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Förord
Denna rapport har författats gemensamt av Fredrik Hellman och Annika Jägerbrand,
VTI, inom ramen för projektet ”Energiproduktion ur vägar och vägmiljöer”, (VTI
projektnummer 200679, diarienummer 2012/0468-29). Syfte och mål med projektet har
varit att kartlägga nya energitekniker och möjligheterna att använda väg- och vägmiljöområden för energiproduktion och att redovisa detta i en VTI rapport. Denna rapport är
slutrapport för projektet.
Projektet initierades av författarna och har utförts inom ramen för branschprogrammet
Bana Väg För Framtiden, BVFF, inom programområdet Energieffektiv infrastruktur och
i fokusområde ” Further development and implementation of ideas and methods for
energy harvesting from electrification of infrastructure network”. Melker Lundmark,
Trafikverket, har varit uppdragsgivarens kontaktperson och handläggare för projektet.
Vi vill tacka Hillevi Nilsson Ternström på VTI:s Bibliotek och informationscenter, BIC,
som bidragit till att ta fram litteraturen. Vi vill också tacka Melker Lundmark och
Martin Strid, Trafikverket, för deras insatser i projektet genom diskussioner och
information.
We also would like to thank Scott and Julie Brusaw from the project Solar Roadways™
(http://www.solarroadways.com), artist Dan Walden and Coffice, Francesco Colarossi
for kindly allowing us to use their images in this report.
Linköping, mars 2014

Fredrik Hellman
Projektledare
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Omslag: Dan Walden (Solar Roadways), Francesco Colarossi (Coffice)
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26 mars 2014. Projektledarens närmaste chef Björn Kalman har därefter granskat och
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Energiutvinning ur vägar och vägmiljöer. En kunskapsöversikt
av Annika K. Jägerbrand och Fredrik Hellman
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
581 95 Linköping

Sammanfattning
Rapportens syfte är att kartlägga nya energitekniker för energiutvinning och möjligheten
att använda dem i väg- och vägmiljöområden. Kartläggningen fokuserar på material och
metoder som kan komma att användas i de svenska klimatzonerna. Syftet med rapporten
är att ge ett underlag för att minska miljöbelastningen vid planering av ny infrastruktur
genom att använda förnyelsebar energi, och då speciellt under kalla nordiska
förhållanden. Den kan också utgöra stöd för prioriteringen av Trafikverkets framtida
forskningsprojekt.
Resultaten talar för att pilotprojekt bör genomföras för att utvärdera och jämföra
energivinst, kostnader och användning i Sverige. Med dagens tekniska förutsättningar
kan följande tekniker vara aktuella:











Solceller i till exempel bullerskydd. Tekniken kan appliceras direkt eftersom
mycket erfarenhet redan finns. Applikationen verkar lovande, tekniken är
utvecklad och beprövad och kostnader för solceller minskar. Tunn solcellsfilm
kan testas allteftersom den utvecklas, får bättre egenskaper och priserna sjunker.
Solceller i väg. Skulle kunna fungera under vissa förutsättningar i Sverige,
speciellt tillsammans med lågenergikonsumerande utrustning och på biytor utan
mycket slitage.
Geotermisk energi. Geotermisk energi har potential för halkbekämpning i till
exempel branta backar, men har även potential för uppvärmning av gångvägar i
stad, på lekplatser, etc. Geotermiska temperaturgradienter kan fungera i vissa
sammanhang där man behöver värme eller kyla i vägbanan. Det finns även
möjlighet att utnyttja energin i närliggande byggnader.
Piezoelektrisk teknik. Tekniken kan kanske i framtiden vara ett alternativ för
energiåtervinning. Piezoelektriska generatorer är komplexa system som behöver
mer forskning och utvärderas med praktiska försök. Piezoelektriska generatorer
kan också användas till att väga eller räkna fordon med mera.
Vindenergi. Mikrovindkraftverk utmed vägarna kan användas för energiproduktion. Tekniken har stor potential om man kan lösa säkerhetsaspekter
såsom iskast. Integrerade system under broar kan vara ett sätt att undvika detta.
Erfarenheter av detta finns och tekniken kan snabbt implementeras i större skala.
Bioenergi. Om en redan utvecklad teknik finns för uppsamling av biomassa vid
vägkantslåtter bör detta utvärderas genom livscykelanalys för olika delar av
Sverige.

Det finns många faktorer som håller tillbaka utvecklingen av nya innovativa system för
energiutvinning. Några viktiga orsaker är:

VTI rapport 821

5












att underhållskostnaderna ökar
att underhållet av vägen kan försvåras
att återvinning av vägmaterial kan försvåras till exempel asfaltåtervinning
att systemen inte är utprovade och fungerar som det är tänkt
att säkerheten utmed vägen försämras
att det inte finns ett tydligt regelverk för utformning och konstruktion
komplexa system och samverkan mellan olika system är svår
att det är svårt att lagra energi och att det inte finns lösningar för återmatning i
elnätet för alla system
låga energivinster med många system
höga investeringskostnader, stor risk och lång återbetalningstid.

