktionellt men billigt material (det kan t.ex. 
återvinnas från nedlagda/renoverade banor). 

• Trafiksystem M (Trafikanmälan) eller FÖT (FÖrenklad Trafik)20

• Kostnaden för byggnationen är i hög utsträckning beroende av vilket 
underarbete som behöver göras. Eftersom det är mycket våtmarker krävs 
det ändå en relativt god underbyggnad men inte alls som vid många 
andra nybyggnationer. Omfattningen av broar har också stor inverkan på 
kostnaden. Green Cargo uppskattar kostnaden till 1,5 ±0,5 miljarder 
kronor.  

. 

Med Green Cargos förslag uppstår den intressanta situationen att en 
elektrifiering av vägtransporter konkurrerar samhälls- och företagsekonomiskt 
med en oelektrifierad järnväg.  
En eventuell långsiktig järnvägslösning bör, oavsett standard, utvärderas ur ett 
internationellt perspektiv, det vill säga infrastruktur- och transportbehov med 
hänsyn bland annat till norska och finska intressen. En lägre standard bedöms 
också kunna påskynda planerings- och byggnationsprocessen avsevärt.  
  

                                                            
20 Det ska noteras att ERTMS, som är en dyrare lösning, inte krävs tekniskt sett men 
Transportstyrelsen skulle eventuellt kunna komma att kräva det för sträckan. 
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Nowaittransit 
Nowaittransit är ett system med en smalspårig, inbyggd, upphöjd 
järnvägslösning där tågsätten i princip kan göras hur långa som helst. Konceptet 
är utvecklat för passagerartransporter men kan enligt företaget utan problem 
anpassas till bulkgodstransporter. 
Fördelarna med en lösning som denna vore flera. För företaget märks främst 
betydligt lägre personalintensitet och driftskostnader, vilket resulterar i mycket 
låga logistikkostnader jämfört med en lastbilslösning. För samhället märks 
kanske främst den trafiksäkerhetshöjande och estetiska effekten av att separera 
malmtransporterna från övrig trafik, och den lägre energiåtgången och därmed 
klimatpåverkan. Kostnadsbilden som Nowaittransit AB:s representant visat är 
mycket gynnsam och investeringen skulle på rent företagsekonomisk basis vara 
lönsam jämfört med alternativet att uppfylla transportbehovet med hjälp av 
lastbilar. När lastbäraren ska hanteras vrids den av spårbreddsförändringen så 
att den går på bredden och hastigheten reduceras därvidlag så mycket att 
lastning/lossning möjliggörs i farten. 
 

 

Figur 11. Principen för Nowaittransit är att genom att lastbäraren vinklas 90 
grader vid på-/avlastning reduceras hastigheten tillräckligt för hanteringen. 
Källa: Presentation Nowaittransit.com 

 
Nackdelen är primärt att systemet inte är demonstrerat i verklig drift ännu 
varför reliabiliteten är osäker. Ett annat eventuellt problem rör marktillgången. 
Trafikverkets bedömning är att detta koncept inte är moget att demonstreras i 
detta fall. 

5.5 Analys och Förslag  
De tekniker som diskuterats ovan för överföring av energi till lastbilen är att 
betrakta som varande i utvecklingsfasen. Detta gör att tillgänglig objektiv 
information om de tre elektrifieringssystemen är begränsad, något som i 
synnerhet gäller vid elektrifiering av fordonen underifrån.  
För långsiktig utveckling är det viktigt att system får utvecklas i sin takt och 
utifrån sina förutsättningar. Om ett system bedöms ha hög sannolikhet för att 
kunna implementeras framgångsrikt på marknaden kan implementering med 
statlig medverkan vara lämplig. Det kan också finnas anledning att tro att de 
olika teknikerna skulle kunna fungera tidsmässigt parallellt i samhället. 
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Hängande tråd kan tillfredsställa behovet på sträckor med huvudsakligen tunga 
transporter, medan tekniker med strömförsörjning underifrån passar bäst för 
blandtrafik och i stadsmiljö. 
Underlag till den analys och de bedömningarna som presenteras i detta kapitel 
har varit intervjuer med konceptens förespråkare och fordonstillverkare samt 
tillgänglig skriven information. 

Analys 
Trafikverket menar att inget av koncepten för elektrifiering av tunga transporter 
är tillräckligt moget för att implementeras i praktisk drift och på allmän väg i en 
sådan omfattning och över en så lång sträcka som mellan Kaunisvaara och 
Svappavaara. Inte minst är osäkerheterna i funktionaliteten och effekterna för 
omfattande. Däremot menar Trafikverket att tekniken med luftledning är 
tillräckligt mogen att testas vidare.  
Mycket tungt vägande orsaker till att Trafikverket förespråkar en demonstration 
i närtid av konceptet baserat på luftledning är att fordons- och 
koncepttillverkarna (AB Volvo, Scania och BAE Systems) alla menar att det är 
denna teknik som är mest mogen och som i närtid kan testas. Luftledningen har 
en stor fördel i att den faktiskt har använts och används idag i många fall (till 
exempel trådbussar och rälsburna lösningar) även om dessa system i många 
aspekter skiljer sig från denna tänkta applicering. Vidare är det en fördel för 
detta koncept att det faktiskt testas idag även om det sker under lättare, och 
kontrollerade, former än den tänkta demonstrationen i fallet med 
malmtransporterna. Det finns också långt framskridna planer på att testa denna 
lösning på andra platser såväl nationellt som internationellt. När de andra 
teknikerna utvecklats och testats i mindre komplexa miljöer kan 
demonstrationer av dessa också komma att bli lämpliga i den utvecklade 
demonstrationsmiljön. 
Utvärderingen av systemen består av tre delar. Dessa är absoluta, generella och 
platsspecifika krav och kriterier. Alla utvärderingsvariabler är inte lika 
betydelsefulla, beroende på vad det är man testar och var man vill att lösningen 
ska implementeras. Om tanken är att lösningen ska implementeras i ett specifikt 
fall är de generella utvärderingskriterierna av mindre intresse. Om man, å andra 
sidan, vill ha en god generaliseringspotential kan dessa vara viktigare än de 
specifika. En kombination är också tänkbar om man vill kunna generalisera till 
ett specifikt produktsegment (till exempel tunga fordon) eller ett geografiskt 
avgränsat segment (exempelvis viss typ av vägar i liknande miljö).  
I detta fall utesluts två tekniker redan vid de absoluta kraven. Övriga 
utvärderingskriterier behandlas därför styvmoderligt i rapporten. 
Absoluta krav innefattar, som namnet tydliggör, krav på systemet som inte 
kan frångås av funktionella skäl. Att specificera när en funktion anses vara 
uppfylld är problematiskt i ett demonstrationsavseende. De variabler som 
absoluta, om än icke kvantifierbara, krav ställs på är: 

• Tekniskt mognad – tillförlitlighet 

• Funktion (robusthet för klimat och belastning) 

• Säkerhet (safety) 
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Teknikerna där energitillförsel sker underifrån diskvalificerar sig på just teknisk 
mognad. Bedömningen utifrån genomgånget material och genomförda 
intervjuer är att inget av dessa koncept är tillräckligt moget för att testas i denna 
miljö och nå målet att tillfredsställa detta transportbehov. Den induktiva 
lösningen ligger längst bort i tid av dessa båda koncept. En annan aspekt som 
talar till nackdel för dessa tekniker i det aktuella fallet är sannolikheten för att 
driftsmässiga problem uppkommer till följd av det arktiska klimatet 
(tjälproblematik och vinterväghållning). En stor fördel med dessa tekniker, som 
inte kommer till sin rätt i det aktuella fallet, är dock möjligheten att inkludera 
lätta fordon i testet. 
Utöver de absoluta kraven kan utvärderingsvariabler som är av generell art 
användas. Denna typ av variabler hänvisar då till konceptets möjligheter att 
breddas till andra tillämningsområden. Även ur ett sådant perspektiv måste 
förstås de absoluta kraven uppfyllas. Till denna kategori hänförs estetik, 
miljöpåverkan (i faserna byggnation, drift och underhåll samt fordonsdrift), 
underhållskomplexitet, systemets öppenhet för konkurrens samt 
näringspolitiska aspekter. Flertalet av dessa variabler bör utvärderas i samband 
med faktisk drift. 
Den tredje kategorin, slutligen, består av platsspecifika 
värderingsvariabler. Dessa är påverkan på landskapsbild, miljö och 
underhåll.  
Kostnader för att sätta upp och underhålla systemet är en viktig variabel som 
ovanstående utvärderingsvariabler ska vägas mot. Dessa är i stor utsträckning 
oklar för alla undersökta koncept. Uppskattningar tyder på att 
anläggningskostnaden är lägre för tekniker med elektrifiering underifrån, men 
samtidigt är kostnaden högre när vägytans beläggning ska åtgärdas. Vid 
driftsstörning torde den induktiva lösningen vara mest problematisk. Den 
fordonsspecifika utrustningskostnaden kan bli lägre vid energitillförsel 
underifrån. Generellt är det omfattande stordriftsfördelar såväl på fordonssidan 
som på anläggningssidan. Eftersom osäkerheten är så omfattande avseende 
kostnaderna för systemen finner Trafikverket inte detta som tillräcklig grund för 
att i närtid förespråka demonstration av ett alternativ med energiöverföring 
underifrån.  
Nedan sammanfattas de hittillsvarande för- och nackdelarna med de olika 
systemen i SWOT-analyser. Det finns en generell SWOT för området 
elektrifierade vägtransporter, en specifik för konceptet baserat på hängande tråd 
och en gemensam för teknikerna där motorn strömförsörjs via system i 
vägbanan.  
 



Generell SWOT för elkoncept    

             

SWOT för energiöverföring underifrån 

 

SWOT för energiöverföring ovanifrån 

Figur 12. SWOT-presentationer: Generell SWOT för kontinuerlig överföring av el till lastbilar (övre vänster), specifik SWOT för 
energiöverföringstekniker underifrån (övre höger) samt specifik SWOT för energiöverföringsteknik med luftledning (nedre). 
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Slutsatser/rekommendationer 
Trafikverkets bedömning är att endast systemet med konduktiv överföring via 
hängde ledningar är tillräckligt moget för att demonstreras i samband med 
malmtransporterna i Kaunisvaara i närtid. Den nackdel denna lösning har till 
följd av att det utesluter lätta fordon är liten just i detta fall. De andra systemen 
bör utvecklas vidare och kanske demonstreras i denna eller annan miljö i 
framtiden.  
Då matarsystemet blir detsamma oavsett vilket fordonsnära system som byggs 
skapas en kostnadseffektiv flexibel miljö där andra tekniker med fördel bör 
kunna demonstreras i denna miljö när de är mer mogna. 
Många frågeställningar som är av funktionell, juridisk och/eller teknisk art 
behöver belysas vidare. 
Att planera och bygga för elektrifiering av hela sträckan direkt kan inte 
rekommenderas eftersom det innebär ett stort risktagande. Däremot föreslår 
Trafikverket att en demonstrationsanläggning utvecklas enligt nedan. En 
dieselelektrisk lösning kommer sannolikt att krävas i Kaunisvaara-fallet av 
tillförlitlighetsskäl samt för till exempel lasting och lossning av malmen. På 
längre sikt är det möjligt att förbränningsmotorn kan utgå. 

Förslag: Demonstration 
Enligt ovan menar Trafikverket att inget elektrifieringskoncept är redo för 
fullskaleförsök. Systemet med hängande ledningar för tunga transporter på väg 
är inte verifierat i ett arktiskt klimat och inte heller med de laster, 
transportförhållanden och den fordonskonfiguration som kommer att vara 
aktuella i Kaunisvaara. Trafikverkets bedömning är att detta system inte är 
moget att införas i produktion inom de närmaste två åren, men väl att testas 
under produktionsliknade förhållanden. Vid en gradvis implementering av 
infrastrukturbaserad elförsörjning kan fordon i drift medverka till att konceptet 
utvecklas innan det driftsätts i större satsningar. 
Ytterligare belysning av flera områden krävs innan omfattande praktisk 
implementering kan komma till stånd och generera ökad nytta till företag och 
samhälle. I stor utsträckning kan detta ske genom, eller parallellt med en, 
demonstration. 
En gemensam utmaning för såväl samhälle som involverade företag är 
finansiering, styrning och hantering av värden under utveckling och 
driftsättning av anläggningen. Ett förfarande med stegvis implementering via 
demonstrationer minskar den totala risken och ökar nyttan steg för steg 
samtidigt som kunskapsuppbyggandet avancerar. Detta skapar också 
möjligheter att balansera offentliga och industriella insatser.  
Detta avsnitt lyfter det praktiska tillvägagångssättet för att testa elektrisk 
framdrift av tunga lastbilar såväl ur ett tekniskt och funktionellt som ur ett 
affärsmässigt perspektiv. Detta innefattar också förslag till hur en sådan 
demonstrationsanläggning kan finansieras.  
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Demonstration av elväg 
Denna utredning förespråkar att en demonstrationsanläggning/testanläggning 
som fortskrider i etapper sätts upp. Etapp 1, där tekniken testas, bör kunna vara 
repetitiv för att man kontinuerligt ska kunna utveckla området. Etapperna bör 
ingå i, eller vara naturligt kopplade till, en framtida produktionslösning – det 
vill säga testanläggningen bör kunna ha ett ”restvärde” som kan nyttjas i 
produktionskörningar. 
 
