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Sammanfattning 
Elvägar kan vara en lösning för att ställa om till ett hållbarare 
transportsystem. Med elvägar kan elfordon laddas med el medan de åker 
på vägen. Det finns flera olika tekniker för elvägar som är under 
utveckling, och det finns flera demonstrationsanläggningar i Sverige. 
Elways AB har utvecklat en teknik som fungerar för både lastbilar och 
personbilar.  

I denna rapport har en beräkningsmodell för återbetalningstiden 
utarbetats, och förslag har getts på hur stor andel elväg som ska täcka en 
sträcka. En stor andel elväg på en sträcka innebär en större 
investeringskostnad för elvägen medan batterierna i fordonen kan vara 
små. Motsatt förhållande gäller vid liten andel elväg. Syftet med denna 
rapport är främst att ge underlag för att avgöra optimal andel elväg på en 
sträcka, baserat på lönsamhetsberäkningarna. 

Relevanta ekvationer har tagits fram genom litteraturstudier, 
resonemang och härledningar. En viktig parameter är batteriernas 
livslängd, och en modell har använts som beräknar det beroende på 
användning. Beräkningarna innehåller ett antal osäkra parametrar, varför 
resultatet för flera olika scenarier presenteras. Fler känslighetsanalyser 
visas dessutom i bilaga. 

4 huvudsakliga slutsatser kan dras utifrån resultatet: 

• Det kan räcka att täcka cirka 30–35% av utvalda sträckor med 
elväg, med jämna intervall. Lönsamheten blir god, och 
investeringskostnaden blir förhållandevis låg, vilket underlättar i 
ett tidigt utbyggnadsskede när osäkerheterna kring tekniker och 
lönsamheten är stora. 

• När sedan erfarenheterna och antalet användare ökar och 
osäkerheterna minskar, kan elvägarna byggas ut, både med fler 
sträckor och större andel på de befintliga sträckorna.  

• Med en lägre hastighetsbegränsning på sträckan räcker det med 
ännu mindre andel elväg och återbetalningstiden förkortas. 
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• Med personbilar medräknade blir lönsamheten signifikant bättre 
än när endast lastbilar räknas med. Detta gäller åtminstone vid 
högre andel elväg. 
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Förord 
Jag vill rikta ett stort tack till Elways AB för att jag fick göra 
examensarbetet hos er. Ett särskilt tack vill jag ge till Gunnar Asplund på 
Elways för all hjälp under arbetet. 
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Terminologi 
Andel elväg Hur stor del i % av en specifik sträcka som täcks med 

elvägar. Om det är lägre än 100% fördelas sträckorna 
med jämna intervall. 

Batterikapacitet  Den mängd energi som ett batteri kan lagra. För 
elfordon anges den oftast i enheten kWh. [1] Benämns 
även som batteristorlek. 

DoD Förkortning av Depth of Discharge. Här definieras det 
som skillnaden i laddningsnivå (SoC) då batteriet 
laddas ur. 40% DoD kan stå för exempelvis en 
urladdning mellan 80%-40% SoC eller mellan 60%-
20% SoC. [2] 

Elvägar  Bilvägar där elfordon kan matas med el medan de kör 
på vägen.  

EoL  Förkortning av End of Life. End of Life innebär den 
punkt då ett batteri anses vara förbrukat och behöver 
bytas ut. Batteriets livslängd är alltså den tid det tar 
innan batteriet når EoL. Denna rapport utgår från att 
batteriet har nått EoL när batteriets kapacitet är nere 
på 80% av det ursprungliga. [2]  

Laddningscykel En cykel då batteriet laddats ur och sedan upp igen. 
Det kan vara fulla laddningscykler eller små 
laddningscykler. En liten laddningscykel är att 
batteriet laddas ur och sedan upp igen en viss procent 
av batteriets kapacitet. En full laddningscykel har gåtts 
igenom när 100% av batteriets kapacitet har använts, 
till exempel två små laddningscykler på 50%. 

Litiumjonbatteri Vanlig batterityp i elbilar. 

Räckvidd Hur långt elfordon maximalt kan åka utan att behöva 
stanna för att ladda batteriet. I rapporten introduceras 
också räckvidd med elväg, och innebär då hur långt ett 
elfordon kan åka på elvägen utan att behöva stanna. 
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SoC Förkortning av State of Charge. Anger hur fulladdat 
batteriet är, i %. 100% är fullt laddat, 50% halvfullt och 
så vidare.  

Matematisk notation 
h!"ä$%&'()"*)$ Verkningsgrad bränslefordon 

h'&()"*)$ Verkningsgrad elfordon 

𝐵,'-" Årlig besparing för ett fordon som kör eldrift [kr/ år] 

𝐶/0-"1' Laddninghastighet av batterier [C] 

𝐶/0-"1'2-3 Maximal laddningshastighet av batterier [C] 

𝐶*4%/0-"1' Urladdningshastighet av batterier [C] 

𝐶2-3%5)"&'6,8'"%)$ Maximal batteristorlek för personbil [kWh] 

𝐶24$ Minsta batteristorlek [kWh] 

𝐶%49' Batteristorlek [kWh] 

𝐶54&&1 Använd batterikapacitet [%] 

𝐸!"ä$%&' Energiinnehåll bränsle [kWh/ liter] 

𝑓!"ä$%&' Bränsleförbrukning fordon [liter/ km] 

𝑓'& Elförbrukning fordon [kWh/ km] 

𝑓6)"" Korrigeringsfaktor för beräkning av batteristorlek 

𝑘!-55'"4 Investeringskostnad batteri [kr/ kWh] 

𝑘!"ä$%&' Produktpris bränsle [kr/ liter] 

𝑘'& Spotpris på el exklusive skatter [kr/ kWh] 

𝐾'&>ä1,1"?$* Grundkostnad elväg [kr/ km] 

𝐾'&>ä1 Kostnad för elväg medräknat högre dimensionerande 
effekt [kr/ km] 
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𝐾6)28&,5)5-& Totalkostnad i kompletterande beräkning, då alla 
kostnader inklusive elvägsinvestering räknas om till 
årskostnad [kr/ år] 

𝐾5)5,,'-" Total årskostnad för batterier samt underhåll av elväg 
[kr/ år] 

𝑘?$*'"0å&& Underhållskostnad elväg [% av investeringskostnad] 

𝑘𝑊 Kilowatt 

𝑘𝑊ℎ Kilowattimme 

𝑘å"%8'"6C0 Batterikostnad per kWh, omräknat till årskostnad [kr/ 
år] 

𝑛&-%5!4&-" Antal lastbilar per km 

𝑛8'"%)$!4&-" Antal personbilar per km 

𝑛," Antal små laddcykler per år

𝑝-$*'& Andel elväg på aktuell sträcka [%] 

𝑃'&>ä1 Eleffekt från elväg in i fordon [kW] 

𝑃()"*)$ Genomsnittlig eleffektförbrukning fordon [kW] 

r Restvärde batterier [% av investeringskostnad] 

𝑅2'* Räckvidd med elväg [km] 

𝑅24$ Minsta räckvidd för fordon vid batteridrift mellan 
20%-80% SoC [km] 

𝑆()"*)$ Körsträcka fordon [km/ år] 

𝑡! Livslängd batteri [år] 

𝑣 Hastighet [km/ h] 
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1 Inledning  
1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Transportsektorn bidrar med en stor andel av de koldioxidutsläpp som 
människan orsakar. Därför är omställning till ett mer hållbart 
transportsystem en viktig del för att begränsa mänsklig klimatpåverkan. 
Elektrifiering av fordonsflottan är en lösning där det händer mycket. 
Antalet elbilar ökar dramatiskt i både Sverige och internationellt, och det 
finns bedömningar att det år 2030 finns cirka 2,5 miljoner laddbara elbilar 
bara i Sverige [3]. Det kommer dock inte helt utan problem, med tanke på 
de stora batterier som krävs för att fordonen ska ha tillräcklig räckvidd. 
Stora batterier innebär tyngre fordon, höga kostnader, mer naturresurser 
och miljöpåverkan i tillverkningen [4]. 

Ett sätt att underlätta elektrifiering av fordonsflottan är utbyggnad av 
elvägar. Med elvägar kan fordon matas med el medan de åker på vägen, 
och på så vis minska behovet av stora batterier utan att minska på 
fordonens räckvidd. Ungefärliga bedömningar visar också att cirka 
400 000 ton koldioxid skulle kunna sparas per år om 70% av lastbilarna 
mellan Stockholm och Göteborg skulle nyttja elväg på den sträckan [5]. I 
dagsläget finns det bara ett fåtal teststräckor för elvägar, med några olika 
tekniker. Elways AB har utvecklat tekniken för en teststräcka på allmän 
väg utanför Arlanda. Elways lösning beskrivs i avsnitt 2.2. I jämförelse 
med omvärlden ligger Sverige långt fram gällande utveckling av elvägar 
[5]. 

I denna rapport undersöktes frågorna: Hur ser lönsamheten ut vid olika 
stor andel elväg? Vilken andel är optimal på en sträcka? Utgångspunkt 
var att en liten andel elväg ger billigare elväg (få kilometer) men kräver 
dyrare fordon (större batterier), medan en hög andel ger motsatt 
förhållande. En bra balans för bäst lönsamhet kan då hittas. 

I rapporten användes en modell för att beräkna batteriernas livslängd 
utifrån användning. Detta är en viktig parameter för att avgöra 
batterikostnad och därmed lönsamheten. 

1.2 Övergripande syfte 
Syftet med denna rapport är främst att ge underlag för att avgöra optimal 
andel elväg på en sträcka, baserat på lönsamhetsberäkningarna. Denna 
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rapport kan även vara en hjälp för att avgöra hur mycket mer elvägen ska 
byggas ut på sträckan i takt med att antalet användare ökar. 

Att hitta optimal andel elväg för bäst lönsamhet är viktigt för att ha lättare 
att ekonomiskt motivera utbyggnad av elvägar, vilket ofta är avgörande 
för om ny teknik ska få genomslag eller inte. Dessutom kan pengarna 
investeras klokare för att göra störst nytta, till exempel att bygga längre 
sträcka med lägre andel istället för kortare sträcka med större andel elväg. 

1.3 Avgränsningar 
I arbetet sågs elvägsägaren och användarna som en gemensam helhet, där 
den bästa gemensamma lönsamheten ska uppnås. Med en kortare total 
återbetalningstid kan det bli bättre lönsamhet för alla parter, både för 
ägaren av elvägen och användarna av elvägen. I arbetet delades inte 
lönsamheten upp mellan parterna. 

Skatter räknades inte med, vilket till exempel gör att bränslekostnader är 
betydligt lägre än vid bensinstationens pump. Skatter innebär bara att 
pengar går från en part till en annan (staten), vilket inte bör vara med när 
gemensam lönsamhet beräknas. Särskilt då staten troligtvis kommer vara 
en part genom att till exempel äga elvägen. I resultatet redovisas dock 
även ett fall där kostnad för klimateffekter (koldioxidutsläpp) inkluderas. 

Arbetet utgick från att fordonen som använder elvägen är rena elfordon, 
inte hybrider. Batterierna är dimensionerade efter hur stor andel elväg 
som täcker sträckan. Därmed kan lastbilarna generellt inte åka mycket 
långa sträckor utanför områden med elväg. I en tidig utbyggnad innebär 
det alltså att lastbilarna generellt åker skytteltrafik mellan två punkter där 
elväg är byggt. 

Beräkningarna utgick från Elways teknik för elvägar, främst gällande 
förväntad investeringskostnad, men beräkningsmodellen kan appliceras 
även för andra tekniker. 

1.4 Delmål för arbetet 
Huvudfrågan som behandlades var: Vilken andel elväg på en sträcka är 
det optimala utifrån olika faktorer? För att ta reda på det behövdes svar 
på följande frågor: 

• Vilka faktorer påverkar investeringskostnad, årskostnad och 
årsbesparing? Vad är lämpliga värden att utgå ifrån för alla dessa 
faktorer? 
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• Hur stor är investeringskostnaden för elvägen? Och hur påverkas 
kostnaden om elvägen ska vara dimensionerad för mycket höga 
effekter? 

• Vad kostar elfordon jämfört med bränslefordon? 

• Hur stor är besparingen per år att köra eldrift istället för med 
bränslen? 

• Hur stora batterier behövs för olika andelar elväg på en sträcka? 

• Vilka egenskaper hos batterier är viktiga att ta hänsyn till? Hur 
snabbt kan de kan laddas och hur degraderas de beroende på 
användning? 

Med svar på dessa och fler delfrågor upprättades en beräkningsmodell 
för återbetalningstiden för elvägar. Beräkningsmodellen 
implementerades för några olika scenarier, och känslighetsanalyser för 
några värden gjordes. En kompletterande beräkning gjordes även där alla 
kostnader inklusive elvägskostnaden räknades om till årskostnader. 
Utifrån resultatet diskuterades frågan om optimal andel elväg, och 
förslag gavs på hur stor andel elväg som är lämplig i ett tidigt 
utbyggnadsskede. 

I resultatet redovisades även ett räkneexempel i fallet då alla Sveriges 
större vägar elektrifieras till 100%, och att samtliga av Sveriges person- 
och lastbilar ställs om till elfordon. 
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2 Bakgrund 
2.1 Elvägar 

Det finns olika tekniker för elvägar idag som kan delas upp i 3 
huvudtyper, utifrån hur elen överförs [5]: 

• ”konduktiv överföring via luftledning 

• konduktiv överföring via spår eller ledare i vägen 

• induktiv överföring via elektromagnetiska fält från vägkroppen”  

I jämförelse med bränsledrift innebär elvägar investeringar både i själva 
elvägen och i dyrare fordon (åtminstone i nuläget), medan varje körd 
kilometer med eldrift blir en besparing [6]. Fordonens elanvändning 
mäts, antingen genom elmätare i varje fordon, eller genom att det 
registreras från själva elvägen. Användarna debiteras sedan för 
användningen av elvägen. [7] 

Utbyggnaden av elvägar kommer (om den sker) ske successivt, och i 
början av utbyggnaden är det viktigt att sträckor väljs ut med omsorg för 
att få lönsamhet. Faktorer som är viktiga är till exempel att det är hög 
trafik på sträckan och gärna med transportarbete i skytteltrafik. [6] 

2.2 Företaget och deras teknik 
Elways AB utvecklar teknik för elvägar. Tekniken Elways utvecklar 
bygger på markbaserad konduktiv laddning. Se bild 1. 
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Bild 1. Elväg med strömskena integrerad i vägen. Bild från eRoadArlanda, 
använt med tillstånd. [8] 

En strömskena är integrerad i vägen, och fordonen tar upp el via en kort 
arm med strömavtagare från fordonets undersida som automatiskt 
känner av och fälls ned när den är ovanför strömskenan. Principskiss 
visas i figur 1. [9] 
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Figur 1. Översiktlig principskiss på Elways system. Figur av Elways, använt 
med tillstånd. [9] 

När fordonen åker över elvägen spänningssätts ett kortare avsnitt i taget. 
Varje avsnitt är 50 meter långt. Eftersom strömskenan är i vägen fungerar 
tekniken även bra för personbilar, till skillnad från teknik med 
luftledningar där ledningarna är för högt ovanför personbilarna. Elways 
har en teststräcka på 400 meter där tekniken testas samt en 
demonstrationsanläggning på 2 km på allmän väg utanför Arlanda. På 
demonstrationsanläggningen åker en lastbil som konverterats till ren 
ellastbil. Strömskenan levererar som mest cirka 200 kW med 800V in i 
testlastbilen, vilket både driver lastbilen framåt samt laddar batteriet. 
Lastbilen drar cirka 1 kWh/ kilometer, och batteriet är på 80kWh. 
Strömmen som levereras är i dagsläget växelström, men det kan ändras 
till likström. I systemet ska både en lågspänningskabel och en 
högspänningskabel vara nedgrävda parallellt med elvägen utanför 
vägbanan. [9] [10] 
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3 Teori 
I detta kapitel framkommer information som har relevans för att besvara 
frågeställningarna. Mycket av dessa värden sammanställs i tabell 1 och 2 
(i Metod), där grundvärden listas som beräkningar utgår från. 

3.1 Investeringskostnad elväg 
Grundkostnad för investering av elväg med Elways teknik uppskattas till 
cirka 5 miljoner kronor per kilometer för båda körriktningarna [10]. Ett 
antagande är att grundkostnaden är kostnaden då maxeffekten från 
elvägen in i ett fordon är 200 kW, vilket är den effekt som matar lastbilen 
som åker på Elways demonstrationsanläggning. När andelen elväg är 
mindre behöver effekten från elvägen in i en tung lastbil vara större. Med 
högre effekt behöver komponenterna dimensioneras för det, och 
kostnaden för elvägen blir högre. För transformatorer ökar kostnaden vid 
effektökning approximativt med den procentuella skillnaden upphöjt till 
0,68. Vid exempelvis dubbel effekt ökar kostnaden med en faktor 2L,MN. 
[11] Exponenten kan enligt uppgift ibland vara mellan 0,4 och 0,6 istället 
[12]. För elvägskostnaden antas en exponent på 0,40, som ungefär speglar 
att hälften av kostnaderna följer samma förhållande som transformatorer 
(med exponent 0,68) och hälften är fasta kostnader oavsett effekt. Då visar 
ekvation 1 elvägskostnaden per kilometer. 𝑃'&>ä1 är maxeffekten från 
elvägen in i ett fordon. 

𝐾'&>ä1 = 𝐾'&>ä1,1"?$* ∗ Q
RSTUäV
WLL

X
L,YL

  Ekv. 1 

Exempel: Med en maxeffekt på 500 kW från elvägen blir kostnaden 7,2 
miljoner kr/ km. Elvägen bör inte vara dimensionerad för mindre än 200 
kW, så kostnaden kan inte gå under 𝐾'&>ä1,1"?$* (5 miljoner kr/ km) [11]. 
Känslighetsanalys görs på exponenten, då den är mycket osäker. Se bilaga 
D. 

3.2 Vägtrafik 
Trafikverkets ASEK (Analysmetod och samhällsekonomiska 
kalkylvärden för transportsektorn) rekommenderar att använda följande 
värden för kalkyler inom transportsektorn: Tung lastbil med släp med en 
vikt på 25–40 ton (Fjärrlastbil HGV40) har en genomsnittlig 
dieselförbrukning på cirka 3,5 liter per mil. Livslängden är 7 år. 
Produktpriset för en liter diesel exklusive drivmedelsskatter och moms 
för 2014 års penningvärde är 5,73 kr/ liter. Körsträcka är 125 000 km/ år. 
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Ränta för åkerier sätts som 5%. [13] Diesel har energiinnehållet 9,7 kWh/ 
liter, och koldioxidutsläppen är 2,81 kg COW-ekvivalenter/ liter (Well to 
Wheel) [14] [15]. Cirka 60 000 svenskregistrerade tunga lastbilar finns i 
Sverige, varav största delen har maximilastvikt på 30–50 ton [16]. 

Årlig körsträcka för en personbil är 12 200 km. Produktpris för en liter 
bensin exklusive drivmedelsskatter och moms är 5,10 kr/ liter med 2014 
års penningvärde. [17] Naturvårdsverket anger en bensinförbrukning på 
i snitt 5,5 liter/ 100 km för bensinbilar år 2016. [18] Bensin har 
energiinnehållet 8,94 kWh/ liter [14], och koldioxidutsläppen per liter är 
2,67 kg COW [15].  Antal svenskregistrerade personbilar i trafik är knappt 
5 miljoner [19]. 

Kostnad för klimateffekter på grund av utsläppt koldioxid sätts till 1,14 
kr/ kg COW, vilket är ASEKs rekommenderade värden baserat på 
koldioxidskatten [20]. Medräknat kostnad för koldioxidutsläpp kan 
kostnad för diesel sättas som 8,93 kr/ liter, och för bensin 8,14 kr/ liter. 