För att användningen av dessa system ska bli allmänt förekommande och bli
ekonomiskt fördelaktiga måste dessa faktorer beaktas.
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Energy production from roads and road environments. A literature review
by Annika K. Jägerbrand and Fredrik Hellman.
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)
SE-581 95 Linköping

Summary
The report aims to identify new technologies for energy harvesting and the ability to use
them in the road and the surrounding road area. The survey focuses on the materials and
methods that may be used in Swedish (cold) climate zones. The report can be useful for
planning of new infrastructure when you want to make use of renewable energy and
wants to reduce the environmental impact. It can also provide support for the Swedish
Road Administrations priorities for future research.
The results in the report suggest pilot projects to be carried out to evaluate and compare
energy profits, costs and use in Sweden. With today's technological conditions the
following techniques are recommended:











Photovoltaics, for example in noise barriers. This technique can be applied
directly because a lot of experience already exists. The technology seems
promising, it is developed and recognized, cost of solar cells decreases. Thin
film solar cells can also be tested when the properties improves and prices
decrease.
Photovoltaics on the road surface. The technique can work under certain
conditions in Sweden, especially with equipment with low energy consumption
and on secondary surfaces without much wear.
Geothermal energy. Geothermal energy has the potential for de-icing roads with
steep hills, walking paths in towns and playgrounds. Geothermal temperature
gradients may work in some situations where you need heat or cooling in the
roadway. It is also possible to use the energy in nearby buildings.
Piezoelectric generators can be used to count or weigh vehicles etc.
Piezoelectric elements might in the future be an option for energy harvesting.
Piezoelectric generators are complex systems that need more research and
practical trials.
Wind energy has great potential if it is possible to resolve security aspects such
as ice throw. Integrated systems under bridges can be a way to avoid this. A lot
of experience already exist and it can be implemented fast. Micro wind power
plants can be used for energy harvesting.
Bioenergy. Life cycle analysis could be used to evaluate potential energy yield
in different parts of Sweden, if there is an available developed technique used
for collecting biomass during roadside mowing.

Many factors are holding back the development of new innovative energy harvesting
systems. Some important causes are:



maintenance costs may increase
the maintenance of the road is difficult
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recycling of road materials is difficult e.g. asphalt
the systems are not tested and may not work as supposed to
that traffic safety along the road is jeopardized
there is not clear regulations for the design and construction
complex systems and interaction between different systems are difficult
it is difficult to store energy and there are no solutions for feeding the main
electricity network
low energy gains with many systems
high investment costs, high risk and long payback time

Before use of these systems will become commonplace and becoming financially
advantageous these factors must be considered.
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Inledning

Vägar och deras omgivande område, dvs. vägmiljön upptar stora arealsmässiga områden
i Sverige och världen över. Sveriges vägnät innefattar 98 000 km statliga vägar och
41 600 km kommunala vägar och gator (Trafikverket 2012) utöver detta finns ett
mycket stort antal kilometer enskilda vägar. Det finns stora arealer (ca 190 000 hektar)
av hävdade gräsmarker längs vägkanter, järnvägsmiljöer, kraftledningsgator och vid
flygplatser (Stenmark 2012). Dessa ytor är redan exploaterade och kan i många fall
utnyttjas utan att nya naturområden tas i anspråk eller inkräkta på bekostnad av andra
intressen. Eftersom ökad förnyelsebar energiproduktion är ett måste för att reducera
utsläppen av växthusgaser och nå en hållbar utveckling har forskare och trafikverk
världen över sökt alternativa sätt att använda vägar och vägmiljön för energiproduktion
(Prozzi et al. 2012). Energiproduktion från förnyelsebara källor i väg och infrastruktur
leder till minskad klimatpåverkan från trafik.
I förlängningen kan detta ge också ge förbättrad mark- och resursanvändning då vägens
utrymme utnyttjas för energiproduktion istället för exploatering av andra platser.
Genom att bygga in eller bygga om vägar och vägmiljöer finns möjligheter till
förnyelsebar energiproduktion, speciellt på längre sikt. Kanske går det att använda
vägens område för att försörja t.ex. belysning medan annan produktion kan ge nettovinster som kan användas i närliggande byggnader. Utvecklingen inom energiutvinning
i vägen och dess närområde har gått snabbt under de senaste åren. Det finns idag stor
potential för att utvinna energi ur vägar och deras omgivande miljöer genom att använda
sig av olika typer av tekniker, t.ex. solceller, vindturbiner, geotermiska värmepumpar
eller piezoelektricitet.
I dagsläget finns en rad nya tekniker som är utvecklade för energiproduktion på vägar
eller i vägmiljön: exempelvis inbyggda och förstärkta solpaneler i vägar, användandet
av piezoelektriskt material i vägar, kinetiska vägplattor, vägbarriärer som utvinner
vindenergi, hastighetsgupp/material som utvinner rörelseenergi eller andra sol- och
vindenergiskapande metoder. Många av dessa har redan provats i andra delar av värden
och därför finns redan grundläggande erfarenheter som kan användas och provas i
Sverige.
Kraven på dessa tekniker är dock större än vid applicering i andra områden eftersom
vägen förväntas klara av hög trafikintensitet, belastning, samt olika väderförhållanden.
För att kunna använda de nya metoderna krävs en uthållig design både med tanke på var
de placeras men också med avseende på att de ska klara av drift- och underhållskraven.
Dessutom får inte trafiksäkerheten äventyras.
Idag saknas en överblick över vilka tekniker som finns, hur mycket energi de genererar
och ifall de är realistiska att använda under svenska eller nordiska förhållanden.
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2