Etapp 1 är en i tid och rum relativt begränsad teknisk demonstration av 
koncept som kommit tillräckligt långt i konceptutvecklingen.  
Målet med denna fas är att tekniskt och funktionellt utveckla och verifiera 
konceptet för arktiskt klimat och för totalvikter på fordonen om minst 90 ton. 
Tänkbara intressenter i detta utvecklingssteg är infrastrukturägare, 
anläggningsentreprenörer, elkraftsleverantörer, fordonstillverkare, myndigheter 
med utvecklings- och innovationsansvar inom energi och transportområdet, 
akademi och forskningsinstitut samt i viss mån gruvägaren NRAB.  
En lämplig geografisk plats för en etapp 1-satsningen är den i åtgärdsvalsdelen 
av denna rapport förordade så kallade genvägen mellan Kaunisvaara och 
Junosuando. Om vägen börjar byggas från Kaunisvaara i västsydvästlig rikting 
mot Junosuando kan dess första kilometrar fungera som testanläggning för 
elvägar under den tid det tar att färdigställa hela genvägen. Mellan två och tre 
kilometer skulle troligen vara tillräckligt för att få kunskap om såväl 
anläggningsförfarandet, som tillräcklig sträcka för att testa fordon och körning 
under produktionsliknande former.  
Trafikverket bedömer att processen att etablera anläggningen och genomföra 
nödvändig utveckling och test kommer att kräva minst 2 år. Trafikverket menar 
att det kan vara lämpligt att, i framtiden, genomföra initiala tester av andra 
elvägskoncept på denna sträcka också oavsett om de är tänkta att introduceras i 
ett arktiskt klimat eller annorstädes. 
Kostnaden för detta första steg uppskattas till 150–200 miljoner kronor, 
inklusive kostnader för väginfrastruktur, elförsörjning längs vägen, infrastruktur 
för matning till vägen samt den fordonsnära överföringen av elen till fordonen 
samt kostnader för fordonstillverkarnas insatser, huvudsakligen utveckling av 
fordon samt testkörningar. Att utveckla och bygga ett fordon som kan drivas 
med både förbränningsmotor och elmotor (dieselelektriskt) och som kan dra 
minst 90 ton bedöms kosta i intervallet 10–30 miljoner kronor. 
Etapp 1 får ett stort restvärde. Oavsett om det aktuella konceptet blir lyckat kan 
anläggningen efter att detta avslutats omvandlas till en försöksanläggning för 
fortsatt test av elektrifieringstekniker. Väginfrastruktur och elförsörjning till 
vägkanten finns som en grund och en start för en Forsknings- och 
Innovationsmiljö (FoI-miljö) som svensk och internationell industri kan ges 
tillgång till. 
 
Skulle den första etappen visa sig framgångsrik öppnas möjligheter att pröva 
konceptet i etapp 2 som är en ren produktionsmiljö. Denna sträcka kan 
antingen bygga på etapp 1-sträckan eller så låter man etapp 1 vara fristående för 
att kunna användas för andra demonstrationer enligt ovan. Etapp 2 är specifik 
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för den tänkta appliceringen av tekniken men i denna miljö kommer även 
affärsdelen och logistiken att sättas på prov.  
Målet med denna etapp är att utvidga de tekniska och funktionella testerna och 
förutom en fördjupning inom dessa områden kunna anlägga en demonstration 
av affärskonceptets hållbarhet.  
Knappt två mil sydväst om Kaunisvaara ligger Pellivuomamalmen som NRAB 
avser att bryta. I etapp 2 skulle denna sträcka kunna elektrifieras. Eventuellt kan 
detta ske enbart i nordostgående riktning (med malm på flaken), men mer 
sannolikt i båda riktingarna för att skapa en sluten loop med dieselelektriska 
fordon. Den tänkta sträckan ligger längs vägen till Svappavaara om genvägen 
byggs. Malmen är av liknande karaktär som Tapulimalmen vid Kaunisvaara och 
kan därför anrikas i samma linje i anrikningsverket i Kaunisvaara. Råmalm 
skulle alltså transporteras från Pellivouma mot nordost till Kaunisvaara för att 
anrikas där och sedan sändas tillbaks längs samma väg för vidare transport mot 
Svappavaara.  

 

Figur 13. Pellivouma ligger ungefär vid det röda X:et i figuren ovan. 

 
Denna etapp bör kunna elektrifieras när/om resultaten från etapp 1 visar sig så 
framgångsrika att det är lämpligt. I detta specifika fall borde detta kunna testas 
under 2015–16. En testperiod inklusive elektrifiering av den då befintliga 
infrastrukturen torde vara ett–två år. 
Intressenter i denna etapp är desamma som i etapp 1, men med det viktiga 
tillskottet att gruvbolaget samt operatören kan förväntas ha stort intresse i testet 
av affären och lönsamheten. Om denna etapp ska vara möjlig på tänkt plats 
fordras, förutom att genvägen anläggs, ett beslut från NRAB att starta brytning i 
Pellivouma innan man startar den planerade bryningen i Sahavaara. Etappen 
kan annars förläggas någon annanstans. 
Skulle även denna etapp visa sig framgångsrik finns underlag för beslut om 
elektrifiering av ytterligare sträckor längs vägen mot Svappavaara. Beroende på 
vilka fordonskoncept som utvecklas, kan det vara aktuellt med allt från 
dubbelsidig elektrifiering längs hela sträckan, till enkelsidig elektrifiering av 
vissa avsnitt. Vilka kostnaderna blir för en sådan utbyggnad är därför svårt att 
uppskatta. 
Kostnaderna för denna etapp är sannolikt i storleksordningen 500-600 miljoner 
kronor (dubbelriktad elektrifiering inklusive väginfrastruktur). 

 

X 
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Om den tekniska funktionaliteten, övriga konsekvenser utifrån miljö- och 
säkerhetsperspektivet samt affärsmodellen utvärderas med positivt resultat bör 
beslut kunna fattas om att genomföra en fullskalig implementering vilket blir 
etapp 3. Detta behöver dock inte innebära att hela sträckan elektrifieras.  
Huvudintressent torde, i detta fall, vara NRAB eftersom det kan förväntas vara 
företagsekonomiskt mycket attraktivt förutsatt att tillförlitligheten är hög och 
investeringskostnaderna rimliga. Det finns dock ytterligare intressenter: 

• Elinfrastrukturägaren, dvs. det företag som byggt och sannolikt äger 
delar av anläggningen och som kan visa på sina erfarenheter av att 
utveckla och bygga klimatsmarta transportsätt gentemot kund och delta i 
upphandlingar nationellt och internationellt. 

• Elförsörjningskompetens, dvs. det eller de företag som byggt systemet 
för elförsörjning och då, med samma argument som ovan, internationellt 
kan erbjuda dessa lösningar i upphandlingar. Detta kan vara samma 
aktör som ovan. 

• Fordonstillverkare som medverkat i demonstrationsanläggningen och 
kan erbjuda fordon med denna kapacitet till sina kunder. 

• Samhället i skepnad av såväl stat som region har intresse i utvecklingen 
då satsningen dels medverkar till att Sverige ska nå sina klimatmål, dels 
till att utveckla företag och system med klimatsmarta lösningar för 
framtida marknader.  

• Som en ytterligare intressent inom området, men utanför 
investeringsdelen, finns akademins forskare och andra 
forskningsinriktade företag och organisationer. 

 
Figuren nedan beskriver schematiskt de olika etappernas inbördes förhållande. 

 
Figur 14. Schematisk skiss över de tre etapperna. Etapp 3 kan antingen utgöra en 

fortsatt test av det specifika fallet och/eller breddas till andra tillämpliga 
miljöer. 
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Nyttan av demonstration och dess finansiering 
En demonstrationsanläggning som steg för steg kvalificerar ett koncept för 
elvägar kommer att ha flera nyttor. Oavsett vilket koncept som demonstreras, 
kommer det att verka vitaliserande inom hela området. Ett tydligt steg från 
drömmar och teori tas mot konkretisering och verklighet. Det stärker ett FoI-
område där svenska myndigheter, akademi och industri kan ta en ledande 
position, inte minst genom att bygga vidare på svenska styrkor såsom 
industriella innovationer, fordonskonceptsutveckling, miljöengagemang och 
samverkan. 
Om demonstrationen blir framgångsrik och leder till nyttiggörande i etapp 3 
tillfaller denna nytta, jämfört med traditionell lastbilstrafik, i hög utsträckning 
NRAB i detta konkreta fall men också övriga parter som kan påvisa erfarenhet, 
och erbjuda varor och tjänster till kunder. Minskade transportkostnader till följd 
av förväntad ökad livslängd på fordonen och minskade kostnader för deras 
framdrift och underhåll torde höra till de mest intressanta företagsekonomiskt 
relaterade aspekterna. 
Vinst kommer också att genereras hos anläggningsindustrin som bygger 
infrastrukturen och levererar delarna till den. Det är deras vinst som kommer 
att vara den primära drivkraften i en fortsatt utveckling och utbyggnad inom 
andra applikationer än malmtransporter. Utan lönsamma anläggningar kan 
ingen transportefterfrågan tillfredställas och ingen trafik bedrivas.  
Vinsten blir också fordons- och transportindustrins. Genom att delta i 
demonstrationen får de vara med och forma en framtida marknad och ges ett 
kunskaps- och erfarenhetsförsprång gentemot sina internationella 
konkurrenter. 
Energibolaget som levererar elen kommer också att kunna identifieras som en 
av de aktörer som tjänar på en lyckad utveckling av området.  
Även akademin kommer att dra nytta av en demonstration som ger tillgång till 
primärdata och testmöjligheter inom ett nytt forskningsfält. 
Till sist är vinsten också samhällets i en bredare bemärkelse. Tranportlösningen 
som etableras minskar energianvändningen, använder en icke fossil 
energibärare och kostar mindre i investering genom att den använder befintlig 
infrastruktur till stor del. Den möjliggör en, åtminstone intermediär, lösning på 
akuta transportproblem i ett transportsystem, som främst inom järnvägsdelen 
dras med stora kapacitetsproblem. Genom elektrifiering av vägar kan problemen 
lösas förhållandevis snabbt, till en förhållandevis låg kostnad och med förbättrat 
miljöresultat jämfört med konventionella lastbilstransporter.  

Möjlighet till en ledande roll 
Elektrifiering av vägtransporter har möjlighet att bli ett av de verkligt stora 
innovationsområdena inom transportsektorn under kommande år. Det pågår 
idag omfattande forskning och utveckling för att få fram i första hand eldrivna 
personbilar. För tunga fordon har utvecklingen inte kommit lika långt. Som 
framgått av utredningen finns emellertid inom svensk fordonsindustri ett stort 
intresse för att satsa på detta område. 
Ett försök med elektrifiering av tunga vägtransporter, på det sätt och i den 
omfattning som skisseras i denna utredning, skulle vara unikt i världen. Rätt 
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utnyttjat, och i kombination med andra åtgärder, kan det skapa förutsättningar 
för Sverige att ta en ledande position inom området. En sådan satsning kan inte 
bara bidra till att uppfylla transportpolitiska mål, utan också få positiva effekter 
för svensk exportindustri. För att tillvarata potentialen krävs en målmedveten 
satsning på aktiviteter som, vid sidan av det konkreta försöket, kan bidra till att 
etablera en stark miljö för forskning och innovation. Denna bör kunna etableras 
inom ramen för redan existerande FoI-miljöer.  
Att utarbeta ett konkret förslag till en bredare satsning på elektrifiering av tunga 
vägtransporter har inte legat inom ramen för denna utrednings uppdrag. I det 
nyligen etablerade ”Forum för innovation inom transportsektorn” har ett stort 
antal aktörer från såväl privata företag, myndigheter och akademi tagit initiativ 
till ett samarbete inom frågor som rör strategiska forsknings- och 
innovationsfrågor inom den svenska transportsektorn. Trafikverket förslår att 
berörda aktörer inom ramen för detta forum tar fram en samordnad strategisk 
färdplan för en svensk satsning på elektrifiering av tunga vägtransporter. 
Färdplanen bör i synnerhet fokusera på genomförandet av demonstration och 
storskaliga försök. En sådan färdplan bör kunna vara klar kring årsskiftet 
2012/2013.  

Innovationsupphandling 
För att utveckla området med elektriskt drivna fordon är utredningens 
uppfattning att ett innovationsupphandlingsförfarande skulle kunna vara 
lämpligt. Detta motiveras kanske främst av att man positionerar sig i 
forskningsfronten för att finna lösningar på ett internationellt problem och att 
svenskt näringsliv skulle kunna dra fördel på en marknad som präglas av stark 
internationell konkurrens och globala försäljningsförhållanden. Med 
innovationsupphandling finns det potential att påskynda och stärka såväl den 
offentliga som den privata sektorns förnyelse, kvalitet och effektivitet.  
En anledning till varför innovationsupphandling är lämpligt tar sin grund i att 
kostnaderna för att bygga en demoanläggning är mycket osäkra i stora delar som 
en naturlig följd av att området kännetecknas av hög innovationsgrad. 
Vidare öppnar satsningen för möjligheter att, under kontrollerade former, 
erbjuda demonstrationsanläggningen för innovationer och forskning i syfte att 
medverka i skapande och tillväxt av innovativa företag relaterade till eldrivna 
transporter.  
En påtaglig nackdel med en innovationsupphandling är att det är en 
tidskrävande och oprövad process, vars resultat är osäkert. 

Organisationsform och finansiering 
Vilka skyldigheter och rättigheter som är förknippade med demonstrationen för 
de ingående parterna måste tydligöras innan demonstrationen driftssätts för att 
säkerställa ett stort engagemang från såväl offentliga som privata aktörer.  
Formen för infrastrukturdelen i satsningen föreslås ske i bolagsform. 
Anledningen är att bolagsformen är att föredra för att kunna attrahera 
riskkapital och göra riktade nyemissioner. Såväl representanter för 
samhällsaktörer som representanter från akademin bör ges inflytande i bolagets 
styrelse.  
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Huvudaktörer för demonstrationsanläggningens driftsättande kan vara 
infrastrukturanläggare, företag inom anläggningsbranschen, företag som 
tillhandahåller systemlösningar för elektrifieringsmetoder och 
tillverkningsindustrins aktörer. Dessutom är fordonsindustrin intresserad av att 
delta i demonstrationerna för att kunna testa sina produkter.  
Den/de aktörer som äger bolaget kan involvera andra intressenter genom 
emissioner. En riktad emission kan göras till Inlandsinnovation AB (IIAB) som 
är ett statligt riskkapitalbolag som arbetar primärt med ägarkapital. Att IIAB 
kapitaliserar bolaget kan göra det möjligt att driva satsningen i den första 
etappen. Om den blir lyckad kan sedan en nyemission av aktier som 
komplement till andra insatser bli aktuell för att finansiera etapp två. 
Vid diskussion med Inlandsinnovation AB (IIAB) har följande möjlighet 
diskuterats.  

• Intresserade delar av näringslivet (de ovan nämnda huvudaktörerna) 
startar ett utvecklingsbolag med uppgift att finansiera 
demonstrationsanläggningens första etapp. I detta bolag kan IIAB 
investera upp till cirka 30 procent av det finansiella behovet.  

• Trafikverket bidrar till finansieringen genom att bygga vägen, som är del 
i, eller löper parallellt med, den i åtgärdsvalsstudien föreslagna genvägen 
mellan Kaunisvaara och Junosuando. 

• Energimyndigheten och Vinnova kan genom sina program bidra till 
finansieringen.  

• Akademi och forskningsutförare kan få en viktig funktion i att, i 
samverkan med andra, genomlysa och bidra till utveckling av området 
genom nationella och internationella forskningsinsatser. Det är vidare 
möjligt att demonstrationsanläggningen ger andra delar av näringslivet 
än de som är del i konsortiet tillgång till anläggningen genom avgifter. 