3.3 El- och effektförbrukning elfordon 
Verkningsgraden för drivlinan i ett bensinfordon är cirka 30% [21], i ett 
dieselfordon cirka 40% och i ett elfordon cirka 85% [22]. Genomsnittlig 
elförbrukning per kilometer för ett elfordon kan då räknas ut med 
ekvation 2, när känd bränsleförbrukning för ett motsvarande 
bränslefordon är känt. 𝑓!"ä$%&' är bränsleförbrukning, 𝐸!"ä$%&' är 
energiinnehåll i bränslet och h är verkningsgraden för bränslefordon 
respektive elfordon. 

𝑓'& =
(\]ä^_TS∗`\]ä^_TS∗h\]ä^_TSab]cb^

hSTab]cb^
 Ekv. 2 

Exempel: Om en lastbil med dieselförbrukning 0,35 l/ km byts till 
motsvarande ellastbil skulle elförbrukningen enligt ekvationen och 
värden ovan bli cirka 1,6 kWh/ km. Om en bensinbil med förbrukning 
0,55 l/ km byts till motsvarande elbil blir elförbrukningen drygt 0,17 kWh/ 
km. Det kan jämföras med att elförbrukningen för elbilen Nissan Leaf 
anges vara 0,18–0,20 kWh/ km [23]. 

Genomsnittlig effektförbrukning kan sedan räknas ut med ekvation 3. 

𝑃()"*)$ = 𝑓'& ∗ 𝑣 Ekv. 3 
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Exempel: För en lastbil som åker 80 km/ h och med ovan elförbrukning är 
effektförbrukningen cirka 130 kW, och för en personbil som åker 90 km/ 
h cirka 16 kW. 

Koldioxidutsläpp från svensk elmix är cirka 47 gram/ kWh [15]. 

3.4 Elbilsbatterier 
För elbilar används oftast enheten kWh för att beskriva elbilsbatteriets 
kapacitet, det vill säga hur mycket elektrisk energi som kan lagras [24]. 
Runt 40 kWh kapacitet är vanligt [25]. Hela batteriets kapacitet är dock 
inte tillgängligt, då batterierna aldrig bör laddas helt fullt eller helt tomt, 
för att spara på batteriets livslängd. När batteriet anges vara 100% laddat 
är det snarare runt 95% fullt i praktiken, likaså är det cirka 5% kvar när 
batteriet anges vara tomt. [26] Verkningsgraden för litiumjonbatterier är 
över 95% [27]. 

3.4.1 Kostnad batterier och elbilar 
I elbilar är batteriet den enskilt dyraste komponenten, och det som gör att 
de generellt är dyrare än bränslebilar. Med minskande kostnader på 
batterier och annat för elbilar förväntas elbilar med kort räckvidd (240 
km) bli lika billiga i inköp som bränslebilar redan år 2024–2025, och år 
2026–2028 gällande elbilar med lång räckvidd (400 km). [28] 

Priset för litiumjonbatterier för elbilar har sjunkit från cirka 1000$ per 
kWh år 2010 till drygt 200$ per kWh år 2016 för batteripaket, och fortsätter 
att gå ned. Till år 2030 bedöms priset kunna gå ned till 100$ per kWh. [29] 
Att köpa istället för att hyra Renault Zoes 41 kWh batteripaket kostar i 
Sverige idag 64 000kr exklusive moms, vilket är 1560 kr/ kWh [30]. 

När batteriet i ett fordon byts ut kan det fortsätta användas för till 
exempel stationär energilagring trots att det inte längre lämpar sig för 
elfordon, och får så ett ”andra liv”. Restvärdet för batteriet kan då vara 
uppskattningsvis 10% av ursprunglig kostnad. [31] 

3.4.2 Energiinnehåll och effekttäthet 
Litiumjonbatterier har utvecklats mycket på senare tid, och har blivit den 
vanligaste batteritypen för elbilar på grund av den höga energidensiteten. 
Olika typer av litiumjonbatterier finns med lite olika egenskaper. [32] 
Energiinnehållet i litiumjonbattericeller är cirka 200 Wh/ kg. 
Effekttätheten är 300–1500 W/ kg. Detta ger att 1 kWh battericeller väger 
cirka 5 kg och kan ge effekten 1,5 - 7,5 kW. Larminie och Lowry [32] skrev 
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2012 att bedömningar finns på att litiumjonbatterier år 2020 kommer ha 
en specifik energi på 300 Wh per kg, vilket är ca 10 gånger högre än 
blybatterier.  

Kraftigt minskade priser och ökad efterfrågan, tillsammans med all 
forskning och utveckling inom batteriteknologi gör det till ett föränderligt 
område. Vilka batteritekniker som är optimala för varje applikation 
utifrån till exempel kostnad, laddningshastighet, specifik energi och 
effekt och livslängd kan mycket väl förändras med tiden. 

3.4.3 Räckvidd 
Elförbrukning och räckvidd beror på faktorer som körstil, 
utomhustemperatur, användning av värme/ luftkonditionering och om 
kupén och batterier förvärms på vintern [25]. Med en given elförbrukning 
kan räckvidden R på ett elfordon räknas ut med ekvation 4, där 𝐶%49' är 
batteristorleken (brutto), och 𝐶54&&1 är hur stor andel av batteristorleken 
som är tillgänglig. 

𝑅 = d_efS∗dgeTTV
(ST

 Ekv. 4 

Exempel: Med 40 kWh batteri varav 90% är tillgängligt, och med en 
förbrukning på 0,17 kWh/ km är räckvidden drygt 210 km.  

3.4.4 Elbilsbatterier och elväg 
Batteristorlek, fördelning av elvägssträckor, och livslängd på batterierna 
är nära sammankopplat. Utan elväg behövs stora batterier dels för att 
räckvidden ska vara stor, men också för att bibehålla batteriernas 
livslängd. Ju mer elväg som täcker körsträckan desto mer kan fordonet 
laddas under färd, vilket gör att batterierna inte behöver vara lika stora. 
Även batteriernas livslängd kan öka med högre andel elväg. [1] Med 
elväg på exempelvis 100% av körsträckan behövs endast mycket små 
batterier, och eftersom fordonen drivs fram direkt av elvägen behöver 
batteriet inte belastas och livslängden blir lång. 

Som beskrivet tidigare kan upp till 90% av batteriets kapacitet användas 
[25]1. Vid drift på en elväg kan det dock vara lämpligt att batteriets 
laddning inte går under 20% eller över 80% SoC. I det intervallet på 60% 
av batteriets fulla kapacitet kan batteriet laddas snabbare, och elvägen 

                                                
1 Brutto: 42,2 kWh, netto: 37,9 kWh enligt specifikation. 



Lönsamhet för elvägar – 
Beräkningsmodell för lönsamheten samt 
optimal andel elväg på en sträcka  

Albin Mauritzon 
2019-06-15 

 

 11 

kan då utnyttjas mer effektivt då mer energi kan laddas från elvägen per 
sträcka. [33] 

Med elmatning från en sträcka med lägre hastighet laddas batteriet upp 
med mer energi per meter elväg, eftersom batteriet får längre tid på sig 
att laddas med samma effekt. [34] 

3.4.5 Depth of discharge (DoD) 
Depth of Discharge (DoD) anger hur djupa laddningscyklerna är, i % av 
en full laddningscykel mellan 100% - 0% och tillbaka. 

3.4.6 Laddningshastighet batterier 
Hastighet för att ladda batteriet kan betecknas 𝐶/0-"1' med enheten C. 1C 
innebär att batteriet skulle laddas från 0%-100% SoC på 1 timme2. 2C är 
dubbelt så snabbt, det vill säga full laddning på 30 minuter, medan 0,5C 
laddar 100% av batteriet på 2 timmar och så vidare. [24] De snabbladdare 
som finns längs med vägarna idag laddar batterierna med som mest cirka 
1C [35] [36], det vill säga från 25% till 75% på cirka 30 minuter. När SoC 
är över 80% minskas laddningshastigheten för att undvika slitage. [34] 
Den effekt som laddas in i batteriet kan räknas ut med ekvation 5, där 
𝐶%49' är batteriets kapacitet i kWh. 

𝑃/0-"1' = 𝐶%49' ∗ 𝐶/0-"1' Ekv. 5 

Exempel: Med laddningshastigheten 𝐶/0-"1'= 1C laddas ett 40 kWh 
batteri med 40 kW, och ett 10 kWh batteri laddas med 10 kW. 

3.4.7 Urladdningshastighet 
Urladdningshastighet är som laddningshastighet fast åt andra hållet när 
energin i batteriet förbrukas. Det vill säga med 1C skulle hela batteriet 
tömmas på en timme och så vidare. När genomsnittlig effektförbrukning 
hos ett fordon är känt kan urladdningshastigheten 𝐶*4%/0-"1' räknas ut 
med ekvation 6. 

𝐶*4%/0-"1' =
Rab]cb^
d_efS

 Ekv. 6 

                                                
2 Som beskrivet ovan laddas dock inte batteriet helt och hållet ur till 0% eller upp till 
100%.  
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Exempel: Med effektförbrukningen 16 kW och ett batteri på 40 kWh blir 
urladdningshastigheten 0,4C i snitt, medan ett 16 kWh batteri ger 
urladdningshastighet 1C. 

3.5 Modell för batteriets livslängd 
Batteriets livslängd och hur det påverkas av användningen är en viktig 
parameter för att avgöra lönsamhet och optimal fördelning av elväg [1]. 
För ellastbilar med mycket långa körsträckor och där batteriet används 
väldigt mycket jämfört med personelbilar blir det extra viktigt att ta 
hänsyn till batteriernas livslängd.  

I denna rapport antas batteriet vara förbrukat och behöver bytas ut när 
batterikapaciteten är nere på 80% av det ursprungliga. Det är den 
normala definitionen för elbilar enligt standard ISO 12405–2. Att batteriet 
är förbrukat kan också beskrivas som att batteriets End of Life (EoL) har 
nåtts. [37]  

I denna rapport används en kombination av två modeller för att avgöra 
livslängden på ett litiumjonbatteri. Se bilaga B för detaljer och härledning 
av modellen. Genomsnittlig SoC antas vara 50%, och temperaturen i 
batterierna antas vara 10 grader. Då beräknas batteriets livslängd med 
ekvation 7. 𝑛," är antalet små laddcykler per år och de andra faktorerna 
beräknas enligt ekvation 8 till 10. [37] [38] 

𝑡! =
L,hMLi

1jbj∗(kc∗(kl∗$m]nL,Lhoh
  Ekv 7. 

𝑔q)q = (8,95𝐸4 ∗ 𝐷𝑜𝐷yL,YNM − 7,28𝐸4)yh  Ekv. 8 

𝑓dc =
d}~dce_l��]VS,]Sa�

d}~dce_l��]VS�
  Ekv. 9 

𝑓d/ =
d}~dl��]VS,]Sa�

d}~dl��]VS�
	  Ekv. 10 

Både 𝐶*4%/0-"1',"'( och 𝐶/0-"1',"'( är 1, och CL() räknas ut enligt ekvation 
11 och 12 nedan. 𝐶*4%/0-"1' kan beräknas med ekvation 6. 

𝐶𝐿~𝐶*4%/0-"1'� = 4464 ∗ 𝑒dce_l��]VS∗yL,hoNW − 1519 ∗ 𝑒dce_l��]VS∗yL.YoL� 
 Ekv. 11 

𝐶𝐿~𝐶/0-"1'� = 5963 ∗ 𝑒~dl��]VS∗yL.M�oh� + 321.4 ∗ 𝑒~dl��]VS∗L.LohMN�  Ekv. 12 
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Kommentarer på modellen 
De viktigaste faktorerna är batteriets ålder och antal laddningscykler. 
Förutom det ger modellen att batteriet slits snabbare med följande 
förhållanden: Höga eller låga temperaturer (cirka 20 grader är optimalt), 
höga urladdnings- och laddningshastigheter, hög SoC, och stora eller 
mycket små laddningscykler (DoD på 40% är optimalt).  

Bortsett slitaget från batteriets användning skulle batteriet nå EoL efter 
12,3 år enligt modellen (0,1607/ 0,0131). I ett räkneexempel (se fotnot3) för 
en elbil som åker 1500 mil/ år skulle batteriet vara förbrukat efter cirka 
10,7 år, eller 805 fulla laddningscykler, enligt modellen. Med samma 
förhållanden fast med en (för personbilar) rätt orimlig körsträcka på 
15 000 mil per år skulle batteriet nå EoL efter 5,1 år, eller 3800 fulla 
laddningscykler enligt modellen. 

Detta kan jämföras med att det ofta anges att litiumjonbatterier ska klara 
fler än 1000 fulla laddningscykler [24], och att det ska finnas vissa (dyrare) 
typer av litiumjonbatterier som klarar upp till 3000–7000 laddningscykler 
innan EoL [39]. Sammanställd statistik från bland annat taxichaufförer 
som kört elbil av Tesla många mil visar att batterierna har 90% kapacitet 
efter cirka 30 000 mil, eller 700 fulla laddningscykler4. Den största 
kapacitetsminskningen är i början för att senare plana ut rejält [40]. Om 
kurvan skulle följas skulle följas linjärt (från 5000 mil) skulle det ta cirka 
1900 fulla laddningscykler innan EoL nåtts. 

                                                
3 Räknat på 2 kWh/ mil och en batteristorlek på 40 kWh, samt DoD på i snitt 60%. Det 
ger n_yr = 2 * 1500/ 40/0,60 = 125 små laddcykler per år. Med Cd=0,25, Cc=0,25 och 
temperatur 10 grader C ger modellen 10,735 år till EoL, eller 805 fulla laddcykler. 
4 Räknat på 85 kWh batteri, förbrukning 2 kWh/ mil samt siffrorna enligt källan på 90% 
kapacitet efter 30 000 mil.  
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4 Metod 
I metodkapitlet redovisas först ett delkapitel om hur relevant information 
hittats. I resten av metodkapitlet redovisas hur beräkningarna utförts. 

4.1 Informationssökning 
Elvägar är ett relativt nytt område, där den mesta informationen att tillgå 
finns i olika rapporter. Bland annat har Trafikverkets rapport ”Nationell 
färdplan för elvägar” använts för att hitta information. Uppgifter från 
Elways hemsida och från Gunnar Asplund har gett information om 
Elways lösning. 

För att hitta information om elbilar och specifikt batteriers egenskaper 
lånades litteratur om elbilar från Mittuniversitetets bibliotek för att få en 
grundförståelse. För att fördjupas i det viktiga området om batteriers 
degradering har Mittuniversitetets biblioteks databas använts för att hitta 
vetenskapliga rapporter som behandlar litiumjonbatteriers degradering 
och/ eller livslängd beroende på diverse parametrar. 

4.2 Lönsamhetsberäkning 
Lönsamhetsberäkning görs med återbetalningsmetoden enligt ekvation 
13. Beräkningarna är gjorda för att räkna per kilometer av en längre 
sträcka som ska elektrifieras. Exempelvis med en 100 kilometer lång 
sträcka med 40% elväg är varje kilometer i snitt täckt med 0,4 kilometer 
elväg, även om intervallen är betydligt längre än så. 

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 = �$>'%5'"4$1
Å"%!'%8-"4$1yÅ"%6)%5$-*

 Ekv. 13 

Några inledande kommentarer: 

1. Initiala investeringen är lika med kostnaden för att bygga elvägen, 
𝐾'&>ä1. Det beror förutom andel elväg på maxeffekten från elvägen 
per avsnitt, se 4.3. 

2. Årsbesparingen är besparing i driftkostnad för fordonen, 𝐵,'-",5)5. 
Att åka ett fordon med eldrift istället för med bränslen ger en 
besparing enligt avsnitt 4.4. Både årsbesparing och årskostnad är 
beräknat i förhållande till alternativet bränslefordon. 

3. Total årskostnad är 𝐾5)5,,'-". Den ena delen är den merkostnad det 
innebär att köpa elfordon istället för bränslefordon. För lastbilar 
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antas merkostnaden vara detsamma som batterikostnaden. För 
personbilar antas att en elbil med 10 kWh batteri har samma pris 
som bensinbil, och att merkostnaden endast är för de kWh utöver 
det. Det är ändå ett rätt försiktigt antagande med tanke på 
bedömningarna om att en elbil med 24 mils räckvidd redan år 
2024–2025 kommer vara lika billigt som bränslebilar (se avsnitt 
3.4.1). För personbilar subtraheras därför batteristorleken 𝐶%49' 
med 10 när extrakostnaden jämfört med bensinbilar beräknas. 
Samma antagande görs inte för lastbilar då de inte har kommit lika 
långt i utvecklingen. Extrakostnaden läggs ihop för samtliga 
fordon. Batterierna håller inte för evigt utan behöver bytas ut 
relativt ofta, framför allt för lastbilar med långa körsträckor per år. 
Därför är valet att räkna batterikostnaden som en årlig kostnad 
utifrån en ränta på 5%, istället för att räkna med batterier som en 
initial investeringskostnad. Se avsnitt 4.5. 

4. Den andra delen av årskostnaden är underhållskostnaden för 
elvägen. Den antas vara 1% av investeringskostnaden per år [10]. 

4.3 Investeringskostnad elväg 
Investeringskostnaden per kilometer elväg beräknas med ekvation 1. För 
att räkna med andelen elvägar på sträckan beräknas sedan 
genomsnittliga investeringskostnaden per kilometer på den aktuella 
sträckan enligt ekvation 14. 

𝐾'&>ä1 = 𝑝-$*'& ∗ 𝐾'&>ä1,1"?$* ∗ Q
RSTUäV
WLL

X
L,YL

 Ekv. 14 

𝑃'&>ä1 i ekvationen räknas ut enligt ekvation 15 nedan. Eftersom elvägen 
bör vara dimensionerad för lastbilar sätts 𝑃()"*)$ = 𝑃&-%5!4&. 

4.3.1 Effekt från elväg 
Eleffekten från elvägen in i ett fordon vid en viss tidpunkt är summan av 
effektförbrukningen för framdrivning av fordonet, 𝑃()"*)$, och effekten 
in i batteriet, 𝑃/0-"1'. Med 𝑃/0-"1' enligt ekvation 5 ges effekten från 
elvägen med ekvation 15. 

𝑃'&>ä1 = 𝑃()"*)$ + 𝐶%49' ∗ 𝐶/0-"1'   Ekv. 15  

I fallet då fordonen ska kunna åka oändligt långt på elvägen utan att 
behöva stanna kan 𝑃'&>ä1 också räknas ut med ekvation 16. 
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𝑃'&>ä1 =
Rab]cb^
8�^cST

 Ekv. 16 

Exempel: Om elväg täcker 50% av sträckan behöver effekten från elvägen 
vara dubbla framdrivningseffekten 𝑃()"*)$, och med 25% behövs fyra 
gånger 𝑃()"*)$, om fordonen aldrig ska behöva stanna. 

4.4 Årsvis besparing 
Den årliga besparingen för ett fordon som åker eldrift istället för med 
bränslen räknas ut med ekvation 17, där S är körsträcka i km/ år. 
Multiplicera detta med antal fordon (lastbilar respektive personbilar) för 
att få total besparing, enligt ekvation 18. 𝑓'& räknas ut med ekvation 2. 𝑘'& 
är elpriset och antas vara 50 öre/ kWh, vilket är lite drygt genomsnittligt 
spotpris på el exklusive skatter. Eftersom elvägssystemet är en egen 
infrastruktur som ersätter lokalt elnät exkluderades elnätskostnader [11]. 

𝐵,'-" = 𝑆()"*)$ ∗ (𝑓!"ä$%&' ∗ 𝑘!"ä$%&' − 𝑓'& ∗ 𝑘'&) Ekv. 17 

Exempel: För en lastbil som åker 125 000 km per år, med ett elpris på 50 
öre och med övriga värden angivna i tabell 1 och 2 är den årliga 
besparingen cirka 150 000 kr. För en personbil med 12 200 km/ år är årliga 
besparingen cirka 2400 kr. 

𝐵,'-",5)5 = 𝐵,'-",&-%5!4& ∗ 𝑛&-%5!4& + 𝐵,'-",8'"%)$ ∗ 𝑛8'"%)$  Ekv. 18 

4.5 Årskostnad 
En härledning av ekvationerna nedan och mer förklaring ses i bilaga C, 
där även exempel redovisas i flera fall. Total årskostnad är summan av 
underhållskostnaden och extrakostnaden för alla fordon (batterikostnad). 