Syfte

Syfte och mål är att kartlägga nya energitekniker och möjligheten att använda väg- och
vägmiljöområden för energiproduktion. I synnerhet kommer kartläggningen att fokusera
på material och metoder som kan komma att användas under svenska (kalla) förhållande
för energiutvinning. Även storleksordningen på energiproduktion och kostnader för
installation ingår i kartläggningen.
Studien kommer att vara användbar för planering av ny infrastruktur under nordiska
kallare förhållande, samt fungera som stöd för prioriteringen av trafikverkets framtida
forskningsprojekt. Studien kan även vara en bra grund för att planera pilotprojekt eller
försöksplatser där ny teknik kan testas.
Resultaten från projektet förväntas leda till framtagande av ett testområde med förslag
på möjliga tekniker som kan användas dvs. tekniker som är lämpade för svenska och
nordiska klimatzoner. Det finns alltså stor potential för att svensk industri kan komma
att utvecklas inom området och metoder som sedan kan komma att användas i områden
som klimatmässigt liknar Sverige.
Kartläggningen har avgränsats vid att inte ta med geotermisk energi i någon större
omfattning förutom de exempel där det använts i Sverige. Vi har inte heller kartlagt
utnyttjande av spillvärme till uppvärmning av trottoarer eller vägar. En annan
avgränsning har varit att inte gå in i detalj på den mångfald av olika typer av ytor där
solceller kan användas eftersom dessa är relativt många i dagsläget (t.ex. stationsområden, VMS, skyltvagnar och olika typer av utrustning eller skyltar).
Vi har inte heller haft möjlighet att fördjupa oss i de olika typerna av policyhinder som
finns i dagsläget med att exempelvis koppla ihop olika energisystem. I dagsläget
föreligger en proposition som ska underlätta för anslutning av anläggningar med
förnybar elproduktion till elnätet (Prop. 2013/2014: 156).
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3

Metodik

3.1

Utförandet av litteratursökning

Litteratursökningen genomfördes av författarna och Hillevi Nilsson Ternström, BIC,
bibliotek och informationscenter, VTI. Kriterierna som användes var att vi sökte igenom
både vetenskaplig (vit) litteratur och ”ovetenskaplig” (grå) litteratur efter sökord som
var relevanta.
Relevanta sökord var exempelvis på teknik och/eller energikälla: piezo, kinetic,
mechanical, solar energy, wind, geothermal, biomass, mowing, wave energy. Sökningen
utfördes sedan i kombination med olika sökord relaterade till energiproduktion och/eller
ord som är relevanta för vägar. I rapporten analyseras energiutvinningsteknikerna
utifrån om kunskapen kommer från vit eller grå litteratur. Litteratursökningen
genomfördes i maj–juni 2013.
Sökkriterier:
 Genomsökning av elektroniska databaser.
 Sökning efter sammanfattningar eller liknande dokument.
 Kontakt med nyckelpersoner med ytterligare information.
 Användning av referenslista i publikationerna för att hitta mer.
Elektroniska databaser:
 Scopus (Scopus 2014)
 Google scholar (Google scholar 2014)
 TRID, en av världens största och mest omfattande bibliografiska källa för
transportrelaterad information (TRID 2014). TRID innehåller mer än en miljon
titlar på publicerade och pågående projekt.
Referenserna samlades ihop i ett endnote bibliotek och sparades i ett Word-dokument.
Mer generell grå litteratur, projekt och information söktes genom liknande kartläggning
i google.
Referenser som hittats efter juni 2013 och som var relevanta har även inkluderats i
denna rapport, men ingen ny systematisk litteratursökning har utförts.
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4

Solenergi

Solenergi är en förnyelsebar energikälla som finns gratis över hela jordens yta och är
därför optimal att använda som energikälla i vägen eller i vägmiljöns utrymme.
Potential för solcellsanvändning finns huvudsakligen i asfalten/vägytan eller i vägens
sidoområde. Eftersom de tekniska förutsättningarna för att utvinna solenergi skiljer sig
åt mellan vägyta och vägens sidoområde tar vi upp användningen var för sig.

4.1

Solenergiutvinning ur vägytan/asfalt

I dagsläget finns huvudsakligen två typer av testade metoder för att utvinna solenergi ur
asfalt, den ena bygger på att man använder sig av den lagrade värmeenergin i asfalten
genom värmeledning eller värmetransport. Den andra är att fånga solenergi direkt i
vägytan. Andra exempel på energiutvinning via värme är termoelektriska generatorer
som tas upp i detta kapitel men eftersom denna teknik ej finns fullt utvecklade i
dagsläget begränsas fördjupningen.
4.1.1