Under utredningen har denna typ av satsning diskuterats med såväl ovan 
nämnda myndigheter som med tillhandahållare av systemkomponenter. Detta 
har resulterat i avsiktsförklaringar som ska tolkas som att omfattande intresse 
finns för en dylik demonstrationsanläggning bland företrädare för näringsliv och 
samhälle.  
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6 Kostnadsfördelning och finansiering  
Detta kapitel innehåller principer för kostnadsfördelning vid större 
exploateringar såsom gruvnäring. Dessutom innehåller kapitlet ett mer specifikt 
förslag till kostnadsfördelning och finansiering av de infrastrukturförändringar 
som är nödvändiga som följd av NRAB:s planerade gruvverksamhet i området 
runt Kaunisvaara. 

6.1 Förhållningssätt 
En statlig infrastrukturinvestering som aktualiseras av en ny etablering bör 
finansieras av en kombination av statliga, eventuellt andra offentliga, och 
privata medel. Statens finansiering bör baseras på samhällsekonomisk 
kostnads- nyttoanalys, där projektets påverkan på nationell och regional 
ekonomi och på sysselsättning ska vara betydande. 
En förutsättning för statens engagemang är att det rör sig om en allmänt 
tillgänglig infrastruktur samt att investeringen kan förväntas generera positiva 
effekter utifrån transportpolitiska mål.  
Medfinansiering från näringslivet är motiverad dels för att tillgodose företagens 
behov av anslutningar till statens infrastruktur (terminaler, hamnar, 
industrispår med mera), dels då ett företag eller en näringsgren har särskilda 
funktionskrav på infrastrukturen. Det senare gäller till exempel bärighetskrav, 
transportomfattning samt transportkrav som är direkt kopplade till affärsplaner 
med begränsad tidshorisont. Staten bör genom Trafikverket träffa avtal med 
berörda företag, där staten åtar sig att tillhandahålla överenskommen kapacitet 
med beskriven funktion och företaget åtar sig att betala en del av de 
överenskomna investeringsåtgärderna. Företagets bidrag bör kunna ske genom 
kontant betalning eller genom årlig betalning under en överenskommen 
tidsperiod (med hänsyn till företagets aktuella affärsupplägg). Vid årlig 
betalning krävs en avtalskonstruktion som säkrar betalningen från företaget för 
hela den avtalade perioden. Omfattningen av statens engagemang kopplas till 
att projektet skall ha sådan storlek/omfattning och långsiktighet att dess 
påverkan på nationell och regional ekonomi och på sysselsättning är av 
betydande storlek. Statens finansiering ska baseras på samhällsekonomisk 
kostnads-nyttoanalys. 
Särskilda avgifter för infrastrukturtjänster bör övervägas, som alternativ till 
medfinansiering genom finansiella bidrag.  
I Medfinansieringsutredningen (SOU 2011:49) presenterades ett antal 
principiella utgångspunkter för medfinansiering av väg- och 
järnvägsinvesteringar. Utredningen menade att medfinansiering i huvudsak är 
aktuellt i noderna i transportsystemet och i tätbebyggda områden. 
Malmtransporterna i Bergslagen och i Pajalaområdet visar att medfinansiering 
även kan aktualiseras på landsbygden med anknytning till ny gruvexploatering. 
Följande principer bör vara vägledande för kostnadsfördelningen mellan staten 
och exploatören. 

• Staten bör svara för de kostnader som krävs för att upprätthålla 
standarden på befintlig väg/järnväg (huvudsystemet). Prioritering enligt 
gängse principer efter samhällsekonomisk nytta. 
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• Staten kan därutöver svara för kostnaderna för de standardhöjningar 
som är samhällsekonomiskt motiverade. Om exploatören eller andra 
intressenter vill genomföra åtgärderna med högre standard än normalt 
och vad som är samhällsekonomiskt motiverat bör utgångspunkten vara 
att det ska finansieras av andra än staten. Kostnader som huvudsakligen 
motiveras utifrån att ett ekonomiskt överskott tillfaller identifierbara 
företag bör som utgångspunkt finansieras av andra än staten.21

• Om det krävs att åtgärder genomförs tidigare än vad Trafikverkets 
budget medger bör exploatören förskottera enligt gängse principer, 
alternativt att staten (låne)finansierar och att exploatören svarar för 
räntekostnaden. Trafikverket prövar då om det finns utrymme för att 
kunna medge en förskottering. 

 

• Avtal kan slutas om exploatörens ansvar för förhöjd drift- och 
underhållsstandard. 

• Kostnader som direkt kan hänföras till exploatörens transporter och som 
Trafikverket annars inte skulle genomföra ska bekostas av exploatören. 
Detta omfattar vissa broåtgärder, dispenser, återställandekostnader, 
bulleråtgärder och trafiksäkerhetsåtgärder.  

• Anslutningar från exploatörens område till statligt väg- eller järnvägsnät 
(huvudsystem) ska bekostas av exploatören. Anslutningsväxel till 
huvudsystem ska ägas och förvaltas av Trafikverket.  

Fördelningen av kostnader och eventuella intäkter måste avgöras från fall till fall 
i förhandling mellan staten och berörda parter. Syftet med förhandling om 
medfinansiering bör enligt Medfinansieringsutredningen vara att få ut ett högre 
värde av den samlade åtgärden än om var och en agerar självständigt. 
Förhandlingarna förutsätts vara frivilliga, varför det också är fullt möjligt att 
avsluta dem utan att avtal tecknas. 
Värdeskapande förhandlingar förutsätter öppenhet och respekt för samtliga 
parters intressen. Det är därför viktigt att genom samhällsekonomiska och 
företagsekonomiska bedömningar tydliggöra såväl samhällets som andra 
offentliga och privata aktörers nyttor av och kostnader för investeringen. 

6.2 Kostnadsfördelning för fallet Kaunisvaara 
I Banverket et al (2009) konstateras, avseende finansieringen, att tidpunkten för 
att starta gruvorna är kritisk och motiverar ekonomiskt engagemang från staten. 
En lönsam affärskoncern kommer dock att skapa möjligheter till återbetalning. 
Detta motiverar någon form av riskfördelningsmodell mellan staten och bolaget 
för de nödvändiga infrastrukturförbättringarna”. Även om man vid denna 

                                                            
21 Exempel på detta är exempelvis skogsbilvägar där vägens huvudsakliga användare 
skogsbolaget med hjälp av vägen kan exploatera naturtillgången och göra ekonomiskt överskott 
som bland annat täcker kostnaden för skogsbilvägen. Ett annat exempel kan vara en 
infrastrukturanläggning som huvudsakligen möjliggör att ett gruvbolag kan exploatera 
naturtillgångar och göra ekonomiskt överskott som bland annat täcker kostnaden för 
infrastrukturanläggningen. När infrastrukturanläggningar möjliggör näringslivsverksamhet, 
arbetstillfällen och tillväxt för ett stort antal ”individ” oberoende företag bör kostnader 
huvudsakligen finansieras gemensamt via staten. 
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tidpunkt var inriktad på en järnvägslösning via Finland är principerna hållbara 
också i de lösningar som nu övervägs.  
Den principiella modell som redovisas här avseende NRAB:s etablering i 
Kaunisvaara-området bör kunna tillämpas även för finansieringen av väg- och 
järnvägsåtgärder för gruvorna i Bergslagen med mera. 
Tre principer redovisas i rapporten:  

• Traditionell finansiering från staten. Bolaget eller transportören betalar 
avgift för nyttjandet.  

• En OPS-modell med en återbetalningstid på 20 år. 

• Gruvbolaget bygger och staten återbetalar inom 5–10 år 
Trafikverket bedömer att ingen av dessa principer är fullt ut lämplig. Istället 
föreslås en finansieringslösning enligt nedan. 

Åtgärdsvalet 
I slutsatserna i åtgärdsvalet framgår att befintlig väg kommer att användas när 
transporterna påbörjas och att transporterna successivt kommer att öka tills 
dess att NRAB når full produktionsvolym vid 2015.  
Tidsperspektivet är av särskild vikt i projektet. Stora delar av åtgärderna i 
vägnätet behöver genomföras innan malmtransporterna når en nivå om 4–5 
miljoner ton per år. Dessutom bedöms framkomligheten under byggtiden vara 
kraftigt begränsad, 30–50 procent av normal framkomlighet, för de sträckor där 
byggnation pågår. Kombinationen smal väg, tung trafik och vägarbetsområde 
kan i sig bli ett framkomlighetsproblem, i synnerhet då trafiken efterhand blir 
mer omfattande. Av denna anledning krävs en mycket snabb start av åtgärderna 
(sommarsäsongen 2012) samt att åtgärderna därefter sprids ut över tiden och 
geografiskt. 
Åtgärdsvalet visar att åtgärder kommer att krävas längs befintlig sträckning för 
att minska påverkan för boende längs vägen, rennäring, värdefulla natur- och 
kulturområden och så vidare. Exakt vilka dessa åtgärder är och var dessa 
kommer att krävas är något som hanteras i den fortsatta planeringsprocessen. 
Oavsett dispens för tyngre vägfordon eller inte kommer bullerskyddsåtgärder att 
behövas på ett flertal sträckor.  
För att bäst möta behovet av transportlösning på kort och medellång sikt, 
bedöms Åtgärdspaket 2 med genväg, vara den bästa lösningen tillsammans med 
en dispens, preliminärt om 90 ton. Förslaget innebär att transporter kan ske på 
befintlig väg med godtagbar funktion till dess att en genväg byggts. För att 
ytterligare stärka Åtgärdspaket 2 bör förbifart Vittangi lyftas in i detta alternativ. 
Denna förbifart är den som bedöms ge det enskilt största positiva bidraget till 
måluppfyllelsen av de studerade förbifarterna. 
Genvägen medför en vägförkortning och därmed effektivisering av 
transporterna. En samhällsutveckling möjliggörs samtidigt genom förbättrad 
tillgänglighet och förbättrade pendlingsmöjligheter.  
Det utvidgade Åtgärdspaket 2 innebär följande åtgärder: 

• Omgående åtgärder på del av befintlig väg (Kaunisvaara–Junosuando), 
för att klara bärighet och säkerhet under en begränsad tid av 
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malmtransporter, innan delsträckan ersätts av genvägen. Utan genväg 
skulle åtgärdskostnaden bli åtminstone 100 miljoner kronor högre. 

• Resterande del av befintlig väg upprustas med bärighets- och 
breddningsåtgärder, till samma nivå som i Åtgärdspaket 1, inklusive ny 
bro över Tärendö älv (steg 3-åtgärd).  

• Genväg, cirka 33 km lång ny väg mellan Kaunisvaara och Junosuando 
(steg 4-åtgärd). 

• Återställandekostnader av delsträcka på befintlig väg när genvägen tas i 
bruk. 

• Gång- och cykelåtgärder, miniminivå med enklare sidovägar på sträckan 
som överlappas av genväg.  

• Trafiksäkerhets- och bulleråtgärder. 

• Förbifart Vittangi. 
Totalt kostar förslaget 1,2–1,6 miljarder kronor, varav genvägen kostar cirka 
350–400 miljoner kronor. Fortsatta tester med ”high capacity transport”-fordon 
över 60 tons fordonsvikt samt eventuellt andra dimensioner än de gängse, 
rekommenderas för att finna en lämplig nivå om eventuell dispens för 
produktionstrafik. Investeringskostnaden i väginfrastrukturen för att möjliggöra 
90 tons fordonsvikt är inte avsevärt större än behovet av upprustning för att 
klara 60 ton långsiktigt; skillnaden består framför allt i berörda broar. En 
eventuell dispens bedöms samtidigt vara fördelaktig för alla berörda parter: för 
väghållaren (mindre slitage), för trafiksäkerheten tack vare färre fordon (ÅDT), 
samt inte minst transportekonomiskt. 

Förslag till kostnadsfördelning 
Byggande av genväg och förbifart Vittangi innebär stora logistikvinster för 
företaget eftersom man annars skulle ha svårt att klara kör- och vilotidsregler. 
Kortare körsträcka gör också att man kan använda sig av färre fordon och förare 
för att tillfredsställa ett givet transportbehov. Vägsträckan förkortas i det 
aktuella fallet med cirka 2 mil (15 procent). Beräknat på full produktion torde 
detta innebära en förkortat körsträcka om 400 000 mil per år. 
Företagsekonomiska nyttor uppkommer dessutom när fordonen kan hålla 
jämnare fart.  NRAB uppskattar den minskade kostnad man får till följd av 
genväg och förbifart till 44 miljoner kronor/år, medan Trafikverket bedömer att 
nyttorna är större än så (uppemot 70 miljoner kronor/år). 
Eftersom nyttorna av en byggnation av genväg och förbifart Vittangi främst 
tillfaller NRAB bör investeringen i huvudsak bekostas av NRAB. NRAB bör även 
bekosta det som är att betrakta som särskilda funktionskrav, vilket till stor del 
utgörs av brokostnader. Transporterna innebär stora störningar för orterna 
längs vägen. NRAB bör därför också bekosta bulleråtgärder och del av 
trafiksäkerhetsfrämjande GCM -åtgärder, vilket också kan betraktas som en 
goodwill-åtgärd. Anslutningen från E10 till anläggningen i Pitkäjärvi ska också 
betalas av NRAB. Del av kostnader för till exempel stigningsfält och breddning 
bör falla på NRAB. Det är dock svårt att i detalj bedöma omfattningen av dessa. I 
förslaget har kostnader för åtgärder på delen väster om Junosuando lagts på 
NRAB även om andra företag/transportörer får nytta av dessa. Trafikverket 



68 
 

bedömer att dessa kostnader tar ut varandra. Den samlade fördelningen nedan 
är därför, enligt Trafikverket, skälig. Förslaget innebär en fördelning av 
kostnaderna med 60-65 procent på staten och 35-40 procent på Northland. 
Northland skulle normalt behöva förskottera Trafikverkets kostnadsandel. 
Vägar och broar rustas för en möjlig totalvikt på 90 ton. Förutsatt att dispens 
beviljas för denna typ av transporter uppstår mycket stora vinster för NRAB till 
följd av att betydligt färre bilar och förare krävs för transporterna. 
Finansieringsavtalet bör ta höjd för detta, till exempel genom en klausul som 
höjer/tidigarelägger återbetalningen om dispens ges. Även ansvaret för 
eventuella förhöjda underhållskostnader behöver då regleras. 
Bedömningen av produktion över åren 2012–2016 framgår av nedanstående 
tabell. 
 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt 

Vägåtgärder 150–190 270–410 185–270 100–120 35–50  

Bro över 
Tärendöälven 

  20–30 20–25   

Förbifart 
Vittangi 

 10–20 30–40    

Genväg   100–120 200–220 50–60  

Totala 
kostnader 

150–190 280–430 335–460 320–365 80–110 1170–
1555 

varav GCM-
åtgärder 

     30–50 

varav 
bulleråtgärder   

     30–40 

varav tpl 
Pitkäjärvi 

     30 

Tabell 3 Uppskattade kostnader för åtgärder (miljoner kronor) fördelade över 
byggperioden. Exklusive byggherrekostnader (jmf Tabell 2, s 31). 