4.5.1 Batteristorlek 
Ekvation 19 beräknar batteristorlek för ett fordon, där  
𝑓6)"" = 1 − 𝐷𝑜𝐷/0,60. Maximal laddningshastighet, 𝐶/0-"1'2-3, antas 
vara 1C liksom hos de snabbladdare som elbilar idag kan laddas med. 
Enheten på 𝐶%49' blir i kWh. 

𝐶%49' =
(��Sc/(�b]])∗Rab]cb^∗(hy8�^cST)∗(ST

dgeTTV∗Rab]cb^n(��Sc/(�b]])∗8�^cST∗dl��]VS���∗(ST
 Ekv. 19 

Med denna ekvation kan en viss räckvidd med elvägen (𝑅2'*) väljas, och 
från det få ut erforderlig batteristorlek. Exempelvis kan fordonen antas 
ladda stationärt vid rastplatser eller parkeringsplatser, och räckvidden 
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med elväg behöver därför inte vara oändlig. Det gör att batteristorleken 
kan hållas nere, om en lägre räckvidd (𝑅2'*) än oändlig väljs i en tidig 
utbyggnadsfas. Ekvation 19 gäller då 𝐶%49' > 𝐶24$. Annars sätts 𝐶%49' =
𝐶24$. 𝐶24$ beräknas med ekvation 20. 

𝐶24$ =
��e^∗(ST
dgeTTV

  Ekv. 20 

4.5.2 Laddningshastighet 
Laddningshastighet 𝐶/0-"1' behöver bara beräknas för lastbilar, vilket 
behövs för att avgöra batteriets livslängd. 𝐶/0-"1' beräknas med ekvation 
21, som endast gäller då 𝐶/0-"1' < 𝐶/0-"1'2-3. I samtliga övriga fall sätts 
𝐶/0-"1'= 𝐶/0-"1'2-3. 

𝐶/0-"1' = QRT�_g\eT
8�^cST

− 𝑃&-%5!4&X /𝐶24$,&-%5!4&  Ekv. 21 

4.5.3 Värde på DoD 
I beräkningarna valdes 0,20 som ett lämpligt utgångsvärde på DoD, alltså 
att fordonen ska laddas upp cirka 20% av batteriets kapacitet varje 
elvägsavsnitt. Det innebär att varje elvägsavsnitt är cirka 16 kilometer 
långt, när hastigheten är 80 km/h och laddningshastigheten är 1C. Se sist 
i bilaga B för mer resonemang. 

4.5.4 Batteriets livslängd 
För personbilar antas batteriets livslängd vara 10 år, men för lastbilarna 
beräknas batteriets livslängd enligt ekvation 22 (samma som ekvation 7), 
där 𝑔q)q, 𝑓d* och 𝑓d/ beräknas med ekvation 8 till 10, och 𝑛," med 
ekvation 23. 

𝑡! =
L,hMLi

1jbj∗(kc∗(kl∗$m]nL,Lhoh
  Ekv. 22 

𝑛," =
�∗(ST

d_efS∗q)q
∗ (1 − 𝑝-$*'&)  Ekv. 23 

4.5.5 Årskostnad batterier per kWh 
Med kalkylräntan 5% och restvärde r beräknas årliga kostnaden per kWh 
ut med ekvation 24. 𝑘!-55'"4 är inköpskostnad per kWh batteri. 

𝑘å"%8'"6C0 = 𝑘!-55'"4 ∗ Q1 −
"

h,L�g\
X ∗ L,L�

hyh,L��g\
 Ekv. 24 
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4.5.6 Antal fordon 
𝑛()"*)$ är antal elfordon som använder elvägen, och som hade varit 
bränslefordon om inte elvägen funnits. Antalet räknas per kilometer av 
planerad sträcka. Exempelvis ger 𝑛&-%5!4& = 2 att det är 200 ellastbilar då 
en 100 kilometer lång sträcka planeras. För lastbilar varieras antalet 
mellan 1 och 5 lastbilar per kilometer.  Antal personbilar sätts antingen 
till 0, eller till 20 gånger fler än lastbilar (se valda scenarier i 4.8.1). När 
personbilar har högre batteristorlek än max (se ekvation 25 nedan), bidrar 
dock inte elbilen till bättre total lönsamhet jämfört med om de hade varit 
bensinbilar. Därför sätts antal personbilar till 0 när större än max 
batteristorlek behövs för personbilarna, för att resultatet inte ska bli 
missvisande vid de fallen då lönsamheten blir sämre med ökat antal 
personbilar.5  

𝐶2-3%5)"&'6,8'"%)$ =
�mS�],�S]_b^

6å]_�S]� �,�S]_b^
+ 10	𝑘𝑊ℎ  Ekv. 25 

4.5.7 Summering av årskostnad 
Från ovan ekvationer kan sedan följande ekvationer ställas upp. Ekvation 
29 ger slutligen totala årskostnaden, 𝐾5)5,,'-".  

𝑘!,&-%5!4&-" = 𝑘å"%8'"6C0,&-%5!4& ∗ 𝑛&-%5!4& ∗ 𝐶%49',&-%5!4& Ekv. 26 

𝑘!,8'"%)$!4&-" = 𝑘å"%8'"6C0,8'"%)$ ∗ 𝑛8'"%)$ ∗ (𝐶%49',8'"%)$ − 10) Ekv. 27 

𝑘!,5)5 = 𝑘!,&-%5!4&-" + 𝑘!,8'"%)$!4&-" Ekv. 28 

𝐾5)5,,'-" = 𝑘?$*'"0å&&,'&>ä1 + 𝑘!,5)5  Ekv. 29 

4.6 Batteriåtgång/ år för lastbilar 
Denna del behövs inte för lönsamhetsberäkningen, men är ur resurs- och 
hållbarhetssynpunkt intressant att notera. Batteriåtgången är ett mått på 
hur mycket batterier som förbrukas i snitt per år, per fordon. 
Batteriåtgången beror på batteristorleken och livslängden på batteriet, 
och räknas ut med ekvation 30. 

𝐶(ö"!"?6$4$1,&-%5!4& =
d_efS,T�_g\eT
5\,T�_g\eT

  Ekv. 30 

                                                
5 Det kan tänkas att vissa som ändå hade köpt elbilar väljer ett mindre batteripaket på 
grund av elvägen. Batterikostnaden för de fordonen blir därför lägre, och det blir en 
besparing från dag 1. Dessa fall är dock inte med i beräkningarna, men är till elvägens 
fördel. 
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4.7 Kompletterande beräkning: All kostnad som årskostnad 
Kompletterande beräkningsmetod gjordes enligt följande, för scenario 2 
(se 4.8.1 nedan).  Investeringskostnad för elvägen räknades om till en årlig 
annuitet över elvägens livslängd, med räntan 3,5%6 [41]. Livslängden kan 
enkelt sett antas vara 20 år, även fast vissa komponenter förmodligen 
håller längre och andra kortare [11]. Ekvation 31 ger då total årskostnad, 
där 𝐾5)5,,'-" beräknas med ekvation 29 och 𝐾'&>ä1 med ekvation 14. 

𝐾6)28&,5)5-& = 𝐾'&>ä1 ∗
L,Lo�

hyh,Lo��¢£
+ 𝐾5)5,,'-" Ekv. 31 

4.8 Implementering av lönsamhetsmodell 
Beräkningar gjordes i Matlab. Bilaga C visar beräkningarna stegvis i 
sammanfattad form, och bilaga E visar hur det följaktligen ser ut i Matlab. 
När alla värden/ antaganden listade i tabell 1 och 2 är fasta är det då bara 
antal fordon och andel elväg som saknas för att få ut återbetalningstiden. 
Antal lastbilar varieras mellan 1–5 fordon/ km sträcka, och andel elväg 
varieras mellan 0,05–1,0 (5%–100%).  

Med antal fordon i kolumner och andel elväg i rader blir då 
återbetalningstiden en matris som visar återbetalningstiden för varje 
kombination av 𝑝-$*'& och 𝑛&-%5!4&. Denna matris bearbetas och 
analyseras. Grafer presenteras där återbetalningstiden beroende på andel 
elväg visas för n=1, n=2, och så vidare. Den andel elväg som ger lägst 
återbetalningstid kan därmed hittas för varje n (kolumn). I vissa celler kan 
återbetalningstiden bli ett negativt belopp (om 𝐵,'-",5)5 < 𝐾5)5,,'-"). I de 
fallen sätts återbetalningen istället till 999 år. 

Hur stort batteriet behöver vara beror på andel elväg på sträckan. 
Batteristorlek påverkar i sin tur maxeffekten från elvägen, 
lastbilsbatteriets livslängd och batteriåtgång/ år. 𝑃'&>ä1 tillsammans med 
andel elväg påverkar vidare investeringskostnaden för elväg. Allt detta 
enligt redovisade ekvationer. I resultatet presenteras därför inledningsvis 
grafer som visar hur även dessa parametrar beror på andel elväg, som 
underlag för diskussion och slutsats om optimal andel elväg. 

                                                
6 3,5% är ASEKs rekommendation för samhällsekonomisk diskonteringsränta, vilket är 
högre än företagsekonomiska kalkylräntan på 5%. 5% baseras på lån med fordon som 
säkerhet, vilket stämmer bra med batterikostnad, medan 3,5% är anpassat för 
samhällsekonomisk ränta. 
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4.8.1 Valda scenarier 
Flera olika scenarier undersöktes. Med Elways teknik skulle både 
lastbilar och personbilar kunna använda elvägen, men det finns tekniker 
som är mer anpassat för lastbilar. I resultatet redovisas därför både 
scenarier då endast lastbilar räknas med, och där personbilar räknas med. 
Nedan listas de scenarier som presenteras i resultatkapitlet. Förutom 
dessa presenteras känslighetsanalyser för flera olika parametrar i bilaga 
D, eftersom flera värden i tabell 1 och 2 är osäkra.  

1. Värden enligt tabell 1 och 2, utan personbilar. Lastbilarna ska 
kunna åka oändligt långt på elväg utan att stanna. 

2. Som ovan, men beräknat att lastbilarna laddar stationärt var 60:e 
mil. Kostnader för sådana stationära laddstationer antas vara liten 
i jämförelse och räknas inte med som en kostnad. 

3. Som nr 2, men medräknat personbilar, som är 20 gånger fler än 
lastbilar. 

4. Som nr 3 men räknat på en sträcka med lägre 
hastighetsbegränsning på 60 km/h. 

5. Som nr 3 men medräknat kostnad för utsläppt koldioxid. 

Som sista del i resultatet redovisas även beräkningsresultat för 2 specifika 
exempel. Ena exemplet som redovisas är för en 100 km lång sträcka. 
Andra exemplet är att alla Sveriges stora vägar elektrifieras till 100%. 

4.9 Sammanställda grundvärden 
Nedan listas alla antaganden och värden baserat på de uppgifter som 
behandlats i teorin eller metod. Värden markerat med* är sådana värden 
som känslighetsanalys görs på i bilaga D. Det kan upprepas att 
beräkningarna räknar bort skatter (se under Avgränsning). 
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Tabell 1. Uppgifter för fordon 

 Fjärrlastbil 25–
40 ton 

Personbil Beteckning 

Bränsleförbrukning 0,35 l/ km 
(diesel) 

0,055 l/ km 
(bensin) 

𝑓!"ä$%&' 

Hastighet på aktuell 
stäcka* 

80 km/h 90 km/h 𝑣 

Körsträcka per år 125 000 km 12 200 km 𝑆()"*)$ 

Produktpris 
bränsle* 

5,73 kr/ l 5,10 kr/ l 𝑘!"ä$%&' 

Energiinnehåll 
bränsle 

9,7 kWh/ l 8,94 kWh/ l 𝐸!"ä$%&' 

Verkningsgrad 
bränslefordon 

40% 30% h!"ä$%&'()"*)$ 

Verkningsgrad 
elfordon 

85% 85% h'&()"*)$ 

Beräknat utifrån 
ovan: Elförbrukning 
med motsvarande 
elfordon 

1,60 kWh/ km 0,174 kWh/ km 𝑓'& 

Elpris exklusive 
skatter 

0,50 kr/ kWh 0,50 kr/ kWh 𝑘'& 

Kostnad elfordon Som diesel, 
fast addera 
batterikostnad 

Elbil med 10 
kWh lika billigt 
som bensinbil 

- 

Livslängd batteri Beräknas enligt 
modell* 

10 år 𝑡! 

Kalkylränta 
batterikostnad 

5% 5% - 
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I tabell 2 listas övriga grundantaganden. 

Tabell 2. Övriga uppgifter 

 Värde Beteckning 

Batterikostnad* 1500 kr/ kWh 𝑘!-55'"4 

Batterikapacitet kvar vid EoL 
och batteriet byts ut 

80% - 

Restvärde batterier 10% av inköp r 

Minsta räckvidd vid 
batteridrift från 80% till 20% 
SoC 

40 km 𝑅24$ 

Använd batterikapacitet 60% (20%-80% SoC) 𝐶54&&1 

Räckvidd med elväg* Oändlig eller 600km 𝑅2'* 

Maximal laddningshastighet* 1C 𝐶/0-"1'2-3 

Depth of Discharge vid drift 
på elväg 

20% (Se bilaga B, 
under DoD) 

DoD 

Grundkostnad elväg 200 kW 
(båda riktningar) * 

5 miljoner kr/ km 𝐾'&>ä1,1"?$* 

Extra kostnad högre effekt* Exponent: 0,40 - 

Underhållskostnad elväg 1% per år av 
investeringskostnad 

𝑘?$*'"0å&&,8")/'$5 

Ränta för elväg 3,5% - 

Kostnad för klimateffekter 1,41 kr/ kg COW-ekv - 

Koldioxidutsläpp svensk 
elmix 

47 gram/ kWh - 

*På dessa värden görs det känslighetsanalys på. 

Utöver dessa värden är det bara andel elväg och antal fordon som behövs 
för att beräkna återbetalningstiden. Antal fordon räknas per kilometer av 
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sträckan som utreds. Tabell 3 visar beteckning och vilket intervall på 
dessa värden som undersöks. 

Tabell 3. Värden som varieras 

 Varieras mellan Beteckning 

Andel elväg på en 
sträcka 

5%-100% 𝑝-$*'& 

Antal lastbilar 1–5 per km av sträcka 
som utreds 

𝑛&-%5!4&-" 

Antal personbilar 0, eller 20 gånger fler 
än lastbilar 

𝑛8'"%)$!4&-" 
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5 Resultat 
För att lägga grundförståelse för vad som händer med olika parametrar 
beroende på andel elväg visas grafer för detta i första delkapitlet. 

5.1 5 parametrar vid olika andel elvägar 
Figur 6 a-e visar hur andel elväg på en sträcka påverkar batteristorlek, 
batteriernas livslängd, batteriåtgång/ år, maxeffekt från elväg samt 
investeringskostnad per km på sträckan. Här är utgångspunkten att 
fordonen aldrig ska behöva stanna för att ladda (oändlig räckvidd med 
elväg). b-e gäller för lastbilar. 

Med större andel elväg kan batterierna vara mindre enligt a. b visar 
lastbilsbatteriernas livslängd i antal år. När batteristorleken minskar blir 
livslängden kortare, men kurvan vänder när batteriet nått sin minsta 
storlek. Då ökar livslängden på batteriet istället, eftersom ökad andel 
elväg gör att batteriet inte behöver belastas lika mycket. Att kurvan på 
batteriåtgången (c) inte lutar lika mycket som på dimensionerad 
batteristorlek (a) är på grund av att livslängden är längre för de större 
batterierna. Effekten från elvägen (d) vid 61% elväg (punkten med kortast 
återbetalningstid i detta fall) är drygt 200 kW, men blir betydligt högre 
vid lägre andel. Om dessa stora effekter upp till 1000 kW över huvud 
taget är tekniskt möjligt behandlar inte denna rapport. e visar 
investeringskostnaden i snitt per kilometer, vilket är drygt 3 miljoner 
kronor när 61% av sträckan är elektrifierad.  
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Figur 6 a-e. Visar hur dessa parametrar förändras beroende på andel elväg, då 
batterierna är dimensionerade för att fordonen aldrig ska behöva stanna för att 
ladda. Ringarna markerar då 61% av sträckan är täckt av elväg, vilket ger kortast 
återbetalningstid i detta fall (se kap. 5.2). 

5.2 Fall 1: Oändlig räckvidd på elväg, inga personbilar 
I fallet då batterierna är dimensionerade för att fordonen aldrig ska 
behöva stanna visar figur 7 återbetalningstiden vid olika antal fordon. 
Här ses att kortast återbetalningstid (oavsett antal lastbilar) är då elvägen 
täcker 61% av sträckan, vilket är markerat med ring. Återbetalningen blir 
som minst 39 år då n=1 (antal lastbilar är 1 per kilometer), 16 år då n=2, 
och så vidare. 
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Figur 7. n=1 visar återbetalningstiden som en funktion av andel elväg då antal 
lastbilar är 1 per km. n=2 visar motsvarande vid 2 lastbilar/ km, och så vidare.  

5.3 Fall 2: 600 km räckvidd, inga personbilar 
Figur 8 visar återbetalningstiden beroende på andel elväg, då n=2, och 
𝑅2'* (räckvidd med elväg) är 600 km. Som jämförelse visas även streckad 
kurva då 𝑅2'* = oändligt. Här visas att om det är acceptabelt att efter 60 
mil stanna för att ladda så kan det vara lägre andel elväg och bli bättre 
lönsamhet. Lägst återbetalningstid är då vägen är täckt med 49% elväg 
istället för 61%.  



Lönsamhet för elvägar – 
Beräkningsmodell för lönsamheten samt 
optimal andel elväg på en sträcka  

Albin Mauritzon 
2019-06-15 

 

 27 

 

Figur 8. Återbetalningstiden då antal lastbilar är 2 st per km, då räckvidd med 
elväg är 600 km respektive oändlig. Cirklarna visar den andel elväg som ger lägst 
återbetalningstid. 

Figur 9 nedan visar hur parametrarna från figur 6 blir då 𝑅2'* = 600 km 
istället för oändlig. Här visas att batteristorleken kan vara mindre samt 
att effekten från elvägen är lägre för varje andel elväg då 𝑅2'* = 600. 
Linjerna sammanfaller vid 55% andel elväg, eftersom batteristorleken då 
blir 𝐶24$ i båda fallen. 
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Figur 9 a-e. 5 olika parametrar beroende på andel elväg i fallet 𝑅2'* = 600 
jämfört med 𝑅2'* = 𝑜ä𝑛𝑑𝑙𝑖𝑔 (streckad linje). Gul respektive lila cirkel markerar 
den punkt då återbetalningstiden är som kortast då 𝑅2'* är 600 km respektive 
oändlig. 

5.4 Fall 3: 600 km räckvidd, med personbilar 
Figur 10 visar återbetalningstiden då personbilar räknas med jämfört med 
när de utelämnas. Antalet personbilar är 20 gånger fler än antalet 
lastbilar, som här är 2 lastbilar/ kilometer. När personbilar är medräknade 
blir det kortast återbetalningstid vid 51% andel elväg i detta fall. Att 
kurvan med personbilar avviker först vid 36% är för att innan dess är 
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batteriet hos personbilen för stort för att det ska bidra positivt till 
lönsamheten. I de fallen sätts 𝑛8'"%)$ = 0, och då sammanfaller linjerna. 

 

Figur 10. Återbetalningstid beroende på andel elväg räknat med personbilar. 
Streckad linje visar jämförelsen när personbilar inte räknas med. 𝑛&-%5!4& = 2. 

Figur 11 visar återbetalningen i fall 3, vid olika antal lastbilar, och där 
personbilar räknats med.  
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Figur 11. n=1 visar återbetalningstiden beroende på andel elväg då antal lastbilar 
är 1 per km, n=2 för 2 lastbilar/ km osv. Antalet personbilar är 20 gånger fler 
(utom vid lägre andel än 36%), och 𝑅2'* = 600 km. 