Solenergiutvinning genom värmetransport

Asfalt är tacksamt att utvinna solenergi ur. Det beror på att den oftast är helt svart och
därför absorberar solenergin effektivt och blir varm. Asfalten värmer också upp luften
närmast ovan och skapar då en effekt som kallas ”heat island effect”. Detta kan skapa
mycket varmt lokalklimat i främst städerna. Detta sker också i Sverige under varma
sommardagar men är kanske ett större problem i varmare delar av världen. Asfalten blir
också mjuk när den blir varm och detta gäller i synnerhet den typ av asfalt som är
designad för kallt klimat i t.ex. Sverige. När asfalten blir mjuk så deformeras den av den
tunga trafiken. Denna deformation är permanent och ger upphov till spårbildning, även
åldringen (oxidationen) av bitumen ökar. Detta ger upphov till beläggningsskador som
måste åtgärdas. Vidare kan blödningar av bitumen uppträda dvs. bitumen blir flytande
och kan tränga upp på vägbanan under inverkan av trafiken. Då kan vägbanan bli
mycket hal och orsaka trafikolyckor.
Tekniken med rör i vägen
Tekniken att utvinna solenergi genom värmetransport ur asfalten fungerar i princip
genom att man använder sig av någon typ av rör som har en vätska som cirkulerar. När
asfalten värms upp, värms vätskan upp genom värmeöverföring och gör så att vätskan
cirkulerar samtidigt som asfalttemperaturen sjunker. Rören ligger på ett avstånd mellan
40 mm, 120 mm och 1 500 mm från asfaltytan.
Fördelen med rörsystem är att de negativa effekterna som t.ex. deformation, åldring,
blödning, och ”heat island effect” kan minskas. En annan fördel är att man kan utvinna
energi ur systemet. Värmen i vätskan tas sedan tillvara på i någon typ av värmepump
för att utvinna energi, eller så kan man använda värmen/kylan direkt. Denna typ av
energiutvinning från asfalten har och kan användas till närbelägna byggnaders
värmning, kylning, strömförsörjning, eller till halkbekämpning.
Man kan också använda tekniken för att under den varma årstiden transportera bort
värmen från den varma asfalten ner i berggrunden. På vintern kan man utnyttja den
värmen för att hålla isfritt på en vägsträcka eller värma närbelägna byggnader. För att få
kortare uppvärmningsperiod av rören rekommenderas att använda ett tätare
arrangemang av rören (Liu et al. 2007).
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Dawson et al. (2012) föreslår att man kan göra installationen termiskt optimal genom att
installera ytliga rör för att dra fördel av stark inkommande solenergi som kan utnyttjas
till t.ex. vattenburna värmesystem, eller i botten av asfaltlagret för att ge en låg intensiv
energikälla som passar bättre under vintern eller för nedkylning under sommaren. Båda
typerna av installationer går även att kombinera, se Figur 1. Nackdelen med ytliga
installationer av rör är att de är känsligare för stress och tryckbelastning från trafiken
(Van Bijsterveld et al. 2001).

Figur 1. Bild över olika typer av rörinläggningar med vätska i vägen för att utvinna
värmeenergi. A) Utvinningssystem, B) Lagringssystem, C) Kombinerade system, D)
Hybridsystem. Adapterad efter Dehdezi et al. 2011.
Solenergiutvinning genom värmetransport går även att installera på betongvägar men
eftersom betong har en lägre förmåga att absorbera solenergi ger en sådan installation
mindre energi än i svartfärgad asfalt (Bobes-Jesus et al. 2013).
Det finns även metoder som kan höja asfaltens termiska konduktivitet så att man får ett
högre energiutbyte, exempelvis har det gjorts experiment att blanda in grafitpulver (Wu
et al. 2009). De kom till slutsatsen att inblandning av grafitpulver ökade vattentemperaturen (effektiviteteten och konduktiviteten) till en viss del, men att det även behövs
längre rör och större area för värmetransport för att få till stånd en meningsfull
temperaturhöjning. En nackdel är dock att grafitpulver kan ha negativ påverkan på de
mekaniska egenskaperna hos asfalten.
Konkreta exempel på rörsystem som används enbart för energiproduktion är få, däremot
finns flera exempel på rörsystem som används ihopkopplade med byggnaders värmesystem eller med syfte att halkbekämpa vägar. Trafikverket driver idag ett projekt i
samarbete med Vectura (”Halkfria vägar”; Sundberg m.fl. 2011). Projektet syftar till att
utnyttja solvärme och markvärmeteknik för att bekämpa halka vid särskilt utsatta vägpartier, perronger eller broar. Tanken är ursprungligen att cirkulera lagrad solvärme
genom slangar/rörsystem i väg/brobanan så att snö och is smälter och banan blir halkfri.
Sommartid fungerar vägen eller bron som en solfångare och energin lagras i marken
(Sundberg, m.fl. 2011).
I Holland har man genom Road Energy Systems® testat energiutvinnande rörsystem
och deras dimensioner under olika förutsättningar. Några slutsatser är en kontorsbyggnad om 10 000 m2 kräver en asfaltyta om cirka 4 000 m2 (de Bondt and Jansen
2006). Det framgår dock inte hur mycket energi som egentligen sparas. Resultaten är
beroende av klimat, jordförhållande och byggnadstraditioner.
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Resultaten tyder på att det finns potential att använda energiutvinnande rörsystem i väg
eller parkeringar kopplade till hus och byggnader men att detta lämpar sig mest för
tätortsområden och inte landsbygd.
Nackdelar och fördelar
En nackdel med energiutvinningssystemet med rör är att under konstruktionsfasen kan
rören skadas av de höga temperaturer som oftast används vid läggningen av asfalten. En
annan nackdel med nuvarande tekniker är att solenergiutvinning med rör är känsligt för
stress/förändringar i asfalten/betongen så att de inte kan installeras i vägar med hög
trafikintensitet eller som har hög trafikbelastning (Van Bijsterveld et al. 2001, BobesJesus et al. 2013). Det är dock sannolikt att antalet tunga standard axlar (N10) är den
mest kritiska faktorn för systemets hållbarhet då dessa i större omfattning ger upphov
till permanenta deformationer.
En av fördelarna med solenergiutvinningssystemen i vägen är att de kan bli installerade
både under konstruktionsfasen men också under drift- och underhållsmoment såsom när
vägar ska byggas om eller repareras. En annan fördel är att de anses som ekonomiskt
fördelaktiga eftersom man använder en yta som finns, samtidigt som materialet för
energiutvinningssystemet är billigare än det som används i konventionella solceller. De
asfalterade ytor som man skulle kunna använda är nästintill obegränsade och inkluderar
vägar, lekplatser, broar, stadsmiljöer, parkeringar, etc. Samtidigt är nackdelen att
solenergiutvinning ur väg via rörsystem har mindre effektivitet eftersom de inte är
designade speciellt för detta ändamål (i dagsläget).
Flerskiktssystem utan rör
En prototyp med flera skikt har utvecklats och utvärderats som system för att utvinna
energi ur asfalt (Pascual-Muñoz et al. 2013). Principen är att ersätta rörsystem med ett
material med hög porositet i mellanlagret för att på så sätt få högre energiutbyte och
undvika de tekniska problem som kan uppstå med rörsystemen. Överst i systemet finns
en slitstark och vattentätt yta, mellanskikten består av poröst material som kan leda
vätska och underst ett vattentätt lager. Tanken var att denna design kan bli både billigare
och effektivare än den traditionella med rörsystem. Resultaten från de första försöken
visar att under laboratorieförhållanden har systemet hög termisk effektivitet, men i det
riktiga fälttestet blev det väldigt låga nivåer av flöde. Det återstår därför en del teknisk
utveckling innan denna metod är applicerbar i större skala.
4.1.2