6.3 Förslag till finansieringslösning 
Nedanstående plan bygger på kostnaderna ovan och ger en ungefärlig fördelning 
med 60–65 procent på staten och 35–40 procent på NRAB. NRAB kan själva 
uppta lån för sin andel av kostnaden, eller låta staten uppta lån mot 
återbetalning från NRAB. NRAB förordar den senare lösningen med hänsyn till 
företagets möjliga cash-flow. I finansieringsplanen har inte hänsyn tagits till 
eventuellt krav på att NRAB bör förskottera Trafikverkets kostnader under en 
inledande period. 
I tabellen nedan har hänsyn inte tagits till effekterna av en eventuell dispens till 
90 ton. Avtalet bör innehålla en klausul om snabbare återbetalning i detta fall, 
eftersom det uppstår betydande logistikvinster för NRAB. 
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 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt 

Kostnader 
totalt 

150–190 280–430 335–460 320–365 80–110 1165–
1555 

NRAB   25–40 140–195 220–245 50–60 435–540 

Räntekostnad 
(4,5 %) Räknat 
på snitt 

 1,5 8,4 17,7 18,5  

Räknat på 
maxkostnad  

 1,8 10,0 19,9 20,1  

Avbetalning   15 35 55 60  

Kvarstående 
skuld 2017 
(snitt/max) 

     370–
407,2 

Ytterligare 
återbetalning  
om 60 
miljoner/år 

      7-8 år 

Trafikverket 150–190 255–390 195–265 100–120 30–50 730–
1015 

Tabell 4  Föreslagen finansieringslösning, miljoner kronor. 

Statens kostnader bör finansieras med anslag eller genom lånefinansiering som 
kan återbetalas med anslag. Notera då vad som sägs om förskottering ovan. 
Finansieringen av åtgärder som behöver genomföras 2012 löses inom givet 
anslag genom omfördelningar och senareläggning av andra åtgärder inom 
bärighetsanslaget. Medelbehovet årsvis framgår av tabellen ovan. 
Genomförande- och finansieringsavtalet ska tydliggöra den återbetalning som 
årsvis ska erläggas av NRAB beroende på vilken återbetalningstid staten kräver. 
Återbetalningen under åren 2013 och framåt har anpassats till den 
produktionsvolym som Northland angett för respektive år och som framgår av 
kapitel 7 i rapporten. 
Ovanstående finansieringsexempel visar att det är möjligt att konstruera ett 
avtal med ett återbetalningsupplägg under åren 2013–2024. Om dispens ges för 
90 ton kan kraven på återbetalningstid skärpas väsentligt. Ökas den årliga 
återbetalningen till minst 100 miljoner från 2017 kan den ytterligare 
återbetalningstiden minskas från 7-8 år till ca 4 år. 
Staten tar inte ränterisken, och avtalet ska tydliggöra att räntan följer aktuell 
upplåningsränta i Riksgälden. Avtalet ska även reglera statens säkerhet för 
upplåningen och att NRAB, om de vill kliva ur avtalet, ska återbetala återstående 
skuld omgående. NRAB ska ha rätt att återbetala genom högre amorteringar. 



70 
 

Det är inte möjligt att med nuvarande regelverk införa en avgift för tunga 
transporter på allmän väg. Detta beror på att svenska lastbilar redan är 
avgiftsbelagda inom ramen för Eurovinjettdirektivet (skatter på vissa fordon 
som används för godstransporter på väg, samt vägtullar och avgifter för 
användningen av viss infrastruktur). Undantag kan medges vid broar, tunnlar 
och bergspassager. 
Ett framtida system med distansbaserade vägavgifter skulle kunna underlätta 
privat medfinansiering i samband med infrastrukturinvesteringar av den typ 
som behandlas i utredningen. 
Enligt en befintlig avsiktsförklaring daterad 2011-03-26 ska parterna fördela 
externa kostnader för fortsatt planering och projektering med 50 procent 
vardera. Avtal måste skrivas för fortsatt planering/projektering av 
vägåtgärderna på befintlig väg, för byggande av genvägen och för fortsatta 
studier av järnvägslösning. 
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7 Hypoteser och kronologi för åtgärdsval 
och framdrift 

Detta kapitel belyser hur en möjlig utveckling kan ske inom åtgärdsvalet samt en 
lösning med alternativ framdrift kan se ut. Vilka beslutsstegen är och en 
indikativ uppskattning av vilka kostnader som är förknippade med eventuella 
satsningar presenteras på ett översiktligt sätt. Det är viktigt att notera att a) 
åtgärdsvalen inte sällan är en grundläggande förutsättning för 
framdriftsformsresonemanget och b) tider och kostnader ska betraktas som 
mycket grova uppskattningar. Denna kronologi visualiseras avslutningsvis i 
kapitlet i en figur. Noteras ska att denna skiss utgår från nuvarande 
planeringsprocess. Eventuellt kommer en ny planeringsprocess att träda i kraft 
2013. Då kan planeringsprocessen komma att kortas ned. En förenklad process 
skulle i detta fall få störst påverkan för en eventuell järnväg samt den föreslagna 
genvägen mellan Kaunisvaara och Junosuando. 
Det finns tre delvis alternativa men i huvudsak komplementära principlösningar 
för att säkerställa en tillräckligt god funktion för malmtransporterna som 
studerats. Var och en dem kan delas in i olika varianter, beroende på vilka val 
som görs och vilka resultat som skapas. De tre principlösningarna för 
malmtransporterna är: 

• Lastbilar med förbränningsmotor 
Lastbilar från 60 ton till åtminstone 90 ton med förbränningsmotorer 
körs på befintlig väg som förstärks och eventuellt kompletteras med 
nybyggda delar (genvägen och förbifarter). 

• Lastbilar med elektrisk framdrift 
Lastbilar från 60 ton till åtminstone 90 ton med dieselelektrisk framdrift 
körs på befintlig väg som förstärks och eventuellt kompletteras med 
nybyggda delar (genvägen och förbifarter) samt försörjs med 
elinfrastruktur. 

• Järnväg 
Tåg körs på ny järnväg med enhetlig standard, som kan tänkas vara från 
industrispår till normal standard. 

Oavsett slutlig(a) lösning(ar) kommer lösningen med lastbilar med drivning 
enbart via förbränningsmotorer att helt dominera produktionstransporter 
åtminstone fram till och med 2016. 

2012 
1) Lastbil med förbränningsmotor 

Åtgärd: Befintlig väg.  

• Befintliga vägar börjar förstärkas. För 2012 gäller sträckan på E45/E10 
(bygghandling är upprättad) och eventuellt väg 99. Finansieringsbehov 
140–260 miljoner kronor. Finansieringslösning tas fram i samverkan 
mellan Trafikverket, NRAB och Näringsdepartementet. 

• Förstudie förstärkningar av väg 395 genomförs under hösten 2012. 
(Beslut av Trafikverket) 
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Åtgärd: Ny väg  

• Beslut om genvägen ska byggas och då som enskild eller allmän väg och 
hur den finansieras. Finansieringslösning tas fram i samverkan mellan 
Trafikverket, NRAB och Näringsdepartementet. 

• Genvägen Kaunisvaara–Junosuando kan börja projekteras. Byggstart 
senast 2014, budget 350–400 miljoner kronor. 

 
Åtgärd: Tester av längre/tyngre fordon 

• Tester med HCT-fordon (high capacity transports) på 80 ton/25,25 m 
genomförs. (Dispensbeslut av Trafikverket och beslut att bygga fordon av 
PEAB/Cliffton.) 

• Planering för tester av fordon med än högre lastkapacitet inleds. (Beslut 
PEAB/Cliffton.) 

 

2) Lastbil med elektrisk framdrift 

Åtgärd: Beslut om konsortium för demonstration av elväg etapp 1 – teknisk 
verifiering av konceptet. (Trafikverket, Näringsdepartementet, 
Energimyndigheten, Vinnova m.fl.) 
 

3) Järnväg 

Åtgärd: Förstudie för järnvägsförbindelse mellan Kaunisvaara och Svappavaara 
inleds hösten 2012. (Beslut Trafikverket, budget cirka 3 miljoner kronor) 

2013 
2013 inleds brytning av Tapulimalmen norr om Kaunisvaara. Under året 
förväntas 1,3 miljoner ton brytas och fraktas till Svappavaara. Fraktas på 
befintliga vägar via väg 99 söderut och vidare mot Svappavaara med 
fordonskombinationer med alternativt 60 tons, 72 tons eller 80 tons totalvikt. 

 

1) Lastbil med förbränningsmotor 

Åtgärd: Befintlig väg.  

• Förstärkning av broarna över Tärendö och Torne älvar påbörjas. 

• Förstärkning av befintliga vägar (99, 395) fortsätter.  
 
Åtgärd: Ny väg 

• Förbifart(er) projekteras. (Beslut Trafikverket och NRAB.) 
 
Åtgärd: Tester av längre/tyngre fordon 

• Tester med fordon med 90 ton totalvikt kan starta. Bygger i princip på 
samma oförändrade fordonskonstruktion (max 25,25m). 
Dispenstransporter kan förlängas tills de kan permanentas om de är 
lyckosamma.  
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2) Lastbil med elektrisk framdrift 

Åtgärd:  

• Projektering och eventuell byggstart av vägbanan för den första 
demonstrationsfasen. 2–3 km av genvägen kan förberedas för 
elektrifiering, något som borde kunna färdigställas under 2014. Målet är 
att pröva och verifiera den valda tekniken i arktiskt klimat och med 
totalvikter på minst 90 ton. Samtidigt kan sträckan bli en plattform för 
utveckling av fordonskoncept.  

• Fordon för test etapp 1 kan utvecklas och börja byggas. 

2014 
Under året fraktas 2,5 miljoner ton malm via väg 99 och söderut och vidare mot 
Svappavaara. 
 

1) Lastbil med förbränningsmotor 

Åtgärd: Befintlig väg.  

• Förstärkning av befintliga vägar (99, 395) fortsätter. 
 
Åtgärd: Ny väg 

• Genvägen börjar byggas. 

• Förbifarter kan eventuellt börja byggas. 
 

2) Lastbil med elektrisk framdrift 
Tester på demonstrationsanläggning för elväg etapp 1 kan genomföras. 

 

3) Järnväg 

Åtgärd:  

• Ställningstagande till resultat av förstudie järnvägslösning.  

• Eventuellt arbete med järnvägsutredning startas (tar cirka två år) Beslut 
av Trafikverket om standard på järnvägslösning. 

 

2015 
Under året fraktas 4,2 miljoner ton malm via väg 99 och söderut och vidare mot 
Svappavaara. 
 

1) Lastbil med förbränningsmotor 

Åtgärd: Ny väg 

• Genvägen och förbifart fortsätter att byggas. 
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2) Lastbil med elektrisk framdrift 

Åtgärd:  

• Demo etapp 1 avslutas och utvärderas.  

• Beslut om etapp II kräver beslut från NRAB om Pellivoumamalmen ska 
öppnas för brytning före Sahavaaramalmen. Allt under förutsättning att 
etapp 1 visat tillräckligt positiva resultat. 

• Om beslut föreligger om brytning i Pellivouma och om försöken med 
elektrifiering gått bra kan sträckan Pellivouma–Kaunisvaara förberedas 
för elektrifiering (cirka 20 km). 

 

3) Järnväg 

Åtgärd:  

• Arbete med järnvägsplan kan eventuellt startas. 
 

2016 
Under året fraktas 4,2 miljoner ton malm via väg 99 och söderut. 
 

1) Lastbil med förbränningsmotor 

Åtgärd: Ny väg 

• Genvägen och förbifart färdigställs mot slutet av året. 

• Nya broar är färdiga under 2016 med bärighet för >90 ton totalvikt (ev. 
136 ton). 

 

2) Lastbil med elektrisk framdrift 

Åtgärd:  

• Den elektrifierade sträckan Pellivouma–Kaunisvaara kan vara klar för 
frakt av råmalm från Pellivouma till anrikningsverket i Kaunisvaara.  

 

3) Järnväg 

Åtgärd:  

• Byggande av järnvägslösning kan eventuellt påbörjas. 
 

2017 
Under året och de kommande åren fraktas 4,6 miljoner ton malm över genvägen 
och vidare mot Svappavaara. 
 

1) Lastbil med elektrisk framdrift 
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Transporter på den elektrifierade sträckan Pellivouma – Kaunisvaara är i gång 
och kan utvärderas. 
Underlag för eventuellt beslut om elektrifiering av hela sträckan Kaunisvaara–
Svappavaara finns framme och byggande skulle kunna påbörjas. 

2018 – 2019 
1) Lastbil med elektrisk framdrift 

Elvägslösning skulle kunna vara klar. 

2022 
3) Järnväg 

Järnvägslösning kan vara klar. 

 

 



Händelser och beslut Kaunisvaara - Svappavaara

Alla tidsangivelser för händelserna är ungefärliga 
och bygger på en rimligt optimistisk bedömning av 
den tid som krävs när dagens rutiner och regler för 
infrastrukturinvesteringar tillämpas. 

Möjliga 
tekniklösningar Beslut Händelse VT 2012 HT 2012 VT 2013 HT 2013 VT 2014 HT 2014 VT 2015 HT 2015 VT 2016 HT 2016 VT 2017 HT 2017 VT 2018 HT 2018 VT 2019 HT 2019 VT 2020 HT 2020 VT 2021 HT 2021 VT 2022

Lastbilar med 
förbränningsmotor

        Finanisiering av förstärkning befinlig väg. Beslut 
av TRV, NRAB och N-dep. 

Lastbil 
diesel

Lastbil 
diesel/el Järnväg el

Förstärkning av befintlig väg  till 90 ton

Förstärkning till 90 tons bärighet. 
Beräknad kostnad ca 1 100 Mkr. Ny 
mark kan behöva tas i anspråk 
genom vägrätt, vilket kan göra att 
det tar upp mot 3 år till färdig väg. 1200

Tester av fordonslösningar, TRV-beslut Tester 80 ton < 25 meters fordon
TRV-beslut Tester 90 ton < 25 m fordon 
Beslut av Transportstyrelsen Tester > 90ton > 25 m

       Finansiering av Genväg och förbifarter. Beslut av 
TRV, NRAB och N-dep.