5.5 Fall 4: 600 km räckvidd, med personbilar, v=60 km/h 
Figur 12 visar samma fall som ovanstående, fast här ändras 
hastighetsbegränsningen till 60 km/h istället för 90 km/h, på sträckan där 
elvägen är belägen. Maximal hastighet för lastbil är dock alltid 80 km/h 
även då hastighetsbegränsning är högre. Här visas att med lägre 
hastighet räcker det med en lägre andel elväg, samt att lönsamheten blir 
bättre. Lägst återbetalningstid är vid 44% istället för 51%. Men även vid 
25% är återbetalningstiden relativt kort. 𝑛&-%5!4& = 2. 
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Figur 12. Återbetalningstid beroende på andel elväg vid två olika 
hastighetsbegränsningar. 

När elvägen är på en sträcka med lägre hastighetsbegränsning behövs ett 
mindre batteri vid en given andel elväg, vilket är orsaken till bättre 
lönsamhet. Det illustreras i figur 13 a-e, som även visar hur andra 
parametrar påverkas av lägre hastighet. 
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Figur 13. 5 olika parametrar beroende på andel elväg vid 60 km/h jämfört med 90 
km/h (streckad linje). 

5.6 Fall 5: Som fall 3 inklusive kostnad för klimateffekter 
Här beräknas samma värden som för fall 3, men här inkluderas även 
kostnaden för klimateffekter, det vill säga kostnaden för utsläppt 
koldioxid som är 1,14 kr/ kg COW-ekvivalenter. Med detta inkluderat blir 
kostnaden för bränsledrift betydligt högre, medan kostnaden för eldrift 
är relativt oförändrat (svensk elmix har låga koldioxidutsläpp). Figur 14 
visar återbetalningstiden då kostnad för klimateffekter inkluderas 
jämfört med när det exkluderas. Figuren visar att återbetalningstiden blir 
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betydligt kortare, samt att andelen elväg kan vara mycket liten 
(batterierna större) och ändå nå god lönsamhet. 

 

Figur 14. Visar återbetalningstiden då kostnad för klimateffekter är medräknat, 
då kostnaden är 1,14 kr/ kg 𝐶𝑂W. 

På grund av denna mycket stora skillnad när kostnad för koldioxid 
räknas med visas även figur 15, där kostnad för utsläppt koldioxid sätts 
till 0,50 kr/ kg istället. 
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Figur 15. Visar återbetalningstiden då kostnad för klimateffekter är medräknat, 
då kostnaden är 0,50 kr/ kg 𝐶𝑂W. 

5.7 Kompletterande beräkning: Total årskostnad 
Här beräknas alla kostnader som en årskostnad, både kostnaden för elväg 
och batterierna i samtliga fordon. Enbart lastbilar är här medräknade, och 
räckvidden är 600 kilometer med elväg, liksom i fall 2. Figur 14 visar 
resultatet. Med lägre andel elväg dominerar kostnaden för batterierna. Ju 
högre andel elväg desto högre elvägskostnad, men lägre batterikostnad. 
Ringarna markerar de punkter där lägst totalkostnad uppnås, vid n=1, 
n=2 och så vidare. Här ses att med få användare blir årskostnaden som 
lägst vid låg andel elväg. Ju fler användare desto längre förflyttas 
minimum åt höger i figuren, det vill säga minsta kostnaden hamnar vid 
en högre andel elväg.  
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Figur 16. All kostnad, både kostnad för elväg (investering och underhåll) samt 
batterikostnad, är omräknat till årskostnad. Ringarna markerar de punkter där 
årskostnaden är som lägst. 

5.8 Känslighetsanalyser 
I bilaga D ses känslighetsanalyser för några fler olika parametrar. 
Exempelvis noteras att en ökning av bränslepriset minskar 
återbetalningstiden betydligt (liknande effekten då kostnad för 
klimateffekter räknas med). Dessutom räcker det med lägre andel elväg 
för att få kortast återbetalningstid om bränslepriset är högre. Med en 
högre exponent i ekvation 1 (alltså att effekten påverkar mer av priset) 
blir det kraftigt åt andra hållet, nämligen kraftigt mindre gynnsamt med 
låg andel elväg. 

Med en längre körsträcka för personbilarna blir det tydligt bättre 
lönsamhet, och det räcker med en lägre andel elväg för att personbilarna 
ska påverka återbetalningstiden. Detta eftersom det är lönsamt även med 
större batterier när personbilarna har längre körsträckor (se 4.5.6 och 
ekvation 25 om maximal batteristorlek för personbilar). 
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5.9 Exempel 

n=2, andel elväg med kortast återbetalning, endast lastbilar 
Ett exempel på lönsamheten med värden enligt antaganden: En 100 km 
lång sträcka ska elektrifieras, med 200 elvägslastbilar som använder 
sträckan, och endast kör på den aktuella sträckan. Det ger 𝑛&-%5!4& = 2. 
Hastigheten är 80 km/h. Elväg på 49% av sträckan ger kortast 
återbetalningstid, då är investeringskostnaden totalt 260 miljoner kronor. 
Varje batteri behöver vara cirka 110 kWh, och håller 3,2 år. 
Återbetalningstiden på investeringen är 16 år. Fordonen behöver i detta 
fall laddas stationärt minst var 60:e mil. 

100% av Sveriges stora vägar 
I detta exempel byggs elväg på 100% av samtliga Sveriges stora vägar 
(Europa- och länsvägar) på totalt 20 000 kilometer, och samtliga 5 
miljoner personbilar och 60 000 tunga lastbilar byts till elfordon. Det ger 
att 𝑛&-%5!4& = 3 och 𝑛8'"%)$!4& = 250. Andra fordonstyper (exempelvis 
bussar och lätta lastbilar) räknas här inte med. Investeringskostnaden för 
elvägen skulle bli 100 miljarder, och återbetalningstiden blir 5,7 år. Om 
personbilar inte skulle medräknas blir återbetalningstiden istället 14,2 år. 

Besparad koldioxid i drift är drygt 15 miljoner ton koldioxid per år, när 
både personbilar och lastbilar räknas med. Om kostnaden 1,14 kr/ kg 
koldioxid skulle räknas med skulle återbetalningstiden istället bli 2,9 år. 
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6 Diskussion 
6.1 Optimal andel elväg 

En beräkningsmodell har tagits fram för lönsamheten för elvägar. 
Återbetalningstiden för några olika scenarier har presenterats. Här ska nu 
frågan om optimal andel elväg på en sträcka diskuteras utifrån de 
presenterade resultaten. 

Det enkla svaret på den optimala andelen elväg är den andel då 
återbetalningstiden är som kortast, för då får man ut mest i förhållande 
till investerade pengar. Men svaret är inte fullt så självklart. Exempelvis 
om återbetalningstiden är 6 år med 100% andel elväg, men 5 år vid 50% 
andel elväg. Då kanske det anses mer värt att investera mer pengar för att 
lönsamheten är så god. Några frågor behöver också besvaras: Hur mogen 
är tekniken, och hur säker är man på kalkylerna och hur många som 
kommer använda elvägen? Finns det redan mycket erfarenhet så att 
osäkerheten är liten, eller är det ett pilotprojekt med stora osäkerheter? I 
det första fallet kan man lika gärna investera stort om man med säkerhet 
vet att lönsamheten blir god, men i det andra fallet kan det vara bättre 
känna in terrängen innan man hoppar in i projektet med extremt stora 
kapital. Bättre då att samla på sig erfarenhet stegvis. Gällande elvägar 
befinner vi oss idag i det andra fallet med stora osäkerheter, och där 
teknikerna fortfarande är under utveckling. Med elvägar kan därför 
svaret på optimal andel istället vara den andel som ger så låg 
investeringskostnad som möjligt, men samtidigt ger tillräckligt god 
lönsamhet. 

Att bygga elvägar innebär stora kostnader oavsett. Att kunna hålla nere 
kostnader så mycket som möjligt men ändå behålla god lönsamhet är 
därför viktigt. Framför allt för att komma över den stora tröskeln som det 
innebär att en teknik övergår från teststadiet till 
förkommersialiseringsfas. Resultatet visar att det räcker med en relativt 
låg andel elväg på en sträcka för att få en god lönsamhet, vilket gör att 
kostnaden hålls nere. 

I början av utbyggnaden bör det med god marginal räcka att 
dimensionera utifrån att fordonen laddar stationärt var 60:e mil. 
Stationära laddstationer utplacerade på till exempel rastplatser eller där 
lastbilen parkeras efter en arbetsdag gör att fordonet inte behöver kunna 
åka längre än så utan stationär laddning. Figur 8 visar att lönsamheten 
blir betydande bättre än om fordonen aldrig ska behöva ladda stationärt, 
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samt att det räcker med 49% elväg istället för 61% för att få kortast 
återbetalningstid, och investeringskostnaderna kan alltså minska 
betydligt. Figuren visar också att 30% ger en nära optimal 
återbetalningstid. 

Ett förslag utifrån resultatet är att i början satsa på cirka 30–35% elväg 
med jämna intervall på de första utvalda sträckorna som byggs, och 
anpassa batteristorleken i lastbilarna efter det. Batteristorleken behöver 
generellt inte heller vara större än att de laddas stationärt var 60:e mil. 
Här uppnås en bra balans mellan relativt låga investeringskostnader, och 
tillräckligt låga batterikostnader för att det ska vara lönt att byta 
diesellastbilar till ellastbilar. 

När sedan antalet användare av elvägen ökar, och erfarenheterna har 
ökat, kan sedan elvägen byggas ut mer. Både fler och fler sträckor, men 
också större och större andel elväg på de befintliga sträckorna. En sådan 
successiv ökning av andel elväg på en sträcka i takt med att antalet 
användare ökar stöds även av den kompletterande beräkningen, se figur 
16. 

6.2 Fler observationer 
Nedan listas några fler observationer som kan göras utifrån resultatet. 

• Om elvägen installeras på sträckor med lägre hastighet blir 
lönsamheten bättre och andelen elväg kan vara mindre (nedåt 
25%). Se figur 12. 

• Om elvägar täcker en alltför liten del behöver batterierna vara så 
stora att totala lönsamheten blir för dålig, såvida inte något 
avgörande grundvärde förändras, till exempel att kostnad för 
klimateffekter räknas med. 

• Personbilar gör stor skillnad i resultatet, vid högre andel elväg. Vid 
lägre andel elväg behöver batterierna vara så stora att det totalt sett 
skulle vara billigare med bensinbil. Men även med låg andel elväg 
kan det ändå vara en hel del personelbilar som drar nytta av 
elvägen, och det borde ju på något sätt räknas in i elvägens nytta. 
Resultatet blir därför på sätt och vis missvisande vid lägre andel 
elväg. 

• När kostnad för klimateffekter (koldioxidutsläpp) räknas med blir 
återbetalningstiden betydligt bättre.  
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• I vissa fall visar beräkningarna att återbetalningstiden är längre än 
20 år. Då uppskattad genomsnittlig livslängd på komponenterna i 
elvägen är 20 år, blir investeringen inte lönsam i de fallen. 

• Med ökad körsträcka för personbilarna blir det bättre lönsamhet, 
och det kan räcka med lägre andel elväg (se känslighetsanalys i 
bilaga D). Detta är intressant eftersom det är tänkbart att det i 
början främst är personbilar med längre körsträckor som byts till 
elbilar. 

6.3 Metoddiskussion 
6.3.1 Osäkra parametrar 

Beräkningarna bygger på ett antal parametrar som är osäkra och/ eller 
kan ändras med tiden, och är därför stora felkällor. Därför har några olika 
scenarier presenterats i resultatet, och fler känslighetsanalyser finns i 
bilaga. När mer erfarenhet från verkliga projekt finns kan värden 
bestämmas med större exakthet och felmarginalen bli mindre. 

Ett mycket osäkert antagande är hur mycket kostnaden ökar för elvägar 
när de behöver dimensioneras för högre effekt. Ekvation 1 har använts, 
där exponenten är 0,4, istället för med transformatorkostnad där 
exponenten ofta är närmre 0,68. Antagandet baseras på att det troligen är 
en del kostnader som är fasta oavsett effekt (exempelvis viss 
arbetskostnad), medan kostnaden för en del komponenter kan tänkas 
följa samma förhållande som transformatorer då effekt ökar. Att sätta 
exponenten till 0,4 är ett grovt antagande som kan rättas till vid bättre 
information.  På grund av denna osäkerhet har känslighetsanalys gjorts i 
bilaga D. Med föreslagen andel elväg på 30–35% är dimensionerade 
effekten från elvägen inte högre än cirka 300–350 kW. Det gör att 
skillnaden inte blir väldigt stor i jämförelse med om annan närliggande 
exponent hade valts. Men en högre exponent skulle göra det mindre 
gynnsamt med lägre andelar. Det skulle göra att en högre andel elväg kan 
vara lämplig, förslagsvis 35–40% (se figur D1 i bilaga D). 

Om modellen för batteriernas livslängd verkligen stämmer med 
verkligheten är svårt att verifiera i dagsläget. Det saknas data för hur 
länge batterier håller i tunga lastbilar som åker långa sträckor på mer än 
10 000 mil/ år. Denna brist på data från verklig körning gör att 
osäkerheten på modellen i dagsläget är relativt stor. Modellen som 
används i denna rapport baseras på en kombination av två modeller för 
två olika typer av litiumjonbatterier. Det hade varit mer optimalt om en 
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mer uppdaterad modell för en specifik batterityp hade hittats och 
implementerats för syftet i denna rapport. Med de angivna exemplen som 
jämförelse i kapitel 3.5 kan modellen ändå anses vara rimlig, och den har 
med de viktiga parametrarna. Utan denna modell hade rena gissningar 
behövts göras, eller betrakta batteriets livslängd eller antalet 
laddningscykler innan EoL som konstant oavsett användning. Med 
alternativen förefaller det mest rimliga att använda modellen.  

6.3.2 Batteristorlek 
Beräkningarna på batteristorlek baserades på nya batterier. Invändningar 
kan därför göras att batterierna måste vara dimensionerade för att klara 
av behovet även strax innan batteriet byts ut vid 80% kvarvarande 
kapacitet. Dessutom drar elfordon mer el på vintern, och de bör ju klara 
av behoven även då. Men på två sätt finns ändå marginaler som 
förmodligen kompenserar för både degraderat batteri och vinterkörning. 
Det ena är att beräkningarna baseras på att endast 60% av batteriets fulla 
kapacitet används, trots att upp till 90% av batteriet är tillgängligt. Det 
andra är att räckvidden med elväg på 600 kilometer är god marginal i de 
allra flesta fallen. Om räckvidden på grund av gammalt batteri och 
vinterkörning skulle gå ned till 40–50 mil borde det räcka ändå, eftersom 
lastbilschaufförer enligt lag ändå måste ta 45 minuter rast efter 4,5 timmes 
körning och batteriet kan laddas stationärt under den tiden. 

6.3.3 Eventuella metodändringar i kommande arbeten 
I ett kommande arbete kan modifieringar göras i beräkningarna för att 
göra en eller flera av dessa förändringar: 

• Räkna med att även lastbilar med ännu högre elförbrukning än 
utgångsvärdet i denna rapport trafikerar sträckan. Det kan göra att 
elvägen behöver dimensioneras för något högre effekt. 

• Räkna med att verkningsgraden blir något högre när fordonet är 
på ett elvägsavsnitt, på grund av att elen för framdrift inte går 
igenom batteriet. Det skulle ge en viss fördel för en högre andel 
elväg, men med en verkningsgrad på 95% i batteriet blir skillnaden 
troligen inte så stor. 

• Inkludera hybridfordon i beräkningar. 

• Applicera beräkningsmodellen på andra elvägstekniker än Elways 
teknik, vilket främst skulle innebära en annan uppskattad 
investeringskostnad för elvägen. 
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• Använda andra metoder än återbetalningsmetoden för beräkning 
av lönsamheten. Det kan ge resultatet andra perspektiv, som min 
kompletterande beräkning visar (se figur 16). 

• Räkna med kostnader för klimateffekter (koldioxidutsläpp) i alla 
beräkningar. Även kostnader för andra slags utsläpp kan då 
inkluderas. 
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7 Slutsats 
Med resultatet i denna rapport kan fyra huvudsakliga slutsatser göras. 
Slutsatserna kan vara en hjälp vid planering av elvägssträckor, framför 
allt i en tidig utbyggnadsfas för elvägar. 

• Det räcker ofta att täcka 30–35% av en planerad sträcka med elväg, 
för att hålla nere investeringskostnaden. Lönsamheten kan ändå 
vara mycket god. 

• Lönsamheten förbättras, och en ännu mindre andel elväg räcker, 
om elvägarna är placerade där det är lägre hastighetsbegränsning. 

• När erfarenheterna har ökat och fler användare finns kan elvägar 
byggas ut mer, både fler sträckor och större andel på de befintliga 
sträckorna. 

• Att räkna med personbilar förbättrar lönsamheten betydligt, 
framför allt vid högre andel elväg. Elvägsteknik som personbilar 
kan använda är därför fördelaktigt.  

 



Lönsamhet för elvägar – 
Beräkningsmodell för lönsamheten samt 
optimal andel elväg på en sträcka  

Albin Mauritzon 
2019-06-15 

 

 43 

Källförteckning 
 

[1]  Seungmin, Jeong m fl (2019) ”Charging Automation for Electric 
Vehicles: Is a Smaller Battery Good for the Wireless Charging Electric 
Vehicles?” IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 
Vol. 16, nr 1, s. 486-497.  

[2]  Xu, Bolun (2013) ”Degradation-limiting Optimization of Battery 
Energy Storage Systems Operation” [www] Pdf hämtad från: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=7C7C1D75
9239A684421281CF858CBBE3?doi=10.1.1.701.3320&rep=rep1&type=p
df (pdf) s. 9-10 
Hämtad 2019-04-10. 