Solenergiutvinning genom solceller i vägytan

Solcellsteknik i vägytan har inte blivit lika mycket studerat och testat som värmeutvinning via rörsystem, men några pilotprojekt har utförts. Den mest använda tekniken är
att bygga in tåliga fotovoltaiska celler (dvs. solceller, FV) i vägytan. Solcellerna består
av halvledare (dioder) där det uppstår en svag elektrisk ström när solen belyser dom.
Solcellerna fungerar med samma princip som de som används i de kommersiellt saluförda solceller som säljs för privat bruk.
Den största skillnaden är att när solcellerna appliceras i/under vägytan behövs en
mycket tålig skyddande överdel som kan stå emot väder, vind, trafikintensitet och
belastning. Förslag på en prototyp med FV konstruerad av fiberglas, som skulle kunna
klara av trafik och frys-tö-cykler i Kanada, presenteras i en publikation av Northmore
och Tighe (2012). De rekommenderar att man forskar vidare på materialval, kostnader
och livslängd. Exempel finns i USA ”Solar roadways” och ”SolaRoad” i Holland där

14

VTI rapport 821

man i dagsläget lyckats konstruera vägytor med FV som producerar energi på parkering
och cykelväg.

Figur 2. Illustration av hur det kan se ut med solar roadways, inbyggda solceller i
vägen kopplat med LED som går att styra. (Foto: solar roadways och artist Dan
Walden).
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Figur 3. Illustration av uppbyggnaden av solar roadways. Varje individuell panel
består av tre lager, översta lagret består av ett genomskinligt och starkt material som
låter ljuset passera till solcellerna som är inbäddade däri. Lagret har också inbyggda
lysdioder, uppvärmning och är vädertåligt samtidigt som det tål tyngd. Lager två består
av elektronik, medan det understa lagret innehåller elektronik för energi och
datadistribution samtidigt som det är vädertåligt. Foto: solar roadways och artist Dan
Walden.
En annan teknik som diskuterats är att använda tunn solcellsfilm i vägytan (Lee and
Correia 2010, Andriopoulou 2012), men i dagsläget är det olämpligt att använda detta
material i ytor som utsätts för högt tryck i form av mekanisk belastning. Dessutom finns
risk att de yttre miljöförhållandena inducerar nedbrytning eller erodering i solcellsfilmen.
Solceller används även framgångsrikt i soldrivna vägreflektorer med inbyggda lampor
vars uppgift är att ersätta de traditionellt målade vägmarkeringarna (exempelvis Astucia
2013). Liknande soldrivna vägreflektorer med LED utvärderas i Washington, USA,
längs State Route 530, en mycket olycksdrabbad vägsträcka. De soldrivna LED
lamporna sägs ge 10 gånger högre synbarhet än traditionella vägmarkeringar (U.S.
Department of Transportation and the Volpe center 2012).
4.1.3

Seebeckeffekt / termoelektrisk effekt

Seebeckeffekt eller termoelektrisk effekt innebär kortfattat att en kraft uppstår i en
sluten krets bestående av två eller flera metaller när de har olika temperatur (Riffat and
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Ma 2003). Fördelarna med att använda termoelektriska generatorer är att de är ljudlösa,
utan vibrationer samt är små och lätta.
Några tester har gjorts på termoelektrisk effekt i väg/asfalt (Hasebe et al. 2006, Wu and
Yu 2012). Hasebe et al. (2006) använde vatten i ett asfaltnedkylningssystem
ihopkopplat till en termoelektrisk generator och samtidigt som man genererade viss
energi så kyldes asfalten ned.
I ett annat experiment lyckades Wu & Yu (2012) utvinna tillräckligt med energi ur sitt
system på ytan av asfalt, att de kunde åstadkomma regelbundna blinkningar i en LED
lampa. Generellt för termoelektriska effekten är att de genererade energikvantiteterna är
relativt små, varför metoden har begränsad användning.