Byggande av genvägen och förbifarter

Förstudie, vägutredning, arbetsplan. 
Beräknad kostnad 350-400 Mkr. 
Förbifart Vittangi kostar därutöver ca 
30 Mkr. 350
Byggnation 50

Sa: 1600 Sa: 1600 Sa: 1600

Lastbilar med 
förbränningsmotor och 
eldrift

          Start av demonstration etapp 1. Beslut av TRV, 
Energimyndigheten, Vinnova, Inlandsinnovation, N-
dep m.fl.

Adm konstruktion och projektering. 
Beräknad kostnad 150-200 Mkr inkl 
väg- och elinfratruktur, fordon och 
genomförande. 170
Byggnation, väg elförsörjning
Fordonsutveckling och byggen
Tester och utvärdering

           Brytning av Pellivoumamalmen. Beslut av NRAB
         Start av etapp 2. Beslut av TRV och NRAB       m. 
fl. Beräknad kostnad upp mot 400 Mkr. Projektering 400

Byggnation
Tester och utvärdering
Produktionskörningar

         Elektrifiering av fler delar av vägen
Projektering
Byggnation 1200

Järnväg          Beslut av TRV om förstudie Sa: 1600 Sa: 3370 Sa: 1600
Förstudie

         Beslut av TRV  om järnvägsvägutredning
Järnvägsutredning
Järnvägsplan och bygghandling
Byggnation - normal standard 7500
Alternativ byggnation - 
industrispårkaraktär, ej el ∑ 1600 ∑ 3370 ∑ 9100

Northland Resources AB:s malmproduktion på årsbasis 1,3 Mton 2,5 Mton 4,2 Mton 4,2 Mton 4,6 Mton O S V….

Översiktlig kostnad för lösningarna 
(Mkr, +/- 10%)

A

B

C

F F

GG

H H

D D

E E

A

B

C



8 Slutsatser 
Denna utredning har genomförts på mycket kort tid. Dock har omfattande 
arbete pågått under lång tid inom såväl åtgärdsvalet som inom området 
elektrifierade lastbilstransporter. Utredningen har därför haft en stabil grund att 
stå på. Ett konstaterande är att såväl de transportpolitiska och näringspolitiska 
nyttorna av föreslagna åtgärder inom åtgärdsvalet som den alternativa 
framdriftsformen är omfattande. 
Elektrifieringsslutsatserna förutsätter att åtgärdsvalsstudiens föreslagna genväg 
anläggs. Emellertid kan dessa tester också utföras på annat ställe med samma 
eller annorlunda förutsättningar avseende klimat och typ av transporter. 
De huvudsakliga slutsatser som dras baserat på utredningsarbetet är: 

Åtgärdsvalsstudie 

• Befintlig väg kommer att få betydligt ökad trafikal belastning med start 
redan under slutet av 2012 eller början av 2013. Omgående och 
omfattande åtgärder som är nödvändiga för att förstärka befintlig väg så 
att den klarar denna belastning föreslås. 

• En ny väg bör anläggas mellan Kaunisvaara och Junosuando för att 
förkorta vägsträckan. Såväl omfattande logistiska vinster som vinster för 
samhället ur ett hållbarhetsperspektiv är följderna av denna så kallade 
genväg. 

• Förbifarter bör anläggas förbi byarna Vittangi, Junosuando och 
Masugnsbyn 

• En eventuell långsiktig lösning med en järnväg från Kaunisvaara 
påverkar inte behovet av ovanstående insatser. 

• Såväl gruvbolaget, Northland Resources AB (NRAB), som staten har 
långtgående finansieringsansvar för att det uppkomna infrastrukturella 
behovet kan hanteras. Gruvbolagets finansieringsansvar bör innefatta 
såväl fasta som rörliga avgifter. 

Alternativ framdrift 

• Testa elektrifiering gradvis i demonstrationsanläggningar med 
mellanliggande utvärdering. Steg 1 är en demonstrationsanläggning 
längs del av föreslagen genväg för, i huvudsak, tekniska tester, steg 2 är 
en längre demonstrationssträcka i faktisk drift och steg 3 är en 
elektrifiering av hela sträckan. Elektrifieringslösningen föreslås baseras 
på luftledning. 

• Testa high capacity transport-fordon längs sträckan. 

• Utred möjligheten till långsiktig järnvägslösning med normal eller lägre 
standard. 

• Finansiering av demonstrationsanläggningen föreslås i synnerhet 
involvera näringslivet på såväl anläggnings- som 
fordonsutvecklingssidan men också staten föreslås vara delfinansiär. 
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Dessutom kan EU-fonder komma att bli en viktig finansieringskälla. 
Forum för innovation inom transportsektorn föreslås ta vid och driva 
frågan vidare. 

• För att kunna implementera framtida alternativa framdriftsformer bör 
vissa frågor penetreras djupare. Till dessa hör bl.a. de juridiska 
aspekterna och mer samhällsekonomiskt grundliga analyser. 
Utredningens bedömning är att djupare studier dock inte är nödvändiga 
för att gå vidare mot en demonstrationsanläggning. Hur ett 
avgiftssystem för elektrifierade transporter ska se ut bör också utredas 
vidare. 

• Reglerna för möjligheten att delfinansiera utvecklingsprojekt med 
statliga medel är något som kan fördröja eller hindra en 
demonstrationsanläggning. Möjligheterna att ge statsstöd till är 
begränsad. Begränsningen har sitt ursprung i att säkerställa att 
konkurrensförhållandena inom EU inte snedvrids genom att 
medlemsstaterna ekonomiskt gynnar ett visst företag eller viss 
produktion. 

Beslutspunkter 
Tre viktiga beslut måste fattas inom en snar framtid för att samhällets och 
företagets behov ska uppfyllas. Dessa är: 
 
A. Befintlig väg rustas till 90 ton bärighet för att denna typ av fordon ska 
kunna användas. För vägsträckningen väster om Junosuando ska den höga 
bärigheten vara permanent. För sträckning öster om orten ska bärigheten hålla 
fram till och med 2016 (då den alternativa vägsträckningen, den så kallade 
genvägen, beräknas vara klar och ta över dessa flöden).  
Beslut fattas av Trafikverket efter förhandling med gruvföretaget NRAB. För att 
beslutat ska kunna fattas behövs en överenskommelse mellan NRAB och 
Trafikverket om hur kostnaderna för förstärkningen ska fördelas. Trafikverket 
och regeringen behöver klargöra hur Trafikverkets andel ska finansieras. 
Trafikverket för diskussioner med NRAB och återkommer med förslag till avtal. 
 
B. Processen för att bygga genvägen mellan Kaunisvaara och Junosuando 
startas.  
Beslut fattas av Trafikverket efter förhandling med gruvföretaget NRAB. För att 
beslutet ska kunna fattas behövs en överenskommelse mellan NRAB och 
Trafikverket om hur kostnaderna för genvägen ska fördelas. Trafikverkets 
eventuella kostnader finansieras via anslag. Det bedömda medelsbehovet 
tydliggörs inför budgetpropositionen. NRAB:s kostnadsdel skulle exempelvis 
kunna finansieras genom en upplåning av Trafikverket i Riksgälden och med 
årlig återbetalning till Trafikverket inklusive räntekostnader inom en 
tioårsperiod. 
Trafikverket för diskussioner med NRAB och återkommer med förslag till avtal. 
 
C. Start av demonstrationsanläggning för elväg etapp 1 – teknisk verifiering 
av valt koncept. Beslut fattas av Trafikverket efter samråd med 
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Energimyndigheten, Inlandsinnovation AB och Vinnova. Det bedömda 
medelsbehovet tydliggörs inför budgetpropositionen. Finansiering sker i 
huvudsak genom ovan nämnda offentliga aktörer, men förutsättningarna för 
den föreslagna finansieringsformen (aktiebolag) behöver klaras upp. 
Näringslivet kommer att vara delaktigt i demonstrationen, men primärt inte i 
finansieringen av den infrastruktur som kommer att behövas för detta steg. 
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Appendix 1 – Summariska beskrivning av 
koncept relaterade till alternativ framdrift 
Det finns, som framgått av denna rapport, flera olika tekniker för hur 
elektrifiering av tunga vägtransporter kan gå till. Denna rapport har fokuserat 
på kontinuerlig energiöverföring av el till tunga fordon. Ett alternativ där 
förutsättningarna är de rätta kan vara ickekontinuerlig överföring. Detta 
appendix innehåller beskrivningar av Elways AB:s system samt Siemens system. 
Det skall noteras att dessa aktörer inte är ensamma utvecklare inom det 
segmenn man representerar. Samma resonemang gäller 
systemkomponentstillverkarna som i detta appendix representeras av AB Volvo 
och BAE Systems. Texterna är utarbetade av respektive aktör själv och avsikten 
är att de skall fördjupa läsarens kunskap inom ett framtidsområde. 
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1 Introduktion 
Detta dokument riktar sig i första hand till Trafikverket, och i andra hand till övriga 
intresserade. Syftet är att beskriva vår tekniska lösning för elektriskt drivna fordon, samt att 
ge vår bild av hur man kan tänka sig att dela upp projektet i hanterliga etapper.   

1.1 Referenser 
[1] DM #705395 Tidplan 
[2] DM #701423 TorqE produktfamilj 
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2 Beskrivning av BAE Systems och vårt intresse 
BAE Systems är en leverantör av elektriska drivsystem avpassade för tunga fordon. Vi 
marknadsför tre produktlinjer under namnet TorqE; TorqE Classic, TorqE Axle och TorqE 
Hub. Vi är övertygade om att vi kan bidra till en snabb elektrifiering av trafiken på 
vägsträckan mellan Kaunisvaara och Svappavaara då vi drivsystemlösningar redo för dessa 
fordonsvikter. Vi ser detta som ett utmärkt tillfälle för svensk industri och den svenska staten 
att utvärdera elektriska fordon för landsväg på ett avvägt och kontrollerat sätt. 
 
BAE Systems levererar normalt kompletta fordonssystem där vi har ansvar för hela 
leveransen från kravfångst hos beställare och slutanvändare, till support av fordonssystemet 
under hela dess livslängd.  
 
I mer än 15 år har BAE Systems tillsammans med FMV utvecklat elektriska drivlinor för 
tunga fordon. 2009 tog vi ett beslut att överföra den teknik och kompetens vi utvecklat 
tillsammans med FMV till en civil marknad. Inom den satsningen agerar vi i som leverantör 
av elektriska drivlinor till fordonstillverkare inom och utom landet. 
 
I detta fall kan BAE Systems vara leverantör av den elektriska drivlinan i fordonet, men vår 
kompetens som fordonsbyggare kan göra det lämpligt att använda oss som helhetsansvarig 
för fordonet i det fallet man väljer att utveckla tanken på elektrifierade släp där det idag inte 
finns någon tydlig fordonstillverkare som är beredd att ta det ansvaret. Väljer man istället att 
i första hand elektrifiera dragfordonet blir det naturligt att respektive tillverkare tar 
huvudansvaret. 
 
Vi tror att det snabbaste och säkraste sättet att komma igång med utvärdering av möjliga 
lösningar är att initialt, och i största möjliga utsträckning, använda befintlig teknik och 
undvika lösningar som i stor utsträckning kräver omfattande ingrepp i befintliga fordon. 
Därför föreslår vi att projektet startar med att elektrifiera enbart släpen, inte dragfordonen 
och ta strömmen uppifrån. För utvärdering av fordonet kan teknik för strömmatning från 
trådbussar eller järnväg kan användas.  
 
Vi ser ett projekt med tydliga gränsytor mellan deltagarna där projektet inte är beroende av 
den tekniska utvecklingen hos en enskild part. Ansvaret kan delas upp i följande block; 
 

• Dragfordon. Fordonstillverkaren levererar ett standardfordon. Enklare ingrepp görs 
för att hämta signaler från motor, bromsar och växellåda. 

• Släp: Släp med påbyggnad för lasthantering. Släpet utgör grund för att integrera det 
elektriska drivsystemet och strömavtagaren. 

• Bromssystem: Standard bromssystem med ABS integreras i drivlinan så att energi 
kan återvinnas vid inbromsning.  

• Strömavtagare: Standard strömavtagare med tillhörande styrsystem avsedd för 
trådbuss eller järnväg. Mellan etapp 2 och 3 görs slutligt val för Kaunisvaara. 

• Drivsystem: Standard drivsystem anpassat för släpet.  
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• Kontaktledning: Kontaktledningen med tillhörande utrustning och infrastruktur. 
• Systemintegration: Integration av delsystemen till en fungerande lösning. 

 
Enligt vår mening kan projektet delas upp i etapper som i naturliga steg leder fram till en helt 
elektrifierad trafik före 2020. 
 
Etapp 1  
Provbana för ett fordon med släp. Se Figur 1. Syfte att verifiera integrationen av systemen 
och styrning av laster. Verifiering av grundläggande systemsäkerhet och prestanda. Efter 
denna etapp ska systemet vara moget för prov på allmän väg. 
Ledtid för etappen: 18-24 månader 
 

EE
 

Figur 1. Elektrifierat släp med strömavtagare som fungerar som ”slavsystem” på dragfordonet. Genom att 
släpet drivs av elnätet kompenserar det för sin egen vikt. Kommunikation med dragfordonets drivlina samt 
bromssystemet krävs och eventuellt krävs även komplettering av förargränssnitt med adderad information. 
Systemet används i ett första steg för verifiering av funktionalitet och systemprestanda mm. 

 
Etapp 2 
Prov av släp och fordon på den faktiska vägen. Delar av vägsträckan är elektrifierad. 
Parallellt utrustas ett dragfordon med elektrisk drivning och generator. (Inledande del av 
etapp3) 
Ledtid för etappen: ca 12 månader. 
 
Etapp 3 
Fortsatta försök med dragfordon utrustat med generator och elektrisk drivning tillsammans 
med drivet släp. Se Figur 2. Dieselmotorn dimensioneras för att klara hela lasten. Större 
delar av sträckan elektrifierad, men ev bara i ”den tunga riktningen”. I detta skede kan man 
välja att flytta strömavtagaren till dragfordonet eller att mata dragfordonet från släpet. 
Ledtid för etappen: 6-12 månader 
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Figur 2. Elektrifierat fordonssystem med strömavtagare på dragfordonet. Släpet har eget elektriskt drivsystem 
för att kompenserar det för egen vikt. Kommunikation med dragfordonets drivlina samt bromssystemet krävs. 
Komplettering av förargränssnitt med adderad information ingår. Systemet används som möjlig serielösning 
för helelektrisk drivning av malmtransport då strömavtagaren ansluts till elnätet. 