[3]  Power Circle (2019) ”Pressmeddelande - Sverige är på väg mot 25 
miljoner laddbara fordon 2030” [www]  
http://powercircle.org/nyhet/sverige-ar-pa-vag-mot-25-miljoner-
laddbara-fordon-2030/ 
Publicerad 2019-01-28 
Hämtad 2019-05-24 

[4]  IVL - Svenska Miljöinstitutet (2017) ”Ny rapport belyser 
klimatpåverkan från produktionen av elbilsbatterier” [www] 
https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/pressmeddelanden/pressme
ddelande---arkiv/2017-05-29-ny-rapport-belyser-klimatpaverkan-
fran-produktionen-av-elbilsbatterier.html 
Publicerad 2017-05-29 
Hämtad 2019-05-24 

[5]  Pettersson, Jan m fl (2017) ”Nationell färdplan för elvägar” 
Trafikverket, s. 6-9  
Publicerad 2017-11-29 

[6]  Pettersson, Jan m fl (2017) ”Nationell färdplan för elvägar” 
Trafikverket, s. 35-36  
Publicerad 2017-11-29 

[7]  Elways AB ”Vanliga frågor” [www]  
http://elways.se/vanliga-fragor/ 
Hämtad 2019-05-17 

[8]  eRoadArlanda, ”Bilder & material” [www]  
https://eroadarlanda.se/press-media/bilder-material/ 
Hämtad 2019-05-17 

[9]  Elways AB ”Elways lösning” [www]  
http://elways.se/elways-losning/  



Lönsamhet för elvägar – 
Beräkningsmodell för lönsamheten samt 
optimal andel elväg på en sträcka  

Albin Mauritzon 
2019-06-15 

 

 44 

Hämtad 2019-05-17 
[10]  Asplund, Gunnar, vd, Elways AB, Solna. Besök 2019-04-23. 
[11]  Asplund, Gunnar, vd, Elways AB. Telefonintervju 2019-05-27. 
[12]  Electrical Engineering Portal (2011) ”Price of a transformer,” [www]  

https://electrical-engineering-portal.com/price-of-a-transformer  
Publicerad 2011-01-26 
Hämtad 2019-05-28 

[13]  Trafikverket (2018) ”Analysmetod och samhällsekonomiska 
kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.1. Kapitel 14 Operativa 
trafikeringskostnader för godstransporter” s. 6-8  
Publicerad 2018-04-01 

[14]  Gröna bilister (2015) ”Drivmedelsfakta 2015,” [www] 
http://www.gronabilister.se/drivmedelsfakta-
2015.pdf?cms_fileid=64aaebeeede32f237e60e7856cd46cf2 (pdf) s 6. 
2019-04-09 

[15]  Miljofordon.se (2019) ”Miljöpåverkan” [www] 
https://www.miljofordon.se/bilar/miljoepaaverkan/ 
Uppdaterad: 2019-03-28 
Hämtad 2019-05-27 

[16]  Trafikanalys (2019) ”Lastbilstrafik 2018” [www] 
https://www.trafa.se/globalassets/statistik/vagtrafik/lastbilstrafik/201
8/lastbilstrafik-2018.pdf (pdf) 
Publicerad 2019-05-15 
Hämtad 2019-05-22 

[17]  Trafikverket (2019) ”Analysmetod och samhällsekonomiska 
kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.1. Kapitel 13 Operativa 
trafikeringskostnader för persontrafik” s. 5-7  
Publicerad 2019-04-01 

[18]  Naturvårdsverket, ”Bränsleanvändning för bensin- och dieselbilar” 
[www]  
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-
O/Bransleanvandning-for-bensin--och-dieselbilar/ 
Publicerad 2018-12-12 
Hämtad 2019-04-17 

[19]  Transportstyrelsen (2019) ”Fordonsstatistik” [www]  
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/Fordonsstati
stik/ 
Publicerad 2019-04 
Hämtad 2019-05-17 



Lönsamhet för elvägar – 
Beräkningsmodell för lönsamheten samt 
optimal andel elväg på en sträcka  

Albin Mauritzon 
2019-06-15 

 

 45 

[20]  Trafikverket (2018) ”Analysmetod och samhällsekonomiska 
kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.1. Kapitel 12 Kostnad för 
klimateffekter” s. 4  
Publicerad 2018-04-01 

[21]  Elways AB ”Driftskostnad” [www]  
http://elways.se/driftskostnad/  
Hämtad 2019-05-14 

[22]  Earl, Thomas m fl (2018) ”Analysis of long haul battery electric 
trucks in EU" European Federation for Transport and Environment (T&E) 
[www] Pdf hämtad från: 
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/201
80725_T%26E_Battery_Electric_Trucks_EU_FINAL.pdf (pdf) 
Hämtad 2019-05-30 

[23]  NISSAN ”Nissan Leaf - Räckvidd och laddning” [www]  
https://www.nissan.se/fordon/fordon-utbud/leaf/rackvidd-
laddning.html  
Hämtad 2019-05-13 

[24]  Lowry, John & Larminie, James (2012) Electric Vehicle Technology 
Explained. Upplaga 2. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd. s. 31-
32 

[25]  BMW ”BMW i3 - Tekniska data” [www]  
https://www.bmw.se/sv/alla-modeller/bmw-i/i3/2017/tekniska-
data.html#tab-0 
Hämtad 2019-05-14 

[26]  Blomhäll, Tibor (2016) ”Elbilsskolan: Så fungerar batterierna i 
elbilar” Recharge [www] 
https://www.mestmotor.se/recharge/artiklar/artiklar/20160927/elbilss
kolan-sa-fungerar-batterierna-i-elbilar/ 
Publicerad 2016-09-27 
Hämtad 2019-04-17 

[27]  Marc Beaudin m fl (2010) ”Energy storage for mitigating the 
variability of renewable electricity sources: An updated review” 
Energy for Sustainable Development, Vol. 14, nr 4, s. 302-314  

[28]  Nicholas, Michael & Lutsey, Nic (2019) ”Update on electric vehicle 
costs in the United States through 2030” The International Counsil on 
Clean Transportation (icct) [www] 
https://www.theicct.org/publications/update-US-2030-electric-
vehicle-cost  
Publicerad 2019-04-02 



Lönsamhet för elvägar – 
Beräkningsmodell för lönsamheten samt 
optimal andel elväg på en sträcka  

Albin Mauritzon 
2019-06-15 

 

 46 

Hämtad 2019-05-19 
[29]  Lambert, Fred (2017) ”Electric vehicle battery cost dropped 80% in 6 

years down to $227/kWh – Tesla claims to be below $190/kWh” 
electrek [www] 
https://electrek.co/2017/01/30/electric-vehicle-battery-cost-dropped-
80-6-years-227kwh-tesla-190kwh/ 
Publicerad 2017-01-30 
Hämtad 2019-04-29 

[30]  Renault ”Prislista Renault Zoe” (2019) [www] 
https://www.cdn.renault.com/content/dam/Renault/SE/pdf/renault-
zoe-prislista.pdf  
Publicerad 2019-04-16 
Hämtad 2019-05-01 

[31]  Sakovica, Julija (2018) ”Electric vehicle battery second life 
applications in stationary storage – feasibility analysis in Europe” 
[www] Rapport hämtad från: 
http://mem-envi.ulb.ac.be/Memoires_en_pdf/MFE_17_18/MFE_ 
Sakovica_17_18.pdf (pdf) s. 51-52 
Hämtad 2019-05-01 

[32]  Lowry, John & Larminie, James (2012) Electric Vehicle Technology 
Explained. Upplaga 2. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd. s. 50-
52  

[33]  Ko, Young Dae & Jang, Young Jae (2013) ”The Optimal System 
Design of the Online Electric Vehicle Utilizing Wireless Power 
Transmission Technology” IEEE Transactions on Intelligent 
Transportation Systems Vol. 144, nr 3, s. 1255-1265. 

[34]  Ko, Young Dae & Jang, Young Jae (2013) ”The Optimal System 
Design of the Online Electric Vehicle Utilizing Wireless Power 
Transmission Technology” IEEE Transactions on Intelligent 
Transportation Systems Vol. 144, nr 3, s. 1255-1265.  

[35]  Battery University (2019) ”BU-401a: Fast and Ultra-fast Chargers” 
[www] 
https://batteryuniversity.com/learn/article/ultra_fast_chargers.  
Uppdaterad 2019-04-12 
Hämtad 2019-05-10  

[36]  Tesla ”Ladda på vägen” [www] 
https://www.tesla.com/sv_SE/supercharger  
Hämtad 2019-05-17 



Lönsamhet för elvägar – 
Beräkningsmodell för lönsamheten samt 
optimal andel elväg på en sträcka  

Albin Mauritzon 
2019-06-15 

 

 47 

[37]  Omar, Noshin m fl (2014) ”Lithium iron phosphate based battery – 
Assessment of the aging parameters and development of cycle life 
model” Applied Energy, Vol. 113, s. 1575-1585. 

[38]  Xu, Bolun (2013) ”Degradation-limiting Optimization of Battery 
Energy Storage Systems Operation” [www] Pdf hämtad från: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=7C7C1D75
9239A684421281CF858CBBE3?doi=10.1.1.701.3320&rep=rep1&type=p
df (pdf) s. 31-32. 
Hämtad 2019-04-10 

[39]  Battery University (2019) ”BU-205: Types of Lithium-ion” [www] 
https://batteryuniversity.com/learn/article/types_of_lithium_ion 
Uppdaterad 2019-04-24 
Hämtad 2019-05-17 

[40]  Allt om elbil (2018) ”Livslängden på batterier i Teslan imponerar,” 17 
04 2018. [www]. Available: https://alltomelbil.se/livslangden-pa-
batterier-i-tesla-imponerar/.  
Publicerad 2018-04-17 
Hämtad 2019-04-29 

[41]  Trafikverket (2018) ”Analysmetod och samhällsekonomiska 
kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.1. Kapitel 5 
Kalkylprinciper och generella kalkylvärden” s. 27 
Publicerad 2018-04-01 

[42]  Xu, Bolun (2013) ”Degradation-limiting Optimization of Battery 
Energy Storage Systems Operation” [www] Pdf hämtad från: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=7C7C1D75
9239A684421281CF858CBBE3?doi=10.1.1.701.3320&rep=rep1&type=p
df (pdf) s. 5 
Hämtad 2019-04-10 

[43]  Imamura, Daichi & Tomoyuki, Matsuda & Ando, Keisuke (2018) 
”Degradation diagnosis of lithium-ion batteries with a 
LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 and LiMn2O4 blended cathode using dV/dQ 
curve analysis” Journal of Power Sources Vol. 390, s. 278-285. 

[44]  Rabe, Mattias (2017) ”Så långt kommer tio laddhybrider på el” 
Teknikens värld [www]  
https://teknikensvarld.se/sa-langt-kommer-tio-laddhybrider-pa-el-
542984/  
Publicerad 2017-10-19 
Hämtad 2019-04-09 

 



Lönsamhet för elvägar – 
Beräkningsmodell för lönsamheten samt 
optimal andel elväg på en sträcka  

Albin Mauritzon 
2019-06-15 

 

 48 

Bilaga A – Batteriets degradering 
Batteriers livslängd påverkas av en mängd olika faktorer. De som anses 
relevant för detta arbete är temperatur, laddningshastighet, 
urladdningshastighet, State of Charge (SoC), Depth of Discharge (DoD), 
och batteriets ålder. Påverkan av dessa faktorer kan vara oberoende eller 
beroende av varandra, vilket gör batteriers degradering till ett komplext 
problem med flera dimensioner. Därför finns det många olika modeller 
för batteriets livslängd med olika angreppssätt och metoder. I denna 
rapport används en modell baserat på empiriska experiment för 
litiumjonbatterier, vilket ofta anses det mest lämpliga för praktisk 
tillämpning. [42] Batteriet degraderas då anoden eller katoden 
degraderas genom kemiska reaktioner, eller genom att så kallat ”Solid 
Electrolyte Interface” (SEI) bildas. Detta går olika snabbt beroende på 
användning. [37] [43] 

Omar m.fl [37] har tagit fram en modell för hur ett järnfosfastbaserat 
litiumjonbatteri (LFB) degraderas utifrån olika parametrar, och Xu [38] 
har tagit fram en liknande modell för ett litiummanganoxid-batteri 
(LMO). I detta arbete har en kombination av dessa två modeller använts 
för att få en modell som visar hur länge litiumjonbatterier håller innan 
batteriet når EoL utifrån dessa parametrar. Under ”Jämförelse mellan 
modellerna” (nedan) finns beskrivning för hur modellerna skiljer sig åt 
och kort motivering för valda modeller vid respektive parameter. 
Lämpligt nog har båda använt sig av samma referensvärden. 

Referensvärden 
Referensvärdena för dessa modeller var att arbetstemperaturen var 25 
grader, DoD var 100%, och både laddnings- och urladdningshastighet var 
1C. [37] Nedan redovisas den modell som valts för respektive parameter. 
För 𝐶/0-"1', 𝐶*4%/0-"1', SoC och T redovisas en degraderingsfaktor 𝑓3 som 
visar hur mycket batteriet slits ut jämfört med referensförhållandet (då 
𝑓3 = 1). En lägre siffra på 𝑓3är bättre för batteriet. Med DoD anges istället 
en faktor 𝑔q)q som istället visar batteriets degradering per laddcykel. Och 
för ålder används faktor 𝑔/-& som visar degraderingen per år. Dessa 
faktorer behövs för summeringen av modellen.  
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Depth of discharge (DoD) 
Batteriets livslängd ökar om det är fler ”grunda” laddningar jämfört med 
färre djupa laddningar [1]. Xus modell på degraderingen per laddcykel 
(”små laddcykler”) kan beskrivas enligt ekvation A1 [38]. 

𝑔q)q = (8,95𝐸4 ∗ 𝐷𝑜𝐷yL,YNM − 7,28𝐸4)yh  Ekv. A1 

Kommentar: Med denna modell tar det 3340 laddningscykler med 100% 
DoD och övriga referensförhållanden innan EoL har nåtts, räknat med 
linjär degradering och borträknat slitage på grund av kalenderålder. När 
icke-linjär degradering och kalenderålder räknas med blir antalet lägre. 

Laddningshastighet 
Modellen för antalet cykler med avseende på laddningshastighet kan 
enligt Omar m.fl beskrivas med ekvation A2, där 𝐶/0-"1' är 
laddningshastighet och CL står för antalet laddcykler innan EoL [37]. 
Degraderingsfaktor 𝑓d/ kan utifrån det räknas ut enligt ekvation A3, där 
𝐶/0-"1',"'( är 1. 

𝐶𝐿~𝐶/0-"1'� = 5963 ∗ 𝑒~dl��]VS∗yL.M�oh� + 321.4 ∗ 𝑒~dl��]VS∗L.LohMN�  Ekv. A2 

𝑓d/ =
d}~dl��]VS,]Sa�

d}~dl��]VS�
	  Ekv. A3 

Urladdningshastighet 
Modellen för antalet cykler med avseende på urladdningshastighet kan 
enligt Omar m.fl beskrivas med ekvation A4 [37], där 𝐶*4%/0-"1' är 
urladdningshastighet och räknas ut med ekvation  6. Degraderingsfaktor 
𝑓d* kan utifrån det räknas ut enligt ekvation A5, där 𝐶*4%/0-"1',"'( är 1. 

𝐶𝐿~𝐶*4%/0-"1'� = 4464 ∗ 𝑒dce_l��]VS∗yL,hoNW − 1519 ∗ 𝑒dce_l��]VS∗yL.YoL� 
 Ekv. A4 

𝑓dc =
d}Qdce_l��]VS]SaX

d}~dce_l��]VS�
  Ekv. A5 

State of Charge 
Xus modell på degraderingsfaktorn med avseende på State of Charge 
(SoC) visas i ekvation A6, där 𝑆𝑜𝐶"'( är 50% [38]. 

𝑓�)d = 𝑒h,LY∗~�)dy�)d]Sa�  Ekv. A6 
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Temperatur 
Ekvation A7 visar Omars m.fl modell på antalet laddcykler innan 
batteriet når EoL. T är temperaturen i grader C. [37] Degraderingsfaktor 
𝑓¥ kan utifrån det räknas ut enligt ekvation 14, där 𝑇"'( är 25 grader. 

𝐶𝐿(𝑇) = 0,0039 ∗ 𝑇o − 1,95 ∗ 𝑇W + 67,51 ∗ 𝑇 + 2070  Ekv. A7 

𝑓¥ =
d}~¥]Sa�
d}(¥)

  Ekv. A8 

Kalenderålder 
Bortsett användning påverkar batteriets ålder degraderingen enligt 
ekvation A9, där t är tiden i år, och k är 0,0131 [1/ år]7 [38]. 

𝑔/-& = 𝑘 ∗ 𝑡 ∗ 𝑓�)d ∗ 𝑓¥  Ekv. A9 

Grafer för varje parameter 
Utifrån modellerna för varje parameter visas degradering enligt figur A1 
a-f. En högre siffra betyder att batteriet degraderas snabbare.  

                                                
7 I modellen 4,14E-10 [1/s], vilket är 0,0131 [1/ år]. 
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Figur A1 a-f. a visar batteriets degradering med avseende på ålder och b visar 
degraderingen per laddcykel med avseende på DoD. c-f visar 
degraderingsfaktorer 𝑓3 i förhållande till referens då 𝑓3 = 1 (markerat med röd 
ring), då parametern ändras. Ett högre värde på 𝑓3 innebär att batteriet slits 
snabbare jämfört med referens.  Exempelvis slits batteriet dubbelt så snabbt vid  
-10 grader jämfört med 25 grader. 

Fig A1 b visar som sagt degraderingen per laddcykel. Här avses ”små 
laddcykler”. Eftersom en laddcykel på 100% ger ut mer energi än en 
laddcykel på 20% visas degraderingen per full laddcykel i figur A2. Det 
har räknats ut med ekvation A10. Detta för att kunna jämföra slitage 
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mellan till exempel två laddcykler på 50% och en laddcykel på 100%, 
vilket ger lika mycket energi ut från batteriet. Här ses att kontinuerligt ha 
en DoD på cirka 40% är det optimala enligt modellen, i förhållande till 
hur mycket energi som används. Mellan 20% till 80% DoD är 
degraderingen rätt lika räknat på fulla laddcykler. 

𝑔(?&&/,6'& = 𝑔q)q/𝐷𝑜𝐷 Ekv. A10 

 

Figur A2. Degraderingen per full laddcykel med avseende på DoD.  

Linjär eller ickelinjär degradering 
Ekvation A11 nedan visar totala degraderingen om den hade varit linjär 
med avseende på antalet laddcykler N. N står här för antalet ”små” 
laddcykler, exempelvis är 1 full laddcykel (på 100%) lika med 5 st ”små” 
laddcykler på 20% DoD. 

𝑓5)5 = 𝑓�)d ∗ 𝑓¥ ∗ (𝑔q)q ∗ 𝑓d* ∗ 𝑓d/ ∗ 𝑁 + 𝑘 ∗ 𝑡)   Ekv. A11 

I själva verket är degraderingen dock inte linjär med antalet cykler, utan 
degraderingen är större i början på grund av att SEI främst bildas i början. 
För att räkna med den ickelinjära aspekten finns ekvation A12 utgående 
från Xus modell, där L är den verkliga degraderingen, 𝑝�`� = 0,0575 och 
𝑟�`� = 121. [38] 

𝐿 = 1 − (𝑝�`� ∗ 𝑒y"¨©ª∗(gbg + (1 − 𝑝�`�) ∗ 𝑒y(gbg)   Ekv. A12 
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L sätts som 0,20 eftersom rapporten utgår från EoL då 20% kapacitet har 
tappats (80% kapacitet kvar). Genom ekvationslösare (Matlab) fås då att 
𝑓5)5 = 0,1639, när EoL har uppnåtts. 

Summering av modell 
Om antalet laddcykler är ett visst antal (𝑛,") per år, är N = 𝑛," ∗ 𝑡!. Med 
𝑓5)5 = 0,1639 kan då ekvation A11 skrivas om till ekvation A13, för att 
räkna ut batteriets livslängd i antal år (𝑡!). k=0,0131 och varje annan faktor 
räknas ut med ekvationerna ovan. 

𝑡! =
L,hMo«

(¨bk∗(¬∗~1jbj∗(kc∗(kl∗$m]n6�
  Ekv. A13 

 

Jämförelse mellan modellerna 

Temperatur 

Omar m.fl anger nedan modell: 

𝐶𝐿(𝑇) = 0,0039 ∗ 𝑇o − 1,95 ∗ 𝑇W + 67,51 ∗ 𝑇 + 2070  [37]   Ekv. A14 

CL står för Cycle life, det vill säga antalet laddcykler innan batteriets 
kapacitet är nere på 80%. T står för temperaturen i grader C. 

Xu anger nedan modell: 

Ekvation nedan är modell för degradering jämfört med 
referenstemperaturen 25 grader [38]. 

𝑓¥ = 𝑒L,LM«o∗(¥yW«N)∗Q
¢®
¬ X  Ekv. A15 

Samlad tabell temperatur 

Tabell A1 

Temperatur 45 
grader 

25 grader 10 grader 0 grader -10 
grader 

Antal cykler 
enligt Omar 

1515 2600 2554 2070 1196 

f_T enl Omar 1,72 1 1,02 1,26 2,17 
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f_T enligt Xu 3,67 1 0,335 0,151 0,064 

Tabell och ekvation visar livslängd i antal cykler i olika 
arbetstemperaturer när övriga förhållanden är enligt referensvärden. 

Kommentar modeller temperatur 

I modellen enligt Xu skulle mycket kalla temperaturer (minusgrader) 
vara extremt fördelaktigt för batterier, vilket inte stämmer med 
verkligheten. Modellen enligt Omar m.fl är rimligare då en temperatur 
någonstans mellan 10-25 grader är fördelaktigt. Därför har Omars m.fl 
modell valts. 

Depth of Discharge (DoD) 

DoD enligt Omar m.fl 

Ekvation A15 visar Omars m.fl modell för antalet cykler med avseende 
på DoD [37]. 

𝐶𝐿(𝐷𝑜𝐷) = 6,009𝐸9 ∗ 𝑒yL,LhhNi«∗q)q + 2070 ∗ 𝑒yL,LhNi«∗q)q  Ekv. A15 
 
Koefficienterna som anges för modellen verkar inte stämma, därför 
används istället de faktiska värdena från experimentet och faktorerna 
f_DoD utifrån det.  