4.2

Solenergi från vägmiljön

Utvinnande av solenergi från ytorna runt vägmiljön är inget nytt utan har använts sedan
sent 1990-tal då man installerade de första solcellerna på bullerbarriärer. Att använda
ytan utanför vägen till solcellspaneler är smart eftersom solceller tar upp mycket plats,
samtidigt som man inte nyexploaterar mark. Användningen av solceller på bullerskydd
är en Europeisk företeelse från början, då EU har haft tuffare regler historiskt för att det
ska finnas bullerskydd. I USA har det varit svårare att utvinna solenergi runt vägen på
grund av de komplicerade juridiska förhållandena som måste redas ut innan mark i
närheten av vägen tas i anspråk (Prozzi et al. 2012, Zhu and Cui 2012).
4.2.1

Solceller på bullerskydd

I dagsläget finns det cirka 27 bullerskydd med solceller testade och i bruk runtom i
Europa, en i Australien samt flera under uppbyggnad och testning i resten av världen
(Corfield 2012). En utvärdering har gjorts om potentialen för 6 utvalda europeiska
länder att producera energi med solceller på bullerskydd (Nordmann et al. 2000) och
visar på olika typer av förutsättningar i form av solljus, antalet klara dagar, etc. Sedan
dess har många lyckade försök med solceller på bullerskydd utförts och en översikt över
energimängden de genererar finns i Tabell 1. De är dock av olika storlek och olika
ålder. För svenska förhållanden anger Svensk Sol som riktvärde att solceller genererar
mellan 50–150 kWh/m2/år, medan solfångare kan generera 200–700 kWh/m2/år
(Svensk Solenergi 2013), men detta är beroende av vilken vinkel och produkt som
används.
Tabell 1. Solceller på bullerskydd och deras energigenereringskapacitet i kWp, d.v.s.
”kilowatt-peak”, den maximala energimängd produkten kan producera (anpassad efter
Corfield 2012).
Område (konstruktionsår)

Storlek (kWp)

Tyskland - Aschaffenburg
(2009)

2065

Tyskland- Tögin am Inn
(2007)

1000

Italien- Oppeano (Verona) (2010)

833

Italien- Marano d'Isera (Trento) (2009)

730

Tyskland- Freising (Munich) (2003-2009)

600
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Område (konstruktionsår)

Storlek (kWp)

Tyskland- Freibury
(2006)

365

Tyskland- Bürstadt (2010)

283

Nederländerna- Amstelveen (1998)

216

Tyskland-Vaterstetten (2004)

180

Schweiz- Melide (Tessin) (2007)

123

Österrike- Gleisdorf (2001)

101

Tyskland- Sausenheim (1999)

100

Schweiz- Domat/Ems (1989)

100

Schweiz- Giebenaach (1995)

100

Tyskland- Biessenhofen (Bayern) (2010)

90

Schweiz- Safenwil (2001)

80

Frankrike- Foquiere (1999)

63

Tyskland- Saarbrücken (1995)

60

Nederländerna- Utrecht (1995)

55

Tyskland- Emden (2003)

53

Österrike- Seewalchen (1992)

40

Tyskland- Ammersee (1997)

30

Tyskland- Rellingen (1992)

30

Tyskland- Großbettlingen (2006)

28

Australien- Melbourne (2007)

24

Schweiz- Münsingen (2008)

12

Schweiz- Zurich (Aubrugg) (1997)

10

Schweiz- Zurich (Walliselen) (1998)

9

Storleksordningen av energigenereringen vid en användning av solcellspaneler på
bullerskydd i Sverige har inte blivit utredd. Det är många aspekter som måste beaktas
innan man kan använda solceller i större skala på bullerskydd (ekonomi, läge, teknik,
eventuella risker, drift- och underhåll, m.m.). En speciellt viktig aspekt är väderstreck,
lutning på solcellerna och eventuell skuggningseffekter av omgivningen, t.ex.
byggnader som kan skugga. Söderläge är mest optimalt, medan sydväst, sydöst och
öster/väster är mindre optimalt.
Första liknande projekt i Sverige är under konstruktion för att bli ett 400 meter långt
bullerskydd med inbyggda solfångare som skydd mot Västra stambanan och E20
(Karlsson-Ottosson 2013). Projektet är i centrala Lerum och finansieras av kommunen,
EU, trafikverket, Lerums fjärrvärme AB och SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut).
Man räknar med att få ut cirka 400 000 kWh/år. Skillnaden mot de traditionella
solcellspanelerna på bullerskydden är att man använder solfångarna (som värmer en
vätska) som själva bullerskyddet eftersom de är tjockare än de fotovoltaiska solcellerna.
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4.2.2