 
 

Etapp 4 
I denna etapp är dragfordonen av typen seriehybrider där den konventionella växellådan 
tagits bort och laster som servo och klimatanläggning drivs elektriskt. Dieselmotorn är inte 
dimensionerad för dragkraft, utan hela sträckan måste vara elektrifierad. Fordonet kan 
framföras kortare sträckor utan stöd från elnätet, men då med begränsad prestanda. Fordonet 
eller släpet kan kompletteras med batteripack för att klara omkörningar utan kontakt med 
kontaktledningen samt kortare rangeringar vid lossning och lastning. 
Ledtid för etappen: 12-24 månader  
 
Eftersom projektet delas i etapper finns det vid behov naturliga möjligheter att byta teknik 
där det mellan varje etapp finns en beslutspunkt för hur man ska gå vidare. Det är också ett 
väl avgränsat projekt geografiskt och ekonomiskt, så även om hela projektet körs med t ex 
luftburen kontaktledning finns det inget som hindrar att man parallellt utvecklar en annan 
teknik för att på sikt skapa en nationell standard, utan att man behöver vänta in den 
utvecklingen för att komma igång i Kaunisvaara. 
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3 Beskrivning av vårt förslag 

3.1 Teknisk lösning och funktionalitet 
(om det påverkar väginfrastrukturen bör det också framgå hur man kan lösa problematiken 
när beläggningen behöver bytas). Är lösningen möjlig att använda vid tyngre fordon (upp till 
150 ton). Någon förklarande bild/skiss. Belys också ev krav på fysiska anläggningar utanför 
vägen (ex för att sätta upp stolpar, elcentraler etc) 
 
Nedan sammanställs i punktform fokusområden och inriktning för de initiala stegen i 
teknikutvecklingen (det som vi har beskrivit som etapp 1) som i grunden utgår i från 
användning av beprövade principlösningar tillämpade för järnväg, men anpassade för 
vägfordon. 

• Luftledning 
• Strömavtagare på släpet 
• Elektrisk drift av släp och i senare skede dragfordon 
• Stegvis utveckling där anpassningar i dragfordon kan vänta 
• Lösningen är skalbar både uppåt och nedåt, dessutom kan ytterligare släp kopplas till 

tåget för specialtransporter. 
• Lösningen är flexibel då alla funktioner i fordonet kan drivas av el, men en 

dieselmotor dimensionerad för tomt fordon finns kvar. Detta för att klara rangering 
och förflyttning på andra sträckor. Dessutom behöver man inte elektrifiera 
rangerytorna. 

• Fordonet kan kompletteras med batteri. Med dagens teknik är batteriet endast till för 
att klara omkörning där man en kortare tid lämnar kontaktledningen, samt rangering, 
lossning och lastning. 

• Studier1

3.2 Störningskänslighet och konsekvenser vid störning 

 visar att det finns en koppling mellan vissa cancertyper och 
elektromagnetiska fält hos personal på tåg. Av försiktighetsskäl bör strömavtagaren 
med tillhörande kraftelektronik placeras långt bak i fordonet, lämpligen på släpet. 

• I och med att ett standard dragfordon används blir systemet ytterst okänsligt för 
störningar. 

• Tekniken med kontaktledning är väl beprövad och bör inte bjuda på några större 
överraskningar. 

• Systemet för elektrisk drivning är en ny design, men bygger på erfarenheter från 15 
års utveckling. Uppstår fel är komponenterna lätta att byta med tillgång till en vanlig 
verkstad. 

 

                                                      
1 SOURCE: Occupational and Environmental Medicine, May 24, 2007 online. 
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3.3 Initial investeringskostnad 
 (såväl på fordonsnivå som för att sätta upp själva systemet givet att elen finns framdragen) 
Investeringen beräknas för en tänkt teststräcka om 4km och en för 20km.  
 
Vi föreslår en användning av separat testanläggning för de första systemen, som är 
frånkopplat från allmän väg, för att testverksamheten skall kunna ske effektivt, ostört och 
säkert. Som lösning för detta föreslår vi att en testanläggning i Kubbe, Örnsköldsviks 
kommun, byggs där det finns ett nedlagt flygfält byggt för flygplan med en maxvikt på 220 
ton. Landningsbanan är drygt 2,5 kilometer lång och parallellt finns en taxibana. Dessa är 
sammanbundna i ändarna så att en oval bana med ca 5 kilometers längd skapas. Banan 
används idag till diverse fordonsprov och bör kunna elektrifieras utan större problem. Denna 
bana är naturligtvis plan vilket är lämpligt för de initiala testerna. Därefter får en ny 
sträckning med lämpliga lutningar konstrueras om så behövs, alternativt belastas fordonet 
via en bromsande last. Området ligger avskilt från annan verksamhet och går att hägna in för 
att begränsa tillträde.  
 
I färdigställandet av testanläggning och den initiala testverksamheten ingår bl a följande 
delar (arbetspaket): 
Kontaktledning 

• 5 Km inklusive kringutrustning  
Provbana 

• Markarbeten och stängsel  
Dragfordon 

• Standard dragbil  
Elektrifierat släp 

• Strömavtagare  
• Släp; ram + påbyggnad  
• Drivlina, inkl styrsystem  
• Systemintegration  
• Komponentprov  
• Systemprov  

 

3.4 Driftskostnad 
 (fordon och system) 
I dagsläget har vi inte kunskap nog för att uppskatta driftskostnaderna för anläggningen utan 
nöjer oss med att konstatera att de direkta driftskostnaderna för fordonen minskar med ca 
70% när driften sker med elektricitet istället för diesel. Därtill kommer besparingar i service 
och underhåll på grund av den minskade påfrestningen på drivlinan. 
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3.5 Caset: Pajalamalm 
 Speciella för- respektive nackdelar med att systemet testas just i detta case med tunga 
malmtransporter i tufft klimat 

• Elektrifiering av driften sparar ca 70% på bränslekostnaderna, därtill kommer att 
dragbilarna för längre livslängd när den upplevda dragvikten minskar. I det specifika 
fallet vet vi att malmkroppen räcker för 19 års brytning, vilket garantera en lång 
avskrivningstid för de initiala kostnaderna.  

• Fordonstillverkarna är inte klara med hur de ska elektrifiera sina fordon. Eftersom 
man i detta fall bygger speciella släp är det en möjlig väg att elektrifiera släpen i 
första skedet och låta dragbilarna vara orörda. 

• Systemet blir testat i en representativ miljö, både när det gäller klimat och last, men 
antalet operatörer är litet så ev speciell utbildning är lätt att genomföra. 

• Insamling av driftsdata kan ske på ett enkelt sätt efter så många fordon kommer att 
finnas inom samma område. 

3.6 Teknisk mognad 
 När kan konceptet driftssättas? Finns det demonstratorer – om så beskriv dessa summariskt.  

• Kontaktledning – Färdiga system finnas att sätta upp. 
• Strömavtagare – Färdiga system finns, men kan behöva anpassas efter spänningsnivå 

etc. 
• Släp; ram + påbyggnad – Standard släp kompletteras med elektrisk motor. 
• Drivlina, inkl styrsystem – Färdiga system finns men behöver anpassas och 

verifieras. 
• Dragfordon – I första steget används en helt orörd dragbil. 

Ingen av delarna bedöms vara längre bort än 12 månader. Inledande prov bör kunna startas 
inom 12 månader från start. Uppskattningsvis krävs 6-12 månaders prov innan systemet nått 
sådan status att det är lämpligt att utvärdera de ingående tekniska lösningarna. 
 
Sammantaget är riskerna små om man väljer beprövade system. Under projektets gång kan 
man byta system i takt med att bättre avpassade lösningar dyker upp. 



Elways- konceptbeskrivning 

Teknisk lösning och funktionalitet 
 

Elways lösning. 

 
Figuren ovan visar hur elkraften matas från elnätet till bilens motor via omformning i två steg, inkoppling till 
den ledande skenan i rälsen med en snabb kontakt och vidare via en rörlig arm till fordonets batteriladdare 
för att slutligen nå motorn antingen direkt eller via batteriet. 



 
Ovanifrån ser man hur de olika sektionerna kopplas in till lågspänningskabeln. Den parallella 
högspänningskabeln är nödvändig för att inte avstånden mellan inmatningarna från elnätet skall bli för 
kort. Många vägar ligger ute i skogen där det kan gå flera tiotal kilometer mellan inmatningspunkter. 

  

 
Ovan visas en genomskärning av vägen med räls i varje väghalva och kablar nergrävda utanför själva 
vägbanan. 



Ny beläggning 
Spåret förläggs i mitten av vägbanan där slitaget är mycket litet. Då ny beläggning skall påföras är ett 
alternativ att fräsa bort asfalt på båda sidor om spåret och lämna kvar några decimeter på varje sida och 
sedan asfaltera med ny asfalt där den gamla frästs bort. Detta förfarande kan sedan upprepas ett antal 
gånger tills det är dags att byta själva spåret. Detta tas då upp och ny asfalt läggs över hela vägbanan. 

Tunga fordon 
Elways system är avsett för både lätta och tunga fordon. Systemet har testats för effekter upp till 160 kW 
men denna effekt kan med smärre modifieringar åtminstone fördubblas till 300 kW. 

Anläggningar utanför vägen 
Det mesta av det som visats ovan ligger begravt under marken. Ungefär med en kilometers mellanrum 
behövs en transformator och ett ställverksskåp som kan stå på betryggande avstånd från själva vägen. 

 
 

 

Störningskänslighet 
Elways lösning är mycket robust och kan inte under normala fall skadas av fordonen eftersom 
strömledaren ligger försänkt nere i vägbanan.  

Mycket omsorg har lagts ner på att konstruera systemet så att väderfenomen ej stör driften. Regn, snö 
och smärre föremål rensas bort av själva strömavtagaren. Större föremål gör att strömavtagaren viker 
undan utan att skadas. 

Isbildning kan i vissa vädersituationer förekomma men genom eluppvärmning av spåret kan detta 
förhindras. Genom att skenan ligger nersänkt kan mycket låg eleffekt användas för fullgott resultat 

C.      Investeringskostnad  
Investeringsnivå för fordon har beräknats till c:a 5000 kronor per personbil och 20 000 kronor per lastbil. 
Kostnaden för elektrifiering i stor skala har beräknats till ungefär 5 MSEK per kilometer med ett spår i 
varje riktning.  För kortare teststräckor tillkommer kostnad för att ta fram produktionsmetoder och 
utrustning. Detta ger initialt betydligt högre kostnader per kilometer. En mycket preliminär uppskattning 
ger en kostnad på 90 MSEK för fyra kilometer och 250 MSEK för 20 km. Detta måste dock verifieras och 
kan sänkas beroende på ambitionsnivån. 

Driftskostnad  
En av de stora fördelarna med eldrift är de låga driftkostnaderna. För fordonen innebär detta att 
kostnaden för en liter bränsle som i dagsläget är ungefär 15 kronor i stället blir en elförbrukning på 
ungefär 3 kWh vilken kostar cirka fem kronor. Till detta kommer då avgift till den som tillhandahåller 



rälsen för att täcka investeringskostnaden. Denna avgift beror i hög grad på utnyttjandegraden av 
installationen. Om man antar att 200 lastbilar per dag kör på vägen i tur och retur och att varje lastbil i 
medeltal förbrukar 200 kW och tillbringar 4 timmar per runda blir dagsförbrukningen 160 MWh. Räknar 
men att totalinvesteringen är en miljard kronor med en årlig amortering på 70 MSEK blir den dagliga 
kapitalkostnaden 190 kSEK vilket ger en extra kostnad av 120 öre per kWh. Totalkostnaden blir då 
ytterligare 3.6 SEK eller totalt knappt nio kronor för 3 kWh att jämföra med bränslet som skulle kostat 15 
kronor. 

Omräknat per kilometer blir då amorteringskostnaden 350 kSEK/år och elförbrukningen ungefär 360 
MWh/år. Med en kostnad på 1.5 SEK/kWh blir elkostnaden per km 540 kSEK/år. 

Underhåll av spåret kan krävas i vissa fall. Det mest uppenbara är snörröjning. Vägarna måste i så fall 
plogas och Elways föreslår att en tillsats till plogbilen införs som sitter bakom plogen eller bakom 
plogbilen. Denna tillsats rensar det vid snöröjningen igen plogade spåret. Detta innebär en obetydlig 
extrakostnad. 

För att klara salt bör spårets isolation behandlas med ett speciellt vattenavstötande medel åtminstone 
en gång per säsong. Materialkostnaden för detta kan uppskattas till ungefär 1000 SEK/km och år. Ett lätt 
fordon kan användas för detta och kostnaden bör ej överstiga 100 SEK/km då det kan utföras i hög fart. 

Även om fordonens strömavtagare står för det absolut största delen av rensningen av spåret kan det 
behövas specialrengöring en gång per år. Detta bör ej kosta mer än en snöplogning av vägen. Totalt 
kostar årlig snörröjning ungefär 10 kSEK/km på de statliga vägarna. Det innebär att denna extra rensning 
kanske kostar ungefär 1000 SEK/år 

Elförlusterna kan också räknas in i driftkostnaderna. Konduktiv överföring har mycket låga förluster, 
totalt från elnät till fordon cirka 5 %. Det innebär en extrakostnad för el på 27 kSEK. 

 

 

 

Fall: Pajalamalm 
Det är av stort värde att hitta ett projekt där ett fåtal fordon kör samma sträcka. Det gör att systemet får 
hög utnyttjandegrad direkt. Detta gör Pajalaprojektet mycket attraktivt för att demonstrera konceptet.  
Att klimatet är krävande är ytterligare en fördel eftersom det då har bevisats fungera i den kanske 
svåraste miljön och alltså är kvalificerat för de flesta andra platser i Sverige och i Världen. 

 
 



Teknisk mognad. 
Elways skall inom någon månad installera 200 meter räls för test på Arlanda Test Track. Dessa test 
planeras pågå under ett år för att få erfarenhet av alla årstider. Därefter är det lämpligt att börja bygga 
en längre teststräcka. Planeringen av denna kan dock starta efter de initiala testen som görs i juni. 
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1. Introduction 

The energy required for the propulsion of vehicles can either be supplied by vehicle mounted energy storages or 
continuous power supply systems. The different types of energy storage (e.g. batteries, fuel cells, ultra 
capacitors) were found to be continuously improving and an increasingly feasible solution for passenger car 
application. In comparison to cars with internal combustion engines the range might still be limited; however a 
major share of the use cases for passenger cars (e.g. commuting in the metropolises and major population areas) 
can be covered by already existing technology. This is, amongst others due to the comparably low loads which 
are being transported. A rough calculation asks for one kilogram battery per tonne-kilometer, meaning a 2 t car 
would need a 200 kg battery to travel 100 km whereas a 40 t truck would need a 20 t battery to travel 500 km.  
 