Tabell A2 

 20% 
DoD 

40% DoD 60% DoD 80% DoD 100% 
DoD 

Antal ”små” 
cykler* 

34957 19985 10019 3221 2600 

Motsv. fulla 
laddcykler 

6991 7994 6011 2577 2600 

f_DoD enligt 
Omar m.fl 

0,372 0,325 0,433 1,01 1 

 *Här räknas en ny cykel varje gång batteriet laddas ut till det angivna 
DoD och laddas upp igen. En full laddcykel är när 100% av batteriets 
kapacitet laddats upp och ur, vilket exempelvis är 5 små laddcykler när 
DoD är 20%. 
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DoD enligt Xu 

I ekvation nedan visas degraderingen per laddcykel, så som Xu redovisar 
det [38]. 

𝑔q)q = (8,95𝐸4 ∗ 𝐷𝑜𝐷yL,YNM − 7,28𝐸4)yh  Ekv. A16 

För att få ut antalet laddcykler innan batteriet når EoL kan ekvation nedan 
användas, där 0,2 står för 20% degradering innan batteriet når EoL [38]. 

𝐶𝐿(𝐷𝑜𝐷) = 0,2 ∗ (8,95𝐸4 ∗ 𝐷𝑜𝐷yL,YNM − 7,28𝐸4) ∗ 𝐷𝑜𝐷  Ekv. A17 

Tabell A3 

 20% 
DoD 

40% DoD 60% DoD 80% DoD 100% 
DoD 

Antal ”små” 
cykler* 

24574 13381 8384 5390 3340 

Motsv. fulla 
laddcykler 

4915 5352 5030 4312 3340 

f_Dod 0,680 0,624 0,664 0,775 1 

 

DoD enligt Jeong m.fl 

Under arbetets gång hittades andra siffror för hur DoD påverkar 
livslängd på ett litiumjonbatterier som skiljer sig mycket jämfört med 
ovan. Dessa siffror som sägs gälla för ett litiumjonbatteri visas som 
jämförelse. [1] Dessa siffror verkar dock hänvisa till manualen för ett 
blybatteri, vilket kan förklara skillnaderna och att antalet cykler är så små 
jämfört med Omar m.fl och Xus modeller. Trots det är det intressant att 
notera att det finns många, ibland motstridiga, uppgifter kring hur olika 
faktorer påverkar batterislitage. 

 

Tabell A4 

 20% 
DoD 

40% DoD 60% DoD 80% DoD 100% 
DoD 
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Antal ”små” 
cykler* 

3000 1475 1000 675 500 

Motsv. fulla 
laddcykler 

600 590 600 540 500 

f_DoD 0,833 0,847 0,833 0,926 1 

 

Kommentarer DoD 

Både Xu och Omar m.fl har ett samband där batteriet håller längst (flest 
fulla laddcykler) vid 40% DoD, medan Jeong har ett lite oklart samband 
med avseende på fulla laddcykler. Jeong har även mycket lägre siffror, 
vilket tillsammans med annat tyder på att värdena gäller för ett blybatteri 
och inte litiumjonbatteri. Omar m.fl ger ett mycket högt värde på f_DoD 
vid 40%. Men jag väljer ändå Xus modell, för att gardera mig lite för att 
inte få alltför lång livslängd på batteriet. Vilken av modellerna som 
faktiskt stämmer bäst med verkligheten i verklig körning av elbilar är 
dock svårt att veta. 

Laddningshastighet 

För C-rate laddning hade endast Omar m.fl en sådan modell. Xu hade 
istället en kombinerad modell där C-rate gällde för både 
urladdningshastighet OCH laddningshastighet. Dock är dessa två ofta 
olika för elbilar, vilket gör att jag väljer att dela upp dem som Omar m.fl 
gjort. Modellen är därmed:  
 
CL(C°±) = 5963 ∗ e(³´µ∗yL.M�oh) + 321.4 ∗ e(³´µ∗L.LohMN)  Ekv. A18 

C är laddningshastighet. [37] 

Tabell A5 

Laddnings-
hastighet 

0,10 0,25 0,5 1 2 
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Antal 
cykler 

5908 5389 4628 34358 1957 

f_C_ch 0,581 0,637 0,742 1 1,76 

 
 
Urladdningshastighet 

Modellen för antalet cykler med avseende på urladdningshastighet (C-
rate) kan enligt Omar m.fl beskrivas med ekvation nedan. Några exempel 
på laddningshastighet visas i tabell. 

CL(C¶) = 4464 ∗ e³·∗yL,hoNW − 1519 ∗ e³·∗yL.YoL�  Ekv. A19 

Modell av Xu [38] med avseende på C-värde (för både urladdning och 
laddning) är enligt ekvation nedan och värdena på f_C syns även dem i 
tabellen nedan  

fd 	= 	 eL,WMo∗(³y³¹º»)		  Ekv. A20 

Antalet cykler innan batteriet når EoL räknas sedan ut enligt ekvation 
A21.  

𝐶𝐿(𝐶*) =
d}~dc�]Sa�

(kc
  A21 

Tabell A6 

Urladdnings-
hastighet 

0,25 0,5 1 2 

Antal cykler 
enl Omar 
m.fl 

2949 2941 2900 2744 

f_C_d enl 
Omar m.fl 

0,983 0,986 1 1,06 

                                                
8 Det noteras att antalet laddcykler här är 3435 till skillnad från 2600 när detta 
förhållanden testades när temperatur och DoD undersöktes, eller 2900 när C-rate 
urladdning undersöktes. Antingen är det någon skillnad i testförhållanden som inte 
framgår som orsakar skillnaden, eller så är det naturlig variation. 
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f_C enl Xu 0,821 0,877 1 1,30 

 

f_C från Xus modell för samtliga värden i tabellerna ligger mellan 
Omars värden f_C-ch och f_C-d. Detta känns rimligt eftersom Xu har 
slagit ihop urladdnings- och laddningshastighet till en enda parameter. 
Att dela upp det i två olika parametrar liksom Omar ger förmodligen 
dock bättre värden (eftersom de båda kan vara olika), så därför väljs 
Omars modell gällande både laddnings- och urladdningshastighet.  
 
 
Referensvärden 
Omar m.fl och Xu hade samma referensvärden (25 grader C, 1C 
urladdning och laddning, DoD 100%). Med förhållande enligt 
referensvärdena har batteriet 2600 fulla laddningscykler innan EoL nås, 
enligt Omar m.fl. Motsvarande antal laddningscykler för Xu är 3340, när 
batteriets ålder bortses från. 
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Bilaga B – Årskostnad 
Nedan beskrivs tillvägagångssätt och härledningar i detalj för att avgöra 
årskostnaden. 

Total årskostnad är summan av underhållskostnaden och extrakostnaden 
för alla fordon, enligt ekvation B1.  

𝐾5)5,,'-" = 𝑘?$*'"0å&&,'&>ä1 + 𝑘!,5)5  Ekv. B1 

För att få årskostnad på batterier behövs värden på batterikostnaden per 
kWh, batteriets storlek per fordon, samt antal fordon, för både 
personbilar och lastbilar. Batteristorlek och -kostnad beror på maximal 
laddningshastighet, batteriets livslängd och på vilket sätt batteristorleken 
ska vara dimensionerad, se avsnitten nedan. 

Årskostnad batteri per kWh 
Investeringskostnad för ett batteripaket antas vara proportionellt mot 
antalet kWh. När batteriet nått EoL byts batteripaketet ut, och det uttjänta 
batteriet säljs till ett restvärde9, r (% av inköpskostnad). Med en 
omräkning av restvärdet till ett nuvärde blir investeringskostnaden per 
kWh batteri enligt ekvation B2, där 𝑡! är batteriets livslängd och när 
kalkylräntan är 5%. 

𝑘8'"6C0 = 𝑘!-55'"4 ∗ Q1 −
"

h,L�g\
X Ekv. B2 

I rapporten omvandlas investeringskostnaden till en årskostnad på 
batterierna, som motsvarar årskostnaden för ett lån på batterierna. 
Räntan sätts till 5% (som åkeriers kalkylränta enligt ASEK) och lånet har 
precis betalats tillbaka när nytt batteri behöver köpas. Med 
annuitetsmetoden blir då årskostnaden per kWh batteri enligt ekvation 
28. Detta multiplicerat med antal kWh batteri ger total årskostnad på 
batteripaketet. 

𝑘å"%8'"6C0 = 𝑘8'"6C0 ∗
L,L�

hyh,L��g\
  Ekv. B3 

Exempel: Med inköpskostnad för batteri på 1500 kr/ kWh, 10% restvärde 
och 10 års livslängd ger ekvation B2 och B3 en årskostnad på 182 kr/ år 
per kWh. 

                                                
9 Arbetskostnad för att byta ut batteripaketet försummas här. Alternativt kan det ses 
som att r är försäljningsvärdet minus arbetskostnaden. 
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För lastbilar beror batteriets livslängd i hög grad på användningen på 
elvägen, så för lastbilar är batteriets livstid olika beroende på andel elväg. 
För personbilar ansätts istället ett fast värde på batteriets livstid på 10 år, 
som kan anses rimligt med tanke på exemplen i teoriavsnitt 3.5.9. 
Personbilar kör generellt kortare sträckor per år vilket gör att batteriet 
används mindre och gör åldersslitaget till en viktigare parameter än 
användningen. Att livslängden är olika lång gör att årliga 
batterikostnaden för lastbil respektive personbil blir olika. 

För att få total årskostnad på batterier multipliceras 𝑘å"%8'"6C0 med antal 
fordon och batteristorlek, och summeras för både lastbilar och 
personbilar enligt ekvationerna B4-B6. För personbilar subtraheras 10, se 
punkt 3 i avsnitt 4.2. 

𝑘!,&-%5!4&-" = 𝑘å"%8'"6C0,&-%5!4& ∗ 𝑛&-%5!4& ∗ 𝐶%49',&-%5!4& Ekv. B4 

𝑘!,8'"%)$!4&-" = 𝑘å"%8'"6C0,8'"%)$ ∗ 𝑛8'"%)$ ∗ (𝐶%49',8'"%)$ − 10) Ekv. B5 

𝑘!,5)5 = 𝑘!,&-%5!4&-" + 𝑘!,8'"%)$!4&-" Ekv. B6 

Laddningshastighet 
Det är viktigt att veta maximal laddningshastighet för att räkna ut den 
batteristorlek som behövs. Maximal laddningshastighet, 𝐶/0-"1'2-3, antas 
vara 1C liksom hos de snabbladdare som elbilar idag kan laddas med. I 
de fall då 𝐶%49' = 𝐶24$ löses 𝐶/0-"1' ut från ekvation B9 (se nedan) för att 
räkna ut 𝐶/0-"1'. I samtliga övriga fall är 𝐶/0-"1'= 𝐶/0-"1'2-3. 

Batteriets storlek 
Nedan beskrivs tillvägagångssättet i detalj att avgöra batteriets storlek. 
Det finns en minsta och största batteristorlek som sätter gränserna. 
Ekvationer för att bestämma hur stort batteriet behöver vara mellan det 
intervallet beskrivs sedan nedanför. 

Minsta och största batteristorlek 
Det finns en minsta batteristorlek som krävs, dels för att batteriet ska 
kunna ge ut tillräcklig effekt och dels för att räckvidden utanför 
elvägsnätet ska vara tillräckligt. Den minsta batteristorleken (𝐶24$) antas 
vara den storlek som krävs för att ha en räckvidd på 40 km, då 60% av 
batteriets kapacitet används. En sådan batteristorlek antas även möta 
effektbehovet, vilket är rimligt eftersom det stämmer för flera vanliga 
laddhybridbilar med räckvidd på 4–5 mil (8–10 kWh) [44]. Utgående från 
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ekvation 4 (avsnitt 3.4.3) kan 𝐶24$ lösas ut när 𝑅24$ är given enligt 
ekvation B7. 

𝐶24$ =
��e^∗(ST
dgeTTV

 Ekv. B7 

Det finns även maximal batteristorlek (𝐶2-3%5)"&'6) för att det ska vara 
lönsamt. Den maximala batteristorleken är den punkt då 
batterikostnaden per år precis övergår till att bli större än besparingen i 
drivmedel, enligt ekvation B8. För personbilar behöver 10 kWh adderas, 
eftersom elbil med 10 kWh antas kosta lika mycket som bensinbil. 

𝐶2-3%5)"&'6 ∗ 𝑘å"%8'"6C0 = 𝐵,'-"  

⟹	𝐶2-3%5)"&'6,8'"%)$ =
�mS�],�S]_b^

6å]_�S]� �,�S]_b^
	+ 10	𝑘𝑊ℎ Ekv. B8 

Exempel: För personbil med besparingen 2364 kr/år och årskostnad på 
batteriet på 182 kr/ kWh är maxstorleken WoMY

hNW
+ 10 = 23,0 kWh för att det 

ska bidra positivt till totala lönsamheten10. 

Dimensionerat för ”oändlig räckvidd” 
Att tala om oändlig räckvidd i elbilssammanhang kan låta märkligt, men 
här menas med oändlig räckvidd att fordonet aldrig behöver stanna 
eftersom det laddas från elvägen. I det fall då batteriet ska vara 
dimensionerat för att fordonet aldrig ska behöva stanna för att ladda kan 
ekvationerna 15 och 16 (𝑃'&>ä1 i avsnitt 4.3.1) sättas lika med varandra. 
𝐶%49' kan då lösas ut, vilket ger ekvation B9. När 𝑃()"*)$ och 𝐶/0-"1'2-3 är 
fasta värden beror därmed den optimala batteristorleken på andelen 
elväg på sträckan. 

𝐶%49' = QRab]cb^
8�^cST

− 𝑃()"*)$X /𝐶/0-"1'2-3 Ekv. B9 

Exempel: Med 45% elväg behöver personbilens batteri vara minst 19,6 
kWh för att aldrig behöva stanna. Detta när 𝑃()"*)$ = 16kW och 
𝐶/0-"1'2-3 = 1. 

                                                
10 Observera att för ägaren av fordonet kan det löna sig tidigare eftersom besparingen 
blir större när skatter räknas med. Detta är när skatter och användaravgifter inte 
räknas med. 
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Räknat på elväg som räckviddsförlängare 
I början av utbyggnaden av elvägar kan det tänkbart vara värt att räkna 
med att fordonen laddas stillastående efter en viss körsträcka. 
Exempelvis skulle ett fordon med 10 mils räckvidd utan elväg kunna få 
en räckvidd på 50 mil med elväg med tillräcklig andel elväg. Elvägen kan 
då ses som en räckviddsförlängare. Fordonen kan laddas på stationära 
laddstationer när de ändå skulle ha stått stilla, till exempel vid en 
lunchrast eller när lastbilen parkeras efter en arbetsdag. Se figur B1 för 
principskiss på hur batteriet laddas ur och upp i intervaller. Då kan 
batteristorlek och andel elväg hållas nere, i jämförelse med om fordonen 
aldrig ska behöva stanna för att ladda. Därför undersöks också vad som 
händer med resultatet om en viss räckvidd med elväg väljs. 

 

Figur B1. Visar räckvidden för ett exempel på ett fordon som utan elväg har 
räckvidden 10 mil (blå linje), men med elväg har räckvidden 𝑅2'*=25–30 mil 
(röd linje). Grafen lutar uppåt när batteriet laddas från elvägen. De streckade 
linjerna visar gränserna på intervallet som batteriets laddning ska röra sig 
mellan, 20% respektive 80% SoC. 

Nedan resonemang och ekvationer lägger grunden för att få fram 
ekvation för fordonens räckvidd när elväg används, 𝑅2'*. När 𝑅2'* 
sedan är valt (alltså hur lång räckvidden ska vara med elväg) kan 
ekvation härledas för att få ut den erforderliga batteristorleken. 
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Sett över en lång körsträcka med en viss andel elvägar multipliceras 𝑃'&>ä1 
i ekvation 15 (avsnitt 4.3.1) med andelen för att få genomsnittliga effekten 
från elvägsavsnitten, enligt ekvation B10. 𝐶/0-"1' är i detta fall 𝐶/0-"1'2-3, 
eftersom räckvidden ska bli så lång som möjligt. 

𝑃'&>ä1,%$455 = 𝑝-$*'& ∗ (𝑃()"*)$ + 𝐶%49' ∗ 𝐶/0-"1'2-3) Ekv. B10 

Skillnaden 𝑃()"*)$ − 𝑃'&>ä1,%$455 är den genomsnittliga effekt som 
förbrukas som inte tillgodoses av elvägen. Exempel: Att driva fordonet 
förbrukar 130 kW och genomsnittliga effekten från elvägsavsnitten 
(𝑃'&>ä1,%$455) är 100 kW. Då töms batteriet över tid med effekten 30 kW i 
genomsnitt. Ekvation B11 ger hur många gånger längre räckvidden blir 
med elväg i förhållande till utan elväg.  

𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 = Rab]cb^
Rab]cb^yRSTUäV,_^egg

 Ekv. B11 

För exemplet ovan skulle räckvidden med elvägen förenklat bli 130 kW/ 
30 kW = ca 4,3 gånger längre med elväg jämfört med utan, eftersom 
effektförbrukningen från batteriet är i snitt 4,3 gånger lägre. 

Ovanstående resonemang tillsammans med ekvation 4 (avsnitt 3.4.3), B10 
och B11 ger ekvation B12, som räknar ut den förenklade räckvidden 𝑅2h. 

𝑅2h =
d_efS∗dgeTTV

(ST
∗ ½

Rab]cb^
Rab]cb^y8gäl�^∗Rab]cb^y8gäl�^∗dl��]VS���∗d_efS

¾	 Ekv. B12 

Dock behöver detta korrigeras, av anledningen som illustreras i figur B2 
nedan. Röd cirkel visar 𝑅2h, medan grön cirkel visar verkliga 
räckvidden11 𝑅2'*. Med en korrigeringsfaktor 𝑓6)"" kan 𝑅2'* räknas ut 
enligt ekvation B13. 

                                                
11 Om man har ”tur” så hamnar sista elvägsavsnittet precis i sista stund när batteriet 
behöver laddas (som i figuren), vilket gör räckvidden längre (295 km i figuren). Men 
om man har ”otur” kommer elvägsavsnittet precis efter den punkt då man behöver 
stanna, vilket gör att man behöver stanna och räckvidden förkortas (246 i figuren). Den 
räckvidd som beräknas med ekvation __ hamnar i figuren vid gröna cirkeln (262 i 
figuren), vilket kan anses vara ett snitt och är dessutom lättast att beräkna med 
trigonometri då man har DoD (längden på korta svarta linjen). 
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Figur B2. Illustrerar att 𝑅2h enligt ovan ekvation (blir röd cirkel i figuren) 
behöver korrigeras för att få verklig räckvidd 𝑅2'* (grön cirkel). 

𝑅2'* = 𝑅2h ∗ 𝑓6)""  Ekv. B13 

 Genom trigonometri och figur B2 kan 𝑓6)"" fås ut enligt ekvation B14.  

𝑓6)"" = 1 − 𝐷𝑜𝐷/0,60 Ekv. B14 

DoD (här definierat som skillnad i SoC under laddningsperioden) är 
längden på den korta svarta linjen, och 0,6 är längden på långa svarta 
linjen (batterikapaciteten som används, 𝐶54&&1). Om DoD är 0,20 är 𝑓6)"" 
0,67. Nämnas kan också att med lägre DoD hamnar 𝑅2h och 𝑅2'* närmre 
varandra.  

Lägg ihop ekvation B12-B14 och lös ut 𝐶%49' så blir ekvationen enligt 
nedan. 

𝐶%49' =
(��Sc/(�b]])∗Rab]cb^∗(hy8�^cST)∗(ST

dgeTTV∗Rab]cb^n(��Sc/(�b]])∗8�^cST∗dl��]VS���∗(ST
 Ekv. B15 

Med denna ekvation kan en viss räckvidd med elvägen (𝑅2'*) väljas, och 
från det få ut erforderlig batteristorlek. Exempel: En personbil med 
värden enligt tidigare exempel där räckvidden med elväg önskas vara 600 
km behöver batteriet vara minst 16,3 kWh när elväg täcker 40%. 
Ekvationen gäller då 𝐶 > 𝐶24$. Annars sätts 𝐶 = 𝐶24$. 
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Om 𝑅2'* → ∞ tappar 𝐶54&&1 ∗ 𝑃()"*)$ i nämnaren betydelse och ekvation 
B15 blir lika med ekvation B9, vilket ju visar batteristorleken förutsatt att 
fordonen aldrig behöver stanna. 