Solceller i övriga områden

Det finns potential att använda solceller i tak över vägar. Sådana konstruktioner skulle
kunna leda till mindre användning av energi till luftkonditioneringen samtidigt som
energi från solcellerna skulle kunna användas till detta.
Likaväl som solceller fungerar bra på bullerskydd har de blivit påtänkta för användning
även i andra områden i vägmiljön, exempelvis på kanter längs vägen som i USA (U.S.
Department of Transportation and the Volpe center 2012), på broar som i Blackfriars
Railway Bridge i London (Solarcentury 2012), ovanpå tunnlar och som tidigare nämnts
i vägytan.
I USA har man haft speciellt stor framgång med den första solutvinnande motorvägen i
Oregon. Den består utav 594 solpaneler som producerar 130 000 kWh årligen.
Motorvägen finns vid trafikplatsen mellan Interstate 5 och Interstate 205 i Tualatin i
Oregon. ODOT (Oregon Department of Transportation) låter ett företag driva
solpanelerna och köper tillbaka energin till samma pris som de betalar för annan energi
(U.S. Department of Transportation and the Volpe center 2012). Samtidigt planeras
många nya, liknande solcellsanläggningar i de olika delstaterna i USA.
Ett stort användningsområde utomlands är dessutom solceller i kombination med
vägbelysning. I Sverige anses dock att batterikapaciteten för detta ändamål är för dålig i
dagsläget med tanke på antalet soltimmar (Gidlund 2008).
Användningsområde till annan utrustning i vägmiljön tycks fungera bra, exempelvis för
LED skyltar, eller VMS (variabla hastighetsskyltar), men även för skyltvagnar (BLF
2014).
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns lång erfarenhet av solpaneler i
vägens miljö. För Sveriges del finns det hög energipotential för att ta i anspråk
vägmiljöer och använda solceller i vägens utrymme. Man bör dock utveckla metodiken
bättre för att avgöra när det är optimalt att använda dessa under svenska förhållanden,
energimässigt, ekonomiskt, geografiskt och vid vilken tidpunkt de kan passa in i
vägprojekt. Exempelvis kan man använda solcellspaneler i vägens utrymme för att få
förnyelsebar energi till olika typer av belysning, rastplatser, skyltar, m.m.
I dagsläget utvecklas och utvärderas användningen av tunn solcellsfilm (t.ex. Grecu
2011) och det finns möjligheter att denna produkt blir mer ekonomiskt fördelaktig än de
traditionella FV solcellerna.
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Vind- och vattenkraft

Utmed vägar och på vägens sidoområden finns plats för etablering av vindkraft. Att
placera vindkraft i närheten av vägar kan dock vara förknippat med risker. I opublicerad
rapport från Trafikverket (M Stridh) har fysiska risker identifierats med vindkraft i
närheten av vägområdet.
De identifierade riskerna är (från opublicerad rapport Trafikverket, M. Stridh):








Bullerstörningar. Vindkraftsbuller anses mer störande än exempelvis
trafikbuller vid samma ljudnivå på grund av att bullret är rytmiskt. Ett argument
att placera vindkraftverk i en redan bullrig miljö som vägmiljön utgör är att
störningen är att tillskottet i dB blir mindre ju högre befintliga bakgrundsnivån
är. Dock ökar risken för att passera gränsvärdet för buller ju högre bakgrundsnivån är. Vid bullriga vägar är ju sannolikt gränsvärdena redan passerade.
Skakningar. Rörelser är ett problem om man vill ställa upp ett vindkraftverk på
en bro. Bro och vindkraftverk måste konstrueras så att skadliga vibrationer
undviks. Det kan därför vara svårt att sätta vindkraftverk på befintliga broar.
Rytmisk skugga. Regeln är att ett kraftverk inte får kunna skugga en bostad mer
än 8 timmar om året. Det är ett teoretiskt värde utan hänsyn till väderlek.
Iskast. Risken för att is från vingarna flyger iväg och träffar människor i
närheten beräknas vara liten men ända möjlig. Man bör därför undvika placering
där människor ofta rör sig och man bör ha en säkerhetszon. I närheten av vägar
kan iskast ge upphov till trafikolyckor med personskador som följd.
Ras. Det har inträffat att vindkraftverk fallit omkull. Det kan då träffa föremål på
ett avstånd av tornhöjden plus halva rotordiametern. Detta avstånd brukar
betraktas som ett minsta säkerhetsavstånd till andra verksamheter.