For heavy goods transport over longer distances, operation with on-board energy storage has been ruled out 
even under consideration of future battery development. Weight and space requirements of the storage 
components are significantly reducing the payload of the vehicles, recharging processes result in operative 
constrains and limitations in lifetime are so far not compatible with the operational requirements of heavy goods 
transport.  
 
The innovative Siemens eHighway system is a continuous power supply system. This electric transport system 
consists of an overhead contact line infrastructure and trucks equipped with pantographs and hybrid drives. It 
combines the advantages of proven technologies from rail and road systems and is an open, scalable and reliable 
system for electrified road transport. Designed as an overlay system it improves the existing road infrastructure 
without interference with the structure and its users. Furthermore it enhances the transport operation while 
providing unlimited flexibility due to the hybrid configuration of the vehicles. 
 
Compared to e.g. diesel operated trucks, the eHighway system increases the energy efficiency in truck operation 
significantly and provides the opportunity to utilize regenerative power instead of fossil fuels. The return on 
invest for the infrastructure can be realized by utilizing a fraction of the economical benefits of the truck 
operators only. 
 

 

Figure 1 – Truck with current collector/pantograph 

The Siemens eHighway solution is an open system suitable for a variety of applications, amongst others: 
• Shuttle service for bulk cargo transport with dedicated vehicles (e.g. connecting mines with shared 

facilities, intra- or interplant shuttle operation). 
• Shuttle service for cargo transport (e.g. containers) with multiple operators (e.g. connecting ports with 

freight traffic centers). 
• General application on public roads for long distance transports. 
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2. Teknisk lösning och funktionalitet / Technical Solution and Functionality 

Similarly to typical electrical traffic systems the Siemens eHighway system comprises of four sub-systems: the 
electrical vehicle/truck, the traction power supply and distribution, the driveway and an operation control center. 
The following chapters describe these sub-systems in further detail. 
 

Figure 2 – The eHighway system and its sub-systems 

2.1 Electric infrastructure – from generation to distribution 

The electric infrastructure of the eHighway system described within this document consists of substations 
supplying the traction power and an overhead contact line distributing the traction power to the consumers 
(trucks) (Figure 3: red marked elements).  

 

Figure 3 – Electric infrastructure 

The electric infrastructure is situated alongside the road and has no direct interference with the road itself. 
Consequently there are no restrictions to mixed operation with other non-electrified vehicles. As the trucks are 
not guided by the system the wear and tear of the road is similar to conventionally used roads. This furthermore 
means that the maintenance of the road surface is not influenced by the system and that the weight limitation of 
the trucks is only defined by the bearing capacity of the road and not by the eHighway system (note: similar 
systems provide traction power to heavy railways). 

Generation

Power plant

Transmission
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Supply

Bulk Power Supply

Distribution
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The substations include standard components as medium voltage and direct current switchgear, large-capacity 
power transformer and 12-pulse-diode rectifier. Furthermore the substations can be equipped with controlled 
inverters. Instead of generating waste heat while breaking the eHighway trucks generate electric power; this 
process is called recuperative breaking. By applying inverters this energy can flow back into the public grid via 
the overhead contact line and the substations. Even without the inverter technology, braking energy can be used 
to recharge on-board energy storage devices or to feed other trucks connected to the same substation distribution 
ring. 
 
To limit the visual impact in its field of application, aesthetically appealing designs can be chosen for both the 
overhead contact line system and the substation. Figure 4 provides an impression of a containerized substation 
with wooden cladding.  
 

Figure 4 – DC Substation at the test track  
 
Similarly to trolley bus systems the overhead contact line system is designed as a two-wire-system. This is due 
to the fact, that in contrast to rail bound systems, the driveway can not be used as conductor for the return 
current. The contact line is suspended by single poles standing on both sides of the driveway, each of them 
carrying the contact line system to supply one direction. This configuration can be adapted to the specific needs 
of the environment in which the system is integrated (e.g. use of portals or mid-poles). 
 
The trucks are equipped with a current collector (pantograph) positioned above the drivers cabin (see chapter 
2.2). Corresponding with the operational range of these current collectors two parallel catenary systems are 
installed above the top of the driveway. Each of the wire systems is providing one pole. The height of the system 
is designed to be above standard vehicle dimensions and clearances. The horizontal position of the overhead 
contact line along the driveway is, amongst others, assured by tensioning devices installed e.g. inside the masts 
supporting the overhead contact line system. At civil structures with limited clearances (such as e.g. bridges, 
tunnels) and to assure the required electrical safety distances the overhead contact line system can be interrupted 
or special constructions can be applied (e.g. rigid catenary systems). 
 
Figure 5 provides an impression of the overhead contact line system for a highway application. In this case only 
the right lane was electrified. The marking of the highway shown is in accordance with German highway 
standards for highly frequented routes.  
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Figure 5 – Overhead contact line, roadway and protective equipment 

2.2 Trucks with intelligent pantograph and hybrid drive  

The eHighway technology is open for any electric vehicle that is equipped with a suitable pantograph and ready 
to operate in the installed electric system. Therefore different hybrid drive trains and propulsion systems for 
trucks can be used. 
 
The key component which allows combining the advantages of proven technologies from rail and road 
infrastructure systems is the newly developed pantograph. This pantograph assures the demand of safely 
connecting and disconnecting with the overhead contact line within the speed range of 0 to 90 km/h. 
Furthermore the current collector actively compensates the sideways movement of the vehicle within the lane by 
using a system of sensors and actuators. Next to the mechanical and electrical design, engineering efforts have 
been invested in the detection of the contact line and the processing of the data provided by the integrated 
sensors. Additionally a HMI (human-machine-interface) realized as a touch panel and a diagnostic and 
configuration system were developed for the interaction with the driver. 
 
With the eHighway system the truck starts its journey and drives in hybrid diesel operation on the “first mile” 
until reaching the electrified section of its route. After entering the electrified section the truck connects to the 
overhead contact line at any given speed (0-90 km/h). Upon connection, the diesel engine automatically 
switches off and the electric drive is directly supplied with energy from the contact line. When overtaking or 
driving into sections which are not electrified the vehicle is changing to diesel propulsion mode without loss of 
traction force at any speed. Thereby energy storage equipment on the vehicle bridges the time required for 
restarting the diesel engine or allows for driving short passages (e.g. narrow bridges) without overhead contact 
line or diesel operation 

2.3 Operation System 

The operation of the system is structured in three main elements: infrastructure, logistics and user management.  
 
Similar to rail way electrification infrastructure, the eHighway infrastructure is operated via an operation and 
control center, the so called OCC. From within the OCC the status of the system, substations and the overhead 
contact line, can be monitored and switching operations can be executed.  
 
In terms of logistics, the system focuses on the traffic of vehicles rather than on the movement of individual 
goods. The initial process is the registration of the users, the trucks. This process is supported by access control 
(e.g. via automatic number plate recognition gate entries) and law enforcement mechanisms. Wayside 
monitoring and signaling as well as centralized operation control allow for traffic optimization measures. 
 
On-board and wayside metering of energy consumption provides the basis for processing of invoice.   
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These concepts are backed up with practical experiences collected e.g. in rail and road infrastructure projects 
and the eHighway test facilities.  
 
These technologies serve to increase the safety and performance of this traffic system.  

3. Störningskänslighet / Reliability, Availability & Safety 

The reliability and availability of any system is the result of the combination of the individual reliability and 
availability of its subsystems and components. The availability of the components is strongly influenced by the 
preventive and reactive maintenance applied. Here again the eHighway system profits from the fact that it 
comprises of proven technologies from present rail and road systems for which extensive knowledge and 
experience is already available.  
 
The power supply infrastructure can be realized as a redundant system. In case of an outage of one substation 
feeding of the overhead contact line can be taken over by the neighboring substation(s).  
 
The contact line system is equipped with intelligent monitoring devices that can detect contact failures. In the 
unlikely event of contact line failures these devices immediately trip the protection relays and switch off the 
power supply of the damaged section to assure electric safety. In case of an accident in the electrified section 
with or without involvement of an electric truck the eHighway system can be de-energized by the rescuing 
firemen or police staff. This is realized with a safe and self-explanatory measuring, switch-off and earthing unit 
located at the road for usage by rescuing staff. Signaling devices and enforcement functionalities (e.g. 
pantograph monitoring system) will increase the already high safety level. 
 
As initially explained, the eHighway system does not directly interfere with the road infrastructure. 
Consequently the system has no impact on the reliability and availability of the road itself. 
 
The ultimate purpose of the system remains to facilitate transport operation. In addition to the high degree of 
reliability, availability and safety of the infrastructure, the eHighway system safeguards the unhampered truck 
operation by the choice of drive system. Even in a case of infrastructure outage or malfunction of the pantograph 
the trucks remain fully operable as they can proceed in hybrid drive mode.  

4. Driftskostnad / Operating Costs 

Evaluating the operating costs of the eHighway system requires detailed information about the parameters of the 
specific use case. However, in order to provide a first orientation on the topic the results of two studies are 
presented here. The first study is an elaborate assessment of the operating cost from the perspective of a 
carrier/truck operator in Germany. This study is than transferred to a potential scenario for the Pajala mine iron 
ore concentrate transport.  

4.1 eHighway operating cost from the perspective of a carrier/truck operator in Germany 

The assessment of the eHighway operating cost from the perspective of a truck operator in Germany was based 
on the following main input parameter: 

 Kilometers traveled: 130.000 km p.a., thereof on highways: 85% and on the highway 90% electrified 
 Driver: 1,3 full-time equivalent per truck  
 Additional costs for the truck equipment were added assuming economies of scale from wide 

applications of the system. 
 Depreciation period:  

 Conventional truck: 7 years, 
 Hybrid /eHighway truck: 9 years 

 Diesel price: 1,20 €/Liter (consumption: 0,34 l/km) 
 Energy price: 0,1058 €/kWh 
 Increase in efficiency of electric trucks: 2/3 Optimization potential compared to conventional diesel 

trucks 
 Tolling: equal tolling fees for conventional and eHighway trucks 

 
The result of the assessment was a 9% decrease in operation costs of eHighway trucks compared with 
conventional trucks (see figure 6). The break-even point will be achieved with app. >~58.000 km driven 
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electrically or alternatively at a price for electricity of <~0,19 €/kWh. Assuming the main German highway 
network being electrified this assessment comes to the conclusion that the conversion to eHighway trucks will 
result in high economical benefits for the truck operator.  

 

Figure 6 – Assessment results: operating costs for a truck operator in Germany 

4.2 eHighway operating cost for the Pajala mine iron ore concentrate transport 

The assessment of the eHighway operating cost for the Pajala mine iron ore concentrate transport was based on 
the calculation model for German truck operators and included the following main input parameter: 

• With 162 km (one way distance between the mine at Kaunisvaara and the rail terminal at Svapavaara), 
app. 4,5 cycles per truck per day and 350 days of operation a total annual mileage per iron ore truck of 
508.710 km is reached. 

• As a result of bridges, crossroads, villages and the loading/offloading areas 150 km were assumed to be 
electrified. Non-electrical driving will remain necessary in the remaining sections. 

• Additional costs for the truck equipment were added assuming economies of scale from wide 
applications of the system. 

• Life time vehicle miles traveled is assumed to be 820.000 km for conventional trucks and 1.230.000 km 
for electric hybrid trucks. 

• Resulting from the vehicle miles traveled and the annual mileage the depreciation of conventional 
internal combustion engine trucks is 1,6 years and 2,4 years for electric hybrid trucks. 

• Energy price for industrial customers: 0.06 €/kWh (in the region predominantly generated hydro 
electric power plants). Source: Trafikverkets elprisrapport. 

• Price Diesel for industrial customers: 1,28 €/l. Source: Svenska Statoil AB, Trucksupport. 
• Energy consumption: conventional 50 l/100km diesel; hybrid: 2,49 kWh/km. 
• 4 drivers per truck. 
• Interest rate: 3 % p.a., discounting rate: 3 % p.a., inflation 2 % p.a.. 

 
The result of this assessment was a 40% decrease in operation costs of eHighway trucks compared with 
conventional trucks (see figure 7). The break-even point will be achieved with at a price for electricity of <~0.26 
€/kWh. With the system a cost reduction of ~285.000 €/truck p.a. can be achieved.  
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Figure 7 – Assessment results: operating costs per truck for the Pajala mine iron ore transport  

The efficiency of the system increases with the share of mileage driven by using the energy supply via the 
overhead contact line. However, the concept includes a multitude of different propulsion systems for the last 
mile and distribution services based on the hybrid drive of the trucks. This allows for e.g. standard diesel 
operation, alternative fuels and zero emission operation by energy storage (ultra capacitors/batteries). 

5. Caset: Pajalamalm / Case Evaluation: Pajala mine iron ore concentrate transport 

Instead of being heavily dependent on fossil fuels, the availability of energy from hydro-electric power plants in 
the region of the Pajala project provides the outstanding opportunity for an operation which is close to CO2-
neutral. 
 
Because of its climate, Northern Sweden is both, an excellent demonstration site and a challenge. The 
infrastructure system comprises of proven railway and automotive components which are being successfully 
operated in comparable climate conditions. The present eHighway trucks however have not yet been tested 
under similar conditions. In the harsh environment of the Pajala mine, the robustness of the system can truly be 
tested and, if necessary, be adjusted.  
 
Further potential improvements: Truck mounted electric auxiliary drives for offloading at the railway could be 
realized. Energy would e.g. be provided via the pantograph and a rigid catenary contact line. Such a system 
could result in a significant decrease of emissions for the indoor climate of the hall containing the loading 
station.  

6. Teknisk mognad / Technologic Maturity 

When evaluating the technologic maturity of the eHighway system the infrastructure components and the 
vehicle in general can be regarded to be proven technologies. The described infrastructure from the substations 
to the overhead contact line is available now and does not differ significantly from standard railway products. 
Moreover the trucks and the major on-board equipment are also available now. 
 
The key innovation of the eHighway system is the pantograph. The pantograph has been tested extensively (see 
figure 8).  
 
The technical maturity of the eHighway system can be best described as follows:  
Based on theoretical concepts, the pantograph design took shape in a process of extended laboratory tests and 
resulted in two prototypes which could be mechanically, electrically and control wise integrated in two test 
vehicles. Two standard 18 t trucks equipped with hybrid drive systems and loaded with ballast were used as test 
vehicles (see figure 1). A test facility for the Siemens eHighway solution was build up in parallel. After a short 
commissioning phase the pantograph and the eHighway system as a whole were tested intensely on the test track 
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and proved to be working reliably under the given environmental and traffic conditions. Next to a series of test 
cases successfully performed (see figure 8) a multitude of demonstration runs were executed over the last year.  
 