Antal fordon 
Eftersom investeringskostnaden beräknas per km på en sträcka ska antal 
fordon räknas per km sträcka. Med antalet fordon menas de lastbilar 
respektive personbilar som byts ut till elfordon på grund av elvägen, och 
alltså använder elvägen. Ju längre sträcka med elvägar desto fler fordon 
byts troligen ut till elfordon. Antalet lastbilar varieras från 1 till 5 fordon 
per km på sträckan där elväg planeras. Detta gör min metod till 
oberoende av hur lång sträckan är. Både kortare sträckor på exempelvis 
10 km och även hela Sveriges nät av stora vägar på 20 000 km kan 
undersökas. Med 𝑛&-%5!4& = 1 skulle det första innebära 10 lastbilar och det 
senare 20 000 lastbilar. 

Gällande personbilar ska resultat visas för två olika fall. Ena fallet är när 
personbilar inte räknas med alls, endast lastbilar. Andra fallet är att 
antalet personbilar är 20 gånger fler än lastbilar, vilket är relativt lågt med 
tanke på att antalet personbilar är 80 gånger fler än tunga lastbilar 
registrerade i Sverige.  

För att veta personbilarnas bidrag till totala lönsamheten behöver man 
veta batteristorleken i de fordonen. Precis som för lastbilarnas batteri 
beräknas det enligt ekvation B15. Det innebär att personbilarnas batterier 
är dimensionerade utifrån att ha samma räckvidd (oändlig eller annan 
vald räckvidd) på elvägen som lastbilarna. Men vid högre batteristorlek 
än max (se ekvation B8), bidrar dock inte elfordonet till ökad lönsamhet 
jämfört med bränslefordon. Därför sätts antal personbilar till 0 när större 
än max batteristorlek behövs för personbilarna, för att resultatet inte ska 
bli missvisande vid de fallen då lönsamheten blir sämre med ökat antal 
personbilar.12  

Batteriets livslängd 
Eftersom batteriets livslängd avgör batteriets årskostnad, ekvation 24 
(B3), behövs värden på batteriets livslängd. För personbilar antas 

                                                
12 Det kan tänkas att vissa som ändå hade köpt elbilar väljer ett mindre batteripaket på 
grund av elvägen. Batterikostnaden för de fordonen blir därför lägre, och det blir en 
besparing från dag 1. Dessa fall är dock inte med i beräkningarna, men är till elvägens 
fördel. 
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batteriets livslängd vara 10 år, men för lastbilarna beräknas batteriets 
livslängd enligt nedan. 

Batteriets livslängd beräknas med ekvation 7 (Avsnitt 3.5), samma som 
B16, där 𝑔q)q beräknas med ekvation 7, 𝑓d* med ekvation 9, 𝑓d/ med 
ekvation 11 och 𝑛," med ekvation B17 (nedan). 

𝑡! =
L,hMo«

h,LW∗~1jbj∗(kc∗(kl∗$m]nL,Lhoh�
= L,hMLi

1jbj∗(kc∗(kl∗$m]nL,Lhoh
  Ekv. B16 

För ett fordon som använder elväg beror 𝑛," (antalet små laddcykler per 
år) på följande: fordonets körsträcka per år (S), batteristorlek (𝐶%49'), 
elförbrukning per km (𝑓'&), DoD och andel elväg (𝑝-$*'&) på körsträckan 
enligt sambandet i ekvation B17 nedan. Detta förutsatt att DoD är 
densamma hela tiden. 

𝑛," =
�∗(ST

d_efS∗q)q
∗ (1 − 𝑝-$*'&)  Ekv. B17 

Värde på DoD 
Vilket värde som ska sättas på DoD är baserat på en någorlunda subjektiv 
bedömning. Men med lite resonemang kan ett lämpligt värde väljas. 
Fördel att ha en hög DoD är att varje elvägssträcka blir längre, vilket 
troligen blir billigare per km elväg än om intervallen är mycket korta. 
Intervallen bör inte vara kortare än 5 kilometer för att det inte ska bli 
dyrare per kilometer [10]. Å andra sidan är det en fördel att ha kortare 
intervall i aspekten att chansen ökar att snabbt komma in på ett 
elvägsavsnitt när ett fordon åker in på den aktuella vägen. Ur aspekten 
batteriers livslängd är det enligt modellen optimalt med en DoD på 40% 
(se figur 3), men det är rätt lika mellan 20% och 80% DoD.  

En god balans kan ändå antas vara vid DoD = 20%, vilket beräkningarna 
utgår från. Då är varje elvägsavsnitt 16 km (vid 80 km/h och 𝐶/0-"1' = 1), 
vilket inte bör göra det dyrare per km. Varje fordon kommer in på 
elvägsavsnitt rätt snabbt när de åker in på en väg med elvägar, och 
batterislitaget blir endast ca 10% högre jämfört med DoD på 40%. 
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Bilaga C – Beräkningar steg för steg 
 

Steg 1 – Indata. Se tabell 1, 2 och 3.  

Steg 2 – Beräkningar baserat på indata 

𝑓'& =
(\]ä^_TS∗`\]ä^_TS∗h\]ä^_TSab]cb^

hSTab]cb^
  

𝑘å"%8'"6C0,8'"%)$ = 𝑘!-55'"4 ∗ Q1 −
"

h,L�g\,�S]_b^
X ∗ L,L�

hyh,L��g\,�S]_b^
  

𝑓6)"" = 1 − 𝐷𝑜𝐷/0,60  

Steg 3 – Beräkningar baserat på steg 1–2 

𝐶24$ =
��e^∗(ST
dgeTTV

  

𝐵,'-" = 𝑆 ∗ (𝑓!"ä$%&' ∗ 𝑘!"ä$%&' − 𝑓'& ∗ 𝑘'&)  

𝑃()"*)$ = 𝑓'& ∗ 𝑣  

Steg 4 – Beräkningar baserat på steg 1–3 

𝐶%49' =
(��Sc/(�b]])∗Rab]cb^∗(hy8�^cST)∗(ST

dgeTTV∗Rab]cb^n(��Sc/(�b]])∗8�^cST∗dl��]VS���∗(ST
 , men 𝐶%49' är minst 

𝐶24$. 

𝐶/0-"1' = QRab]cb^
8�^cST

− 𝑃()"*)$X /𝐶24$ , gäller endast om 𝐶/0-"1' <

𝐶/0-"1'2-3, annars 𝐶/0-"1' = 𝐶/0-"1'2-3 , relevant endast för lastbilar 

𝐶2-3%5)"&'6,8'"%)$ =
�mS�],�S]_b^

6å]_�S]� �,�S]_b^
+ 10	𝑘𝑊ℎ  

Steg 5 – Beräkningar baserat på steg 1–4 

𝐶*4%/0-"1' =
Rab]cb^
d_efS

  , är relevant endast för lastbilar. 

𝑃'&>ä1 = 𝑃&-%5!4& + 𝐶%49',&-%5!4& ∗ 𝐶/0-"1'  

Steg 6 – Beräkningar baserat på steg 1-5 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝑝-$*'& ∗ 𝐾'&>ä1,1"?$* ∗ Q
RSTUäV
WLL

X
L,YL
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𝑛8'"%)$!4&-" = 20 ∗ 𝑛&-%5!4&-", endast när 𝐶%49',8'"%)$ ≤ 𝐶2-3%5)"&'6,8'"%)$, 
annars 𝑛8'"%)$!4&-" = 0. 

𝐶𝐿~𝐶/0-"1'� = 5963 ∗ 𝑒~dl��]VS∗yL.M�oh� + 321.4 ∗ 𝑒~dl��]VS∗L.LohMN�  

𝐶𝐿~𝐶*4%/0-"1'� = 4464 ∗ 𝑒dce_l��]VS∗yL,hoNW − 1519 ∗ 𝑒dce_l��]VS∗yL.YoL�  

Steg 7 – Beräkningar baserat på steg 1-6 

Å𝑟𝑠𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝐵,'-",&-%5!4& ∗ 𝑛&-%5!4& + 𝐵,'-",8'"%)$ ∗ 𝑛8'"%)$!4&-"  

𝑘?$*'"0å&&,'&>ä1 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝑘?$*'"0å&&,8")/'$5  

𝑔q)q = (8,95𝐸4 ∗ 𝐷𝑜𝐷yL,YNM − 7,28𝐸4)yh  

𝑓dl =
d}(h)

d}~dl��]VS�
  

𝑓dc =
d}(h)

d}~dce_l��]VS�
  

𝑛," =
�∗(ST

d_efS∗q)q
∗ (1 − 𝑝-$*'&)  

Steg 8 – Beräkningar baserat på steg 1-7 

𝑡!,&-%5!4& =
L,hMLi

1jbj∗(kc∗(kl∗$m]nL,Lhoh
  

Steg 9 – Beräkningar baserat på steg 1-8 

𝐶(ö"!"?6$4$1,&-%5!4& =
d_efS,T�_g\eT
5\,T�_g\eT

  

𝑘å"%8'"6C0,&-%5!4& = 𝑘!-55'"4 ∗ Q1 −
"

h,L�g\,T�_g\eT
X ∗ L,L�

hyh,L��g\,T�_g\eT
  

Steg 10 – Beräkningar baserat på steg 1-9 

𝑘!,&-%5!4&-" = 𝑘å"%8'"6C0,&-%5!4& ∗ 𝑛&-%5!4& ∗ 𝐶%49',&-%5!4&  

𝑘!,8'"%)$!4&-" = 𝑘å"%8'"6C0,8'"%)$ ∗ 𝑛8'"%)$ ∗ 𝐶%49',8'"%)$  

Steg 11 – Beräkningar baserat på steg 1-10 

𝑘!,5)5 = 𝑘!,&-%5!4&-" + 𝑘!,8'"%)$!4&-"  

Steg 12 – Beräkningar baserat på steg 1-11 

Å𝑟𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝑘?$*'"0å&&,'&>ä1 + 𝑘!,5)5  
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Steg 13 - Återbetalningstiden  

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 = �$>'%5'"4$1
Å"%!'%8-"4$1yÅ"%6)%5$-*

 , om detta värde är negativt 

(nämnaren negativ), sätts återbetalningstiden istället till 999 år. 
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Bilaga D – Känslighetsanalyser 
Följande värden baseras på alla grundantaganden enligt tabell 1 och 2. 
Räckvidd med elväg, RÄÅ¶, är 600 km och antalet personbilar är 20 gånger 
fler än lastbilar. Hastigheten är 90 km/h för personbil, 80 km/h för lastbil. 
Antal lastbilar, 𝑛&-%5!4&, är i dessa känslighetsanalyser 2 per km sträcka. 
(Detta gäller när annat inte anges.) I dessa känslighetsanalyser låter jag 
𝑛&-%5!4& = 2, och sen sätter jag flera värden på den undersökta parametern. 
Det gör att matrisen visar återbetalningstiden i alla kombinationer av 
𝑝-$*'& och de olika värdena på den undersökta parametern, och denna 
matris kan sedan bearbetas. (Jämför kap 4.8) 
 
Olika värden på exponenten i ekvation 1 
Figur D1 visar återbetalningstiden för n = 2, då effektexponenten i 
ekvation 1 varieras mellan 0,20 till 1,0. Om exponenten är 1,0 innebär en 
dubblering av maxeffekten från elvägen en dubblering av kostnaden, 
medan om exponenten är 0 är det samma pris oavsett effekt. Utgångsläget 
är exponenten 0,4, vilket är ifylld linje. Med högre exponent blir det 
mindre gynnsamt med lägre andel elväg. 

 
Figur D1 
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Figur D2 visar kostnad per km elväg när effekten blir högre, vid några 
olika exponenter. 

 
Figur D2. 
 
Fasta värden på lastbilsbatteriets livslängd 
Figur nedan visar återbetalningstiden för n = 2, då livslängden på 
lastbilens batteri räknas ut enligt modell (gul ifylld linje), respektive när 
den sätts till 7 respektive 10 år oavsett användning. Detta visar att 
resultatet blir signifikant annorlunda om batteriets livslängd räknas som 
en statisk parameter eller enligt modell. Slutsats utifrån detta är att det är 
lämpligt att använda en modell för batteriers degradering beroende på 
användning. 
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Ändrat bränslepris 
Diesel- och bensinpriset ändras. Från 10% minskning till 30% ökning av 
bränslepriset. Detta visar att bränslepriset har stor inverkan på resultatet. 
Med en 30% ökning börjar det likna besparingen som det blir när 
drivmedelsskatter och/ eller kostnad för koldioxid inkluderas i 
beräkningarna. Med ökade bränslepriser förflyttas punkten vid lägst 
återbetalning åt vänster, det vill säga lägre andel elväg. 
 

 
 
 
Olika kostnad för elvägen 
I figur nedan visas återbetalningstiden vid olika grundkostnader för att 
bygga elväg, från 4 miljoner – 10 miljoner kronor per km elväg. Logiskt 
sätt blir återbetalningstiden längre med högre kostnad. Men här ses att 
kortast återbetalningstid i samtliga fall sker när 51% av vägen täcks av 
elväg. 
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Räckvidd med elväg 
Här varieras R_med mellan 300 km till oändligt, det vill säga från att 
fordonen behöver stanna för att ladda var 30:e mil, till att de kan åka 
oändligt långt på elvägen. Vi ser att när elvägen betraktas som en 
”räckviddsförlängare” så kan lönsamheten förbättras, dock med 
nackdelen att fordonen behöver ladda stationärt med visst intervall. Ju 
kortare räckvidd som är acceptabel desto lägre andel elväg räcker för att 
få god lönsamhet. Med stationära laddningsmöjligheter oftare på 
körsträckan, exempelvis i de fall om- och urlastning sker med täta 
intervall och laddning samtidigt sker, kan värdet på R_med vara lägre. 
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Batterikostnad 
Nedan varieras batterikostnaden mellan 1050 kr/ kWh till 1650 kr/ kWh. 
Med lägre batterikostnader kan bra lönsamhet uppnås vid lägre andel 
elvägar. Exempelvis redan vid 15% när batteripriset är 1050kr/ kWh. 
(Dock behöver elvägen i detta fall vara dimensionerad för 650 kW, vilket 
kanske är högre än vad som är tekniskt/ praktiskt möjligt.) Vid högre 
andel elväg spelar batterikostnaden mindre roll än när elväg täcker 
mindre del av sträckan. Detta eftersom batterierna behöver vara betydligt 
större vid lägre andel elväg. 
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Hastighet 
90 km/h sammanfaller till stor del med 110 km/h, på grund av att 
lastbilarna oavsett inte åker snabbare än 80 km/h. Lägre hastighet ger 
bättre lönsamhet, och möjlighet till lägre andel elväg med god lönsamhet.  

 
 
Maximal laddningshastighet 
Här varieras maximal laddningshastighet, mellan 0,5C – 3C. Så höga 
laddningshastigheter förutsätter eventuellt andra typer av batterier än de 
som är vanliga i elbilar idag, eller att bättre system för kylning av batterier 
implementeras. Här räknas det med att modellen för batteriers 
degradering stämmer, vilket innebär att batteriet slits mer vid högre 
laddningshastighet. I detta fall räknas inte personbilar med, eftersom 
även deras batterier bör degraderas snabbare vid så höga 
laddningshastigheter. Så här visas endast för lastbilar. 
 
Här ses ett intressant och något svårtolkat resultat. Här ses att av dessa 
valda laddningshastigheter ger 1C den lägsta återbetalningstiden i de 
flesta fall. Nackdel med högre laddningshastigheter är att batteriet slits 
snabbare (endast 1 års livslängd i vissa fall enligt modellen), vilket ökar 
batterikostnad. Samtidigt är fördelen med högre laddningshastigheter att 
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fordonet laddas med mer energi per meter, vilket gör att endast ett 
kortare elvägsavsnitt behövs för att ladda upp energi för batteridrift. 
Förutsatt att modellen för batteriers degradering stämmer verkar den 
bästa balansen i de flesta fall uppnås vid just 1C, då batteriet håller 
tillräckligt länge samtidigt som laddningshastigheten är tillräckligt hög. 
Om batteripaket skulle konstrueras för högre laddningshastigheter än 
snabbladdning på 1C (utan att det degraderas mer, om det är möjligt) kan 
resultatet förändras, eftersom batterierna kan vara mindre. 

 
 

Olika körsträcka för personbil 
Här varieras personbilarnas körsträcka mellan 12 200 km upp till 30 000 
km per år. Figur nedan visar återbetalningstiden i de olika fallen. Här ses 
att när personbilar kör längre körsträckor per år blir det mer lönsamt 
redan vid en lägre andel elväg. Med längre körsträckor är det lönsamt för 
personbilar även då batteriet är större, och andelen elväg kan då vara 
mindre. (Antalet personbilar sätts ju som 0 när årskostnaden för batteriet 
övergår årsbesparingen i drift. Vid körsträckan 12 200 km sker det vid 
cirka 35%,  32% vid 15 000 km, 28% vid 20 000 km och så vidare.) 
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Bilaga E – Matlabkod 
Myinput 
%Input, k√∂r som intro, eller n√§r √§ndra n√•got v√§rde 
%Variera: (N√§r g√∂r k√§nslighetsanalyser: l√•t en i taget vara 
matris med flera v√§rden, och samtidigt s√§tt n_lastbil = 2.) 
v_person =  90; %[40 50 70 90 110]; %[60 90] %km/ h f√∂r 
personbilar, √§ven f√∂r lastbilar om 80 km/ h eller mindre. 
R_med = 600; %[300 400 600 800 1000000]; % [600 1000000] %Minsta 
r√§ckvidd med elv√§g, km. 
n_personfaktor = 0 %20; %83.333333; %[20 0]; %Antal personbilar 
per dygn, i f√∂rh√•llande till lastbilar. 1 = lika m√•nga. 
f_branslepris = 1.0 ; %[0.9 1.0 1.1 1.2 1.3]; %Mer √§n 1 om det 
ska r√§knas p√• h√∂gre br√§nslepris, ex 1.5 = 50% h√∂gre. 
C_gratisperson = 10; % C_minperson; %C_gratisperson √§r hur 
m√•nga kWh batteri elbil kan ha och va lika billig som 
br√§nslebil 
C_chargemax = 1; %[0.5 1 1.5 2 3];   %Laddhastighet av batteriet 
fr√•n v√§g [C = kW/ kWh batteri]. 
S_p = 12200; %K√∂rstr√§cka/ √•r personbil 
k_b = 1500; %[1050 1200 1350 1500 1650];     %Kostnad f√∂r 
batteri, per kWh. (Renault Zoe: 2000 kr/ kWh) 
k_egrund = 5E6; %[4 5 6 8 10]*1E6; %B√•da riktningar 
r = 0.10;   %Restv√§rde batterier n√§r uttj√§nta, i % av 
ursprungslig kostnad. (Alt 1 - r √§r reparationskostnad f√∂r 
batterierna) 
f_CO2 =  0; %1 om koldioxidkostnad ska r√§knas med, 0 annars 
effektexponent =  0.4; %[0.20 0.40 0.60 0.80 1.0] 
CO2kostnad = 1.14; %0.50; 
  
R_min = 40 ; %Minsta r√§ckvidd vid ren batteridrift. Mellan 80% 
- 20% ev?? 
C_tillg = 0.6; %Procentuellt hur mycket av batteriet som √§r 
tillg√§ngligt f√∂r energilagring. 
n_elmotor = 0.85; %Verkningsgrad elbil, inkl motor, batteri mm 
  
%Uppgifter f√∂r lastbilar 
v_lastbil=(v_person>= 80).*80+(v_person<80).*v_person %Som 
personbil fast max 80. 
  
S_l = 125000;   %K√∂rstr√§cka/ √•r per lastbil. 
f_d = 0.35;     %Br√§nslef√∂rbrukning diesel (l/km) 
p_d = 5.73 * f_branslepris + 2.81*CO2kostnad*f_CO2;    
%Produktpris diesel, kr/ liter, exkl skatter & moms 
n_dieselmotor = 0.40; %Verkningsgrad dieselmotor 
E_diesel = 9.7; %Energiinneh√•ll diesel, kWh/ liter 
DOD = 0.2; %DoD (vid laddning) f√∂r lastbilarna 
f_ellastbil = f_d * E_diesel * n_dieselmotor / n_elmotor; 
%Elf√∂rbrukning kWh/km 
P_lastbil = f_ellastbil * v_lastbil; % Effektf√∂rbrukning 
lastbil, kW vid 80 km/h eldrift 
C_minlastbil = f_ellastbil * R_min /C_tillg; %Minsta 
batteristorleken f√∂r att f√• r√§ckvidd R_min. 
  
  
%Uppgifter f√∂r personbilar 
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f_b = 0.055; %5.5 liter bensin per 100 km. 
p_b = 5.10 * f_branslepris + 2.67*CO2kostnad*f_CO2; %Bensinpris, 
kr/ liter, exkl skatter & moms 
n_bensinmotor = 0.30; %Bensinmotors verkningsgrad 
E_bensin = 8.94; %Energiinneh√•ll bensin, kWh/ liter 
f_elperson = f_b * E_bensin * n_bensinmotor / n_elmotor; 
%Elf√∂rbrukning per km, elbil. 
P_person = f_elperson * v_person; 
C_minperson = f_elperson * R_min /C_tillg; %Minsta 
batteristorlek f√∂r personbil 
t_bperson = 10; %Livsl√§ngd personbilens batteri, √•r.  
  
k_y = 0.01;    %√Örlig underh√•llskostnad av befintlig elv√§g, i 
% av investering.  
p_e = 0.50;     %Elpris kr/ kWh 
r_kalkyl = 0.05; %Kalkylr√§nta batterier 
  
%R√§knas ut utifr√•n ovan 
  
B_yrlastbil = S_l * (f_d * p_d - f_ellastbil * p_e) %Ev faktor 
(1-0.05*Tackningsgrad) efter p_e, f√∂r att f√• b√§ttre 
verkningsgrad n√§r p√• elv√§g 
B_yrpersonbil = S_p * (f_b * p_b - f_elperson * p_e) %Besparing 
drivmedelskostnad per √•r, per fordon. 
     
    K_bpperkWh = k_b .* (1 - r ./ ((1+r_kalkyl).^t_bperson)) 
    k_bpyearperkWh = K_bpperkWh .* (r_kalkyl./(1-(1+r_kalkyl).^-
t_bperson)) 
C_maxperson = B_yrpersonbil ./ k_bpyearperkWh + C_gratisperson 

 

Huvudkod 
%% 
Eldrift = 1;  
%Input: K√∂r skript "myinput" 
  
Tackningsgrad = [0.05:0.01:1.0]' %1 
n_lastbil = [1:1:5] %2 %Antal lastbilar som anv√§nder elv√§g, 
per km av str√§ckan som utreds 
  
%Lastbilar 
    C_lastbila = R_med .* P_lastbil .* (1- Tackningsgrad) * 
f_ellastbil ./ (C_tillg *P_lastbil + R_med .* 
Tackningsgrad*C_chargemax*f_ellastbil) 
C_lastbil = (C_lastbila >C_minlastbil).*C_lastbila + 
(C_lastbila<=C_minlastbil)*C_minlastbil; %Detta ger att det blir 
enl formeln d√• C>C_min, annars C=C_min 
    C_chargea = (P_lastbil./Tackningsgrad - 
P_lastbil)./C_minlastbil 
C_charge = (C_chargea < C_chargemax) .*C_chargea + (C_chargea>= 
C_chargemax).*C_chargemax %Detta ger att C_charge blir enligt 
formel, men max C_chargemax. 
    C_chargeperson = (P_person./Tackningsgrad - 
P_person)./C_minperson 
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t_blastbil = batterytime (P_lastbil, C_lastbil, C_charge, 
Tackningsgrad, f_ellastbil, S_l, DOD, Eldrift) 
%t_blastbila = (t_blastbilb == t_blastbilb) * [10 7] %S√§tt 
t_blastbil ovan 
%till t_blastbilb, n√§r testar fasta v√§rden p√• t_blastbil 
%t_blastbil = [t_blastbila t_blastbilb] 
  
    P_elvagmaxa = P_lastbil + C_lastbil .* C_charge 
P_elvagmax =  P_elvagmaxa; %Eventuellt: 
(P_elvagmaxa>=200).*P_elvagmaxa + 200 .*(P_elvagmaxa<200) 
%Maxeffekt fr√•n elv√§gen som elv√§gen ska vara dimensionerad 
f√∂r. Minst 200 kW. 
  
%Personbilar 
    C_persona = R_med .* P_person .* (1- Tackningsgrad) * 
f_elperson ./ (C_tillg *P_person + R_med .* 
Tackningsgrad*C_chargemax*f_elperson) 
C_person = (C_persona >C_minperson).*C_persona + 
(C_persona<=C_minperson)*C_minperson;  
  
t_bpersonb = batterytime (P_person, C_person, 0.25, 0, 
f_elperson, S_p, 0.6, Eldrift) %Detta om k√∂r p√• modellen 
ist√§llet, √§ven f√∂r personbil. Antaget den mesta k√∂rningen √§r 
utanf√∂r elv√§g. √Ñndra d√• p√• k_bpyearperkWhb, C_maxperson 
osv. 
  
n_person = (C_person<=C_maxperson) * (n_lastbil * 
n_personfaktor); %Antal personbilar. 0 n√§r batteriet √§r f√∂r 
stort f√∂r l√∂nsamhet. 
  
  
  
%Kostnadsber√§kningar 
    k_ea = k_egrund .* (P_elvagmax./200).^effektexponent 
k_e = (k_ea<=k_egrund).*k_egrund + (k_ea>k_egrund).*k_ea %Det 
ska oavsett vara dimensionerat f√∂r 200 kW, allts√• minst 
grundkostnaden. 
    k_blperkWh = k_b .* (1- r ./ ((1+r_kalkyl).^t_blastbil)) 
%Kostnad per kWh batteri, medr√§knat restv√§rde 
    k_blyearperkWh = k_blperkWh .* (r_kalkyl./(1-(1+r_kalkyl).^-
t_blastbil)) %√Örlig kostnad per kWh 
     
k_byear = k_blyearperkWh .* C_lastbil .* n_lastbil + 
k_bpyearperkWh .* (C_person - C_gratisperson).* n_person 
  
K_investering = Tackningsgrad .* k_e %Investeringskostnad snitt 
per km p√• hela str√§ckan 
K_year = K_investering*k_y + k_byear %Kostnad √•rsvis 
  
%Ev f√∂r koldioxidber√§kning 
s_kmelektrifierat = 20000; % Hur m√•nga kilometer som ska 
elektrifieras 
m_CO2 = ((n_lastbil*f_d*S_l*2.81+n_person*f_b*S_p*2.67)-
(n_lastbil*f_ellastbil*S_l+n_person*f_elperson*S_p)*0.047) * 
s_kmelektrifierat; 
k_CO2el = 
(n_lastbil*f_ellastbil*S_l+n_person*f_elperson*S_p)*0.047 
%Koldioxidkostnad elanv√§ndning 
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B_year = n_lastbil .* B_yrlastbil + n_person .* B_yrpersonbil - 
k_CO2el.*f_CO2 %Besparing √•rsvis. 
    Paybacka = K_investering./ (B_year - K_year) 
    Paybackb = Paybacka >0; 
    Paybackc = Paybackb.*Paybacka; 
    Paybackd = Paybacka<=0; 
Payback = Paybackc + Paybackd.*999 
  
Leastpayback_col = min(Payback) 
Leastpayback = min(min(Payback)) 
  
Tackn_opt = max((Payback == Leastpayback_col) .* Tackningsgrad) 
Batt_opt = max((Payback == Leastpayback_col) .*C_lastbil) %F√∂r 
lastbilar 
P_elvagopt = max((Payback == Leastpayback_col) .*P_elvagmax) 
%Maxeffekt elv√§g 
t_bopt = max((Payback == Leastpayback_col) .* t_blastbil) 
K_investeringopt = max((Payback == Leastpayback_col) .* 
K_investering) 
  
n_personopt = max((Payback == Leastpayback_col) .*n_person) 
Batt_optperson = max((Payback == Leastpayback_col) .*C_person) 
%F√∂r personbilar 
  
  
  
%% test med investering som √•rskostnad ist√§llet, 3,5% r√§nta 
p√• elv√§gen 
arskostnad = K_investering *(0.035/(1-1.035^-20)); 
  
K_yeartot = arskostnad + K_year %- B_year; 
  
plot (Tackningsgrad, K_yeartot) 
hold on 
  
grid 
p_andelarskostnadopt = max((K_yeartot == 
min(K_yeartot)).*Tackningsgrad) 
K_yearmin = min((p_andelarskostnadopt == Tackningsgrad) .* 
K_yeartot + (p_andelarskostnadopt == Tackningsgrad).^-1); 
plot(p_andelarskostnadopt, K_yearmin, 'o') 
%plot(Tackningsgrad, B_year, '--') 
%axis([0 1 -5E5 2E5]) 
xlabel('Andel elv√§g') 
ylabel ('Total √•rskostnad [kr]') 
title ('Kostnad vid olika andel elv√§g, endast lastbilar') 
axis([0 1 0 8E5]) 
  
legend ('n=1', 'n=2', 'n=3', 'n=4', 'n=5', 'Minimum') 
hold off 
  
%% Vid olika n. Kan √§ven anv√§ndas f√∂r att visa 5 olika fall 
av annat (k√§nslighetsanalyser) 
%plot(Tackningsgrad, Payback(:,1),'--',Tackningsgrad, 
Payback(:,2), Tackningsgrad, Payback(:,3), '--', Tackningsgrad, 
Payback(:,4), '--', Tackningsgrad, Payback(:,5),'--') %, 
min(Tackn_opt), Leastpayback, 'blacko') 
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plot(Tackningsgrad, Payback(:,1), Tackningsgrad, Payback(:,2), 
Tackningsgrad, Payback(:,3), Tackningsgrad, Payback(:,4), 
Tackningsgrad, Payback(:,5),max(Tackn_opt), Leastpayback, 
'blacko') 
axis([0 1 0 30]) 
legend ('n=1','n=2','n=3','n=4','n=5') 
title('√Öterbetalning vid olika antal fordon') 
%title ('√Öterbetalning vid olika exponenter i Ekv 1') 
%legend('exp=0,20', 'exp=0,40', 'exp=0,60', 'exp=0,80', 
'exp=1,0') 
%title('√Öterbetalning medr√§knat personbilar, Rmed = 600 km') 
%title ('Procentuell √∂kning av br√§nslepriset') 
%legend ('-10%','0%','10%','20%','30%') 
%title('Olika kostnad f√∂r elv√§gen') 
%legend('4 MKr','5 MKr','6 MKr', '8 MKr', '10 MKr') 
%title('Olika v√§rden p√• R_m_e_d') 
%legend('300 km', '400 km', '600 km', '800 km', 'O√§ndligt') 
%title('Olika batterikostnad/ kWh') 
%legend('1050 kr', '1200 kr', '1350 kr', '1500 kr', '1650 kr') 
%title ('Olika hastighetsbegr√§nsning') 
%legend('40 km/h','50 km/h','70 km/h','90 km/h','110 km/h') 
%title('Olika laddningshastighet, endast lastbilar') 
%legend('0,5C', '1C', '1,5C', '2C', '3C') 
xlabel ('Andel elv√§g p√• str√§ckan [%]') 
ylabel('√Öterbetalningstid [√•r]') 
grid 
%grid minor 
  
%% J√§mf√∂ra R_med = 600 och o√§ndlig. Eller andra saker med 2st 
fall 
plot(Tackningsgrad, Payback(:,1), '--', Tackningsgrad, 
Payback(:,2), '--', Tackningsgrad, Payback(:,3))% Tackn_opt(1), 
Leastpayback_col(1), 'blacko', Tackn_opt(2), 
Leastpayback_col(2), 'blacko')%, Tackningsgrad, Payback(:,3)) % 
Tackn_opt(1), Leastpayback_col(1), 'blacko', Tackn_opt(2), 
Leastpayback_col(2), 'blacko') 
axis([0 1 0 30]) 
%legend ('R_m_e_d=600','R_m_e_d=o√§ndlig') 
%title ('√Öterbetalning vid R_m_e_d = 600 resp o√§ndlig, d√• 
n=2') 
%legend('nperson = 0','nperson = 20 * n') 
%title ('√Öterbetalning vid nperson = 0 resp nperson = 20 * n, 
d√• n=2') 
%legend('60 km/h', '90 km/h') 
%title ('√Öterbetalning vid hastighetsbegr√§nsn 60 resp 90 km/h, 
d√• n=2') 
%legend('Inkl CO2-kostnader','Exkl CO2-kostnader') 
%title ('√Öterbetalning d√• CO2-kostnader inkluderas, 0,50kr/ 
kg') 
title ('t_b enligt modell resp t_b = 7 och 10 √•r') 
legend ('t_b = 10','t_b = 7', 't_b enl modell') 
xlabel ('Andel elv√§g p√• str√§ckan [%]') 
ylabel('√Öterbetalningstid [√•r]') 
grid 
%% J√§mf√∂ra R_med = 600 och inf, 5 parametrar. Resp v=90 / 60 
km/h 
  
subplot (3,2,1) 
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plot(Tackningsgrad, C_lastbil(:,1), Tackningsgrad, 
C_lastbil(:,2), '--', Tackn_opt(1), Batt_opt(1), 'o', 
Tackn_opt(2), Batt_opt(2), 'o') 
axis ([0 1 0 1000]) 
title ('a Dimensionerad batteristorlek') 
ylabel('Lastbilsbatteri [kWh]') 
%legend('R_m_e_d = 600km','R_m_e_d=o√§ndlig') 
legend('60 km/h','90 km/h') 
grid 
hold on 
  
subplot (3,2,2) 
plot(Tackningsgrad, t_blastbil(:,1), Tackningsgrad, 
t_blastbil(:,2), '--', Tackn_opt(1), t_bopt(1), 'o',  
Tackn_opt(2), t_bopt(2), 'o') 
title ('b Batteriernas livsl√§ngd') 
ylabel('Livsl√§ngd [√•r]') 
axis([0 1 0 13]) 
grid 
  
subplot (3,2,3) 
C_peryear = C_lastbil./t_blastbil 
C_peryearopt = max((Payback == Leastpayback_col) .* C_peryear) 
plot(Tackningsgrad, C_peryear(:,1), Tackningsgrad, 
C_peryear(:,2), '--', Tackn_opt(1), C_peryearopt(1), 'o', 
Tackn_opt(2), C_peryearopt(2), 'o') 
ylabel('kWh/ √•r per lastbil') 
title ('c Batteri√•tg√•ng/ √•r') 
axis([0 1 0 130]) 
grid 
  
subplot (3,2,4) 
plot(Tackningsgrad, P_elvagmax(:,1), Tackningsgrad, 
P_elvagmax(:,2), '--', Tackn_opt(1), P_elvagopt(1), 'o', 
Tackn_opt(2), P_elvagopt(2), 'o') 
title ('d Maxeffekt elv√§g') 
ylabel('Effekt [kW]') 
xlabel('Andel elv√§g') 
grid 
  
subplot(3,2,5) 
plot(Tackningsgrad, K_investering(:,1)./1E6, Tackningsgrad, 
K_investering(:,2)./1E6, '--', Tackn_opt(1), 
K_investeringopt(1)/1E6, 'o', Tackn_opt(2), 
K_investeringopt(2)/1E6, 'o') 
title('e Investering snitt per km') 
ylabel('Kostnad per km [Mkr]') 
xlabel ('Andel elv√§g') 
grid 
axis([0 1 0 6]) 
hold off 
  
  
%% Vid t√§ckningsgrad 100% 
plot(n_lastbil, Payback(length(Tackningsgrad),:)) 
axis([0 5 0 50]) 
title ('√Öterbetalning vid t√§ckningsgrad = 100%') 
xlabel('n [Antal lastbilar per km elv√§g]') 
ylabel ('√Öterbetalning [√•r]') 
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grid 
  
%% 5 parametrar 
subplot(3,2,1) 
yyaxis left 
plot(Tackningsgrad, C_lastbil, max(Tackn_opt), max(Batt_opt), 
'o') 
axis ([0 1 0 1000]) 
title ('a Dimensionerad batteristorlek') 
ylabel('Lastbilsbatteri [kWh]') 
yyaxis right 
plot(Tackningsgrad, C_person) 
axis ([0 1 0 50]) 
ylabel('Personbilsbatteri [kWh]') 
grid 
hold on 
  
subplot (3,2,2) 
plot(Tackningsgrad, t_blastbil, max(Tackn_opt), max(t_bopt), 
'o') 
title ('b Lastbilsbatteriernas livsl√§ngd') 
ylabel('Livsl√§ngd [√•r]') 
axis([0 1 0 13]) 
grid 
  
subplot (3,2,3) 
C_peryear = C_lastbil./t_blastbil 
C_peryearopt = max((Payback == Leastpayback_col) .* C_peryear) 
plot(Tackningsgrad, C_peryear, max(Tackn_opt), 
max(C_peryearopt), 'o') 
ylabel('kWh/ √•r per lastbil') 
title ('c Batteri√•tg√•ng/ √•r') 
axis([0 1 0 130]) 
grid 
  
subplot (3,2,4) 
plot(Tackningsgrad, P_elvagmax, max(Tackn_opt), max(P_elvagopt), 
'o') 
title ('d Maxeffekt elv√§g') 
ylabel('Effekt [kW]') 
xlabel('Andel elv√§g') 
axis([0 1 0 1200]) 
grid 
  
subplot(3,2,5) 
plot(Tackningsgrad, K_investering./1E6, max(Tackn_opt), 
max(K_investeringopt)/1E6, 'o') 
title('e Investering snitt per km') 
ylabel('Kostnad per km [Mkr]') 
xlabel ('Andel elv√§g') 
grid 
axis([0 1 0 6]) 
  
  
hold off 
  
%% Visa kostnad p√• elv√§g beroende p√• effekt 
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plot(P_elvagmax, k_e(:,1)/1E6, '--',P_elvagmax, k_e(:,2)/1E6, '-
-', P_elvagmax, k_e(:,3)/1E6, P_elvagmax, k_e(:,4)/1E6, '--', 
P_elvagmax, k_e(:,5)/1E6, '--', P_elvagmax, k_e(:,6)/1E6, '--') 
axis([0 1000 0 20]) 
title ('Kostnad elv√§g beroende p√• effekt') 
legend('exp = 0.0', 'exp=0,20', 'exp=0,40', 'exp=0,60', 
'exp=0,80', 'exp=1,0') 
ylabel ('Kostnad [Mkr]') 
xlabel ('Maxeffekt elv√§g [kW]') 
grid 

 

Funktion: batterytime 
%Funktion f√∂r batterilivsl√§ngd. 
function [ t_b ] = batterytime( P, C, C_charge, Tackningsgrad, 
f_ellastbil, S_l, DOD, Eldrift ) 
  
Cd = P./C 
  
g_DoD= (8.95E4*DOD^(-0.486)-7.28E4)^(-1) 
f_Cdisrate = (4464*exp(1*-0.1382)-1519*exp(1*-0.4305)) 
./(4464*exp(Cd*-0.1382)-1519*exp(Cd*-0.4305)) 
%exp(0.263*(C_disrate-0.25)).^-1 %H√§r √§r referens-DOD 0,25. 
f_Ccharge = (5963*exp(1*-0.6531)+321.4*exp(1*0.03168)) ./ 
(5963*exp(C_charge*-0.6531)+321.4*exp(C_charge*0.03168)) %H√§r 
j√§mf√∂rt med en referens chargerate p√• 0.25C. 
n_yr=S_l*f_ellastbil*(1-Tackningsgrad)./(C*DOD) %Antal sm√• 
cykler per √•r 
  
t_b = 0.1607./(g_DoD*f_Cdisrate.*f_Ccharge.*n_yr+0.0131) 
end 