Test Run / Test Process Amount / Distance 
Number of test runs 1700 
Distance electrically driven on the test track 1500 km 
Distance driven in diesel hybrid operation on the test track 2500 km 
Distance driven in diesel hybrid operation on public roads 4500 km 
Emergency breaking processes at various speeds 70 
Test runs driving over obstacles of various sizes 150 
Night drives 50 
Test runs with trailer (total weight of truck: 40 tonnes) 500 

Figure 8 – Table: Overview of executed tests 

 
The general functionality of the Siemens eHighway system is proven. The next development phase was started 
which aims at further optimizing the system and reaching the product-level. In parallel first operative prototypes 
are planned to be realized.  



 

Konceptbeskrivning av konduktiv 
Elöverföring från väg till fordon med 
Alstom’s APS-teknik, anpssad för 
vägfordon i samarbete med AB Volvo 

Bakgrund 
Alstom har, i kommersiell drift sedan 2003, ett system (APS – Alimentation Par Sol) för konduktiv 
elektrisk energiöverföring mellan väg och spårvagn. Systemet bygger på en i vägytan placerad 
strömförande skena mot vilken en släpkontakt glider. Strömmen tas upp av släpkontakten och 
återförs via järnhjulen. Spänningen i systemet är 750 V DC, för att vara helt kompatibel med 
luftledningsmatning, då samma spårvagn möter dessa olika matningar i olika delar av en och samma 
spårvagnslinje. Systemet är sektionerat i 8 meter långa sektioner vilka åtskiljs av en 3 meter lång 
sektion utan strömförande skena. Sektionerna aktiveras allteftersom spårvagnsekipaget förflyttas, så 
att endast en sektion i taget är spänningssatt och att denna sektion i sin helhet är placerad under 
spårvagnen. Detta bidrar till systemets säkerhet. Andra säkerhetssystem verkar för att felindikerade 
sektioner helt kopplas bort tills dess att de reparerats. 

Systemet används idag i en rad olika städer i Frankrike, där det utvecklats, och i andra delar av 
världen. Från 2003 har 11 miljoner kilometer spävagnstrafik körts, utan ett enda tillbud till elolycka 
eller med några teknisk svåra driftstörningar och är idag inne på sin 3:e generation av förfining. APS-
systemet får anses moget och säkert. 

Detta är detta system som Alstom, i samarbete med AB Volvo inom FFI-projektet Slide In, 
vidareutvecklar för att kunna användas av fordon med gummihjul. 

Teknisk lösning och funktionalitet 
När man får chansen till att konstruera om ett system som APS öppnar sig några fundamentala 
möjligheter: 

1 Man har möjlighet att gå över från DC till AC matning. 

2 Man måste ha minst två spår, det andra för att ersätta järnhjulen som återledare för 
strömmen, men kan tänkas ha tre spår för att mata med trefas växelström/AC. 

3 Spårens kontaktyta kan minskas eftersom spårvagnslösningen är dimensionerad för upp till 1.6 
MegaWatt effektöverföring medan vägfordon på sin höjd behöver 1/3-del av den effekten. 

Alla dessa möjligheter tas inte tillvara i första projektsteget. Deen lösning som kommer att provas 
under 2012 av Alstom/AB Volvo har därför följande egenskaper: 

1 Spänningen är 750 V DC, för att kunna återanvända all redan existerande matningsteknik. 



2 Två spår används, och de är vardera identiska med de spår som används i 
spårvägssammanhang. Om projektet är framgångsrikt kommer spåren att konstrueras samman 
till en struktur och den elektriska kontaktytan reduceras.  

 

Figur 1 Två matningssektioner monterade bredvid varandra. 
Matningen kräver en liten elcentral nedgrävd vid sidan av spåret med 22 meters mellanrum 
[2x(8+3)]. Elcentralen innehåller dels kopplingsutrustning för 2 sektioner, dels säkerhetssystemet. I 
övrigt krävs inga stolpar eller liknande.  

Så som spåren installeras idag i stadskärnor byggs ett underlag upp med två lager betong. I det första 
fästs stöd för spåret och rälerna. Därefter monteras spår och räler och finjusteras i position i de 
tidigare nämnda stöden. När detta är gjort gjuts det andra lagret betong i som därmed fixerar spår 
och räler. Provspåret som skall byggas under 2012 kommer att monteras på en liknande 
betongstruktur, dimensionerad för att tåla lasten av tunga fordon, dock inte 150 ton. Det är en fråga 
för projektet att utreda hur denna montering skall komma att göras i framtiden. Projektet är i en för 
tidig fas för att kunna ge ett svar på fråga om vägsinstallationen än. Likadant är det med frågan om 
beläggningsbyte. 

Störningskänslighet 
Det finns ännu ingen drifterfarenhet av det system som är under utveckling. Vad det gäller säkerhet 
och styrning finns det ingen anledning att förvänta sig andra egenskaper än de hos det befintliga 
systemet APS. Detta har en grundfilosofi som bygger på att varje indikation på fel hos en sektion 
(t.ex. jordfel, spänningsmatning som inte kopplas bort när spårvagn passerat, kortslutning etc) gör att 
endera den specifika sektionen eller en hel rad sektioner kopplas ur. Alla spårvagnar är utrustade 
med batterier som klarar att driva spårvagnen avbrottsfritt även om ett stort antal sektioner är 
bortkollade. Ett av målen med utveckling av en landsvägsapplikation av APS är att de fordon som 
använder den skall ha batterikapacitet att köras oberoendde av spåret i en sträcka av minst några 
kilometer, kanske flera mil. 

Efter 9 års drift hävdar Alstom att APS idag har en mycket hög driftsäkerhet, jämförbar med 
konventionell matning med luftledningar. 

Driftskostnad 
Det finns ingen erfarenhet av detta system för ”gummihjulsfordon” och landsvägsanvändning. 

Pajala 
Malmtransporter ställer väldigt höga krav på vägens bärighet och dessutom en hög effekttillförsel. 

Frågan om effekttillförsel är inte ett stort problem. Preliminära studier av effekttillförseln till en 
extremt högbelastad väg i USA/Californien (6 parallella filer, ett i det närmaste kontinuerligt flöde av 

 

 

 

 



containerlastbilar från Port of Los Angeles) visar att även i det värsta tänkbara fall blir elinstallatinen 
längs vägen fullt rimlig. Kostnaden för el fram till vägbanan blir i det fallet strax under 10 MSEK/km. 

Frågan om vägens bärighet kommer att kunna besvaras när pågående projekt löper mot sitt slut. 

Frågan om elektrisk funktion i en miljö med långa prioder av vinterklimat återstår också att besvara. 
Erfarenheterna hittills av de perioder då man haft vinteväder i Frankrike är att funktionen har 
bestått, genom att en regelbunden trafik har hållit spåren rena. Även denna fråga måste besvaras 
utförligare när pågående projekt löper mot sitt slut. 

Teknisk mognad 
Grundkonceptet är tekniskt moget i sin nuvarande tillämpning. Ombyggnaden till 
landsvägsanvändning med ”gummihjulsfordon”, liksom tillämpningen i kallare klimatzoner innebär 
utmaningar som pågående FFI-projekt adresserar. Det är dock fortfarande frågan om ett system 
under utveckling, varför man inte kan säga att det är tillräckligt moget för att direkt  tillämpas på 
allmän väg än. 

De första proven på avlyst väg kommer att göras under hösten 2012. Baserat på de erfarenheterna 
kommer nästa generation att byggas, troligen under 2013. Då blir det eventuellt aktuellt med en 
övergång till växelström, och kanske även trefas. 

Om allt går väl kan man tänka sig en demonstration på allmän väg tidigast 2015/16. 



 

 

Appendix 2 – Intresseförklaring för 
demonstrationsanläggning  
Intresset för att en faktisk demonstrationsanläggning där elektrifieringstekniker 
och affärsmodeller testas inom vägområdet är stort såväl från myndigheter, 
teknikutvecklare som från transportköpare. En demonstrationsanläggning tros 
kunna bidra till att elektrifieringstekniker för vägfordon kommer ett avgörande 
steg närmre en faktisk implementering. Detta gäller oavsett teknik och om det 
avgränsas så till vida att man ser till en teknik som är lämplig enbart för tunga 
fordon som fallet är med luftledningar.  
Detta appendix innehåller intresseförklaringar från utvalda aktörer som har 
intresse i att en sådan testanläggning driftssätts. Som med alla 
intresseförklaringar innebär dessa varken några bindande skyldigheter eller 
några bindande rättigheter för någon part. 
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bae systems 

BAE Systems Hägglunds AB´s intresse avseende 
elektrifiering av vägtransporter. 
 
 
Bakgrund 
Planerade gruvbrytningar av Northland Resources AB, i området nära Kaunisvaara 
kräver transport av malm till malmbanan. Regeringen har uppdragit åt Trafikverket att 
utreda förutsättningarna att:  
 

• upprätthålla vägstandarden på sträckan för att tillgodose transportbehovet för 
malmtransporterna och dess effekter. 

• bedriva vägtransporter med fordon som drivs av elektricitet. 
 
Uppdraget skall redovisas till regeringskansliet (näringsdepartementet) senast den 1 
juni 2012.  
 
Med anledning av det uppdrag som Trafikverket fått har verket initierat en dialog med 
BAE Systems Hägglunds AB, beträffande möjligheten att bidra till utveckling som 
möjliggör vägtransport via elektrifierade vägar. Trafikverket har även efterfrågat ett 
”Letter Of Intent” från aktörer som kan bidra till den efterfråga utvecklingen, däribland 
BAE System Hägglunds. BAE Systems Hägglunds (BAE) anger i det följande svar på 
detta önskemål. 
 
 
BAE Systems Hägglunds inriktning och utgångspunkter 
Önskemålet att i närtid teckna ett ”Letter of Intent” (LOI) kan vi dessvärre inte infria 
under givna förutsättningar och tidsramar. Tecknande av LOI skall inom BAE följa 
givna processer och rutiner, vilket medför att bl a den angivna tiden inte räcker till för 
detta. I det rådande läget bedöms även utgångspunkterna för otydliga för att vi med 
framgång skall kunna ge tillräckliga argument för ett LOI.  
 
Vi ser dock med mycket stort intresse på elektrifiering av vägtransporter. Vi beskriver 
nedan vårt intresse och våra förutsättningar att stödja projektet i fråga.  
 
 
BAEs kompetens och intresse för elektrifiering av vägtransporter 
BAE har sedan mitten av 90-talet utvecklat dieselelektriska drivsystem för militära 
fordon. Kompetensuppbyggnad och systemutveckling har skett inom området som 
sedermera lett till framgångsrik utveckling av motsvarande drivsystem både tekniskt 
och kommersiellt anpassade för tunga civila fordon.  
 
Genom att våra styrkor är systemintegration, styr- och reglerteknik samt tillämpning 
av elektriska maskiner så skapar vi lösningar för elektriska drivsystem som ger 
optimal prestanda med minsta möjliga vikt/volym. Vi tar normalt ansvaret för komplett 
drivsystem och kan även bygga prototyper och förserier av både drivlinor och 
kompletta tunga fordon. 
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bae systems 

Företaget har under lång tid deltagit i forsknings- och utvecklingsverksamhet i 
samverkan med övrigt näringsliv och forskningsorgan. Vi har under 2011 även varit 
part i det projekt som letts av Svenska Elvägar AB med stöd från Energimyndigheten 
med fokus på Elektrifiering av Vägar. Vi har byggt upp en gedigen kunskap och 
erfarenhet kring elektriska drivlinor och haft tid att sätta oss in i de utmaningar som 
föreligger även då det gäller elektrifiering av vägar och utveckling av fordon 
anpassade för detta. Vi bedömer därför oss ha synnerligen goda förutsättningar bidra 
till förverkligande av fordonstransporter via elektrifierade vägar. 
 
Vi ser alltså med mycket stort intresse på ett deltagande i utvecklingen av 
vägtransporter via elektrifierade vägar. Vi har i vårt dokument  ”Projektbeskrivning 
Kaunisvaara” pekat på ett antal etapper som stegvis kan leda fram till ett 
förverkligande av elvägsprojektet. Vår fokus i projektet är utvecklingen av 
fordonssystemen och i synnerhet elektrifieringen av drivlinan för dessa, vi ser oss inte 
som en aktör som bidrar till utveckling av det fasta elnätet eller vägen för 
malmtransporten. Vi är övertygade att vi kan utveckla, testa och leverera mycket 
konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva lösningar för elektriska drivlinor för både 
dragfordon och släp.  
 
I den nämnda ”Projektbeskrivningen” som vi skickat in till Trafikverket, pekar vi på 
möjligheter att starta tidigt med utvecklingen av fordonssystemen, där det inte är 
nödvändigt att i ett första skede vara beroende av strömavtagare (Pantograf) eller 
externt elnät. Genom detta kan utvecklingen av fordonssystemen i ett första skede 
ske oberoende av de övriga aktiviteterna (t.ex.: utbyggnad av elektrifierade 
teststräckor av väg, utveckling och integrering av Pantograf för fordon) vilket bör 
innebära betydande tidsvinster liksom riskreducering avseende drivsystem för 
fordonen. 
 
Med presenterade ansatser kan vi bl.a. erbjuda kompetens, utvecklingsresurser, 
testanläggningar och produktionsresurser m.m. för att åstadkomma utveckling av 
eldrivna släp, kompletta fordonståg, (inklusive elektrifiering av drivlinan för 
dragfordon) för demonstration och utvärdering och självfallet kompletta lösningar för 
driftfasen.  
 
Genom vår långa erfarenhet av utveckling och leveranser av tunga fordon har vi god 
erfarenhet av samverkan med underleverantörer och parallellt arbetande 
systemleverantörer i stora projekt. Vi har stor vana att genomföra och driva stora 
utvecklings- och leveransprojekt. 
 
Vi tror på en elektrifiering av vägtransporter och är övertygade om att detta långsiktigt 
är en riktig satsning som kommer att ge betydande vinster för samhället, miljön, 
transportnäringen och svensk industri. Vi ser dock i nuläget inte någon privat aktör 
som kan vara den samlande kraften i att samordna och driva ett sådant projekt i 
Sverige. Den betydande satsning i infrastruktur och planering som krävs pekar även 
den på att det sannolikt är nödvändigt att samhällsorgan aktivt bidrar till att initiera, 
stödja och delta i denna typ av projekt. Vi är mycket intresserade att som leverantör 
delta i detta projekt och i en sådan utveckling. 
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AB Volvo är intresserade av att delta i en demonstrationsanläggning där tester utförs med
lastbilar som förses med kontinuerlig energiförsörjning. Detta som ett komplement till den
kompetens som byggs upp i FFI-programmet. Det kommer behövas demonstrationarenor i
Sverige. En sådan ambition är avhängig tillkommande statlig finansiering.
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