Dessa risker begränsar möjligheten att etablera större vindkraftverk i vägens direkta
närområde. Normalt placeras dessa vindkraftverk på tillräckligt avstånd så att riskerna
kan minimeras. Små vindkraftverk används redan idag för vägbelysning där tillgång på
elektricitet är begränsad (Trafikverket, M. Stridh). Det skulle finnas möjlighet att i
större omfattning än i dag utnyttja vägen närområde för små vindkraftverk. Genom att
utnyttja terrängen och undersöka den vanligast rådande vindriktningen kan lämpliga
områden väljas. Lämpliga platser kan vara högt belägna kullar, utmed kustlinjer. Hinder
i form av hus och vegetation bör undvikas. Även närhet till branter och kraftig topografi
som kan orsaka turbulens i luftflödet bör undvikas. Detta kan i viss mån undvikas
genom att placera kraftverken på höga stolpar.
Fördelen med vindkraftteknik är att det finns färdiga system som erfarenhetsmässigt
fungerar. En av nackdelarna är att de inte levererar el när det inte blåser. Ett intressant
system med små mikrovindkraftverk har tagits fram av en forskargrupp från University
of Lisboa - Science Departement. Systemet kallas ”E-Turbine” och är tänkt att ta tillvara
på vinden och även vinddrag från fordon genom att placera många mikrovindkraftverk
som ett mitträcke mellan körbanorna. Systemet är tänkt att lagra energi i batterier och
kan driva vägbelysning, informationsskyltar och annan mindre krävande utrustning.
Systemet inkluderar vertikal rotor och speciell vindkoncentrationsteknik som ökar
effekten med upp till 2 gånger jämfört med konventionella kraftverk. Det är känt genom
mätningar (personlig kommunikation, Ulf Hammarström VTI) att trafiken i tunnlar
skapar ett kontinuerligt vinddrag som minskar färdmotståndet på fordon som färdas i
tunneln. Denna kontinuerliga vind som drivs av trafikens intensitet skulle kunna
utnyttjas för utvinning av vindkraft.
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Andra intressanta vindkraftsprojekt är ett par konceptbroar av Coffice (Francesco
Colarossi) i Italien. En har 26 vindturbiner som producerar 36 miljoner kWh/år.
Dessutom planeras den ha solceller som producerar ytterligare 11 miljoner kWh/år
(bron blev belönad med 2:a pris i Solar Park South design tävling (Figur 4).
En annan bro av samma designteam beräknas ge totalt 23 miljoner kWh/år genom vind
och solkraft. Tanken är att utnyttja de kraftiga fallvindarna som råder i dalgångarna på
dessa platser. Designen visar också att dessa vindkraftbroar kan vara ett vackert inslag i
naturen. Placeringen under broarna tar också bort risken för nedfallande delar och
iskast.
I Norge utreds möjligheterna att hitta miljövänlig teknik för energiutvinning utmed E39
sträckan mellan Kristiansand och Trondheim (Norges Vegvesen 2014). Möjligheter som
beaktas är att använda fjordpassagerna t.ex. broarna för installationer av kraftverk som
utnyttjar sol, vind, tidvatten och vågor för el-produktion. Tanken är att anläggningarna
ska kunna vara självförsörjande på energi samt kunna leverera överskott till el-nätet.
I Sverige skulle man på motsvarande sätt kunna utnyttja vattenströmmar under t.ex.
Öresundsbron (i Öresund är det ofta strömt) och andra broar som korsar älvar och
vattendrag där strömmande vatten förekommer. Även vatten från dräneringsdiken,
dammar och ytavrinning skulle på vissa platser kunna utnyttjas för utvinning av energi.
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Figur 4. Bilderna visar en konceptbro som kom på andra plats i Solar Park South,
Italien. (Publicerad med tillstånd av © Coffice, Francesco Colarossi).
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Piezoelektricitet och rörelseenergi

Piezoelektricitet är känt som en teknologi där kinetisk energi omvandlas till elektricitet.
Elektricitet uppkommer när man trycker på vissa kristallina material t.ex. kvarts. Även
vissa keramiska material har piezoelektriska egenskaper. Fenomenet upptäcktes av
Pierre och Jaques Curie på 1880-talet (Wikipedia). Piezoelektriska kristaller kommer i
självsvängning och avger en mycket exakt puls om de utsätts för växelström. Detta
utnyttjas i t.ex. kvartsklockor, datorer och annan elektronisk utrustning där man behöver
en exakt puls. Teorin om funktion och uppkomst av Piezoelektricitet beskrivs
översiktligt av Xiong et al. (2012), Aggarwal (2012) och Andriopoulou (2012).
Möjligheten att använda den piezoelektriska egenskapen för att alstra elektricitet finns
beskriven i flera rapporter t.ex. Belt et al. (2010), Aggarwal (2012), Pollet and Stenvall
(2012), Andriopoulou (2012), Xiong et al. (2012) och Chun-hua et al. (2013).
Det företag som förkommer mest frekvent i pressen och har tillverkat en teststräcka med
piezoelektriska generatorer är det Israeliska företaget Innowattech. De har även
produkter för installation på järnvägsspår och gångvägar. Systemet involverar lagring av
energi med batterier. När det gäller typ av Piezoelektriska material verkar keramiskt
PZT (Lead Zirconium Titanite) var den typ som har möjlighet att ge den högsta
verkningsgraden i förhållande till pris (Xiong et al. 2012). Denna typ används av
Innowattech. Chun-hua et al. (2013) har gjort simuleringsförsök med piezoelektriska
element under 40 mm asfalt. Resultaten visar att det teoretiskt är möjligt att utvinna
1,785 MW elektricitet från trafik per per fil och kilometer. Förutsättningen är att
belastning från hjulen skapar en strukturell vibration på 15Hz vid ett typiskt hjultryck på
0,7 MPa i den valda asfaltskonstruktionen. Beräkningen är teoretisk och det är oklart
vilken trafikintensitet som detta motsvarar. Syftet med beräkningen är att visa att
tekniken har stor potential att producera elektricitet.
Ett annat intressant användningsområde för tekniken är att man kan få data om vikt och
hastighet på passerande fordon. Man kan då få information om t.ex. hur många lastbilar
som har övervikt och information om hur fordonen följer hastighetsbegränsnsningar.
Denna tillämpning kan vara av intresse för Trafikverket och andra väghållare om man
vill följa upp trafikbelastning på broar och andra känsliga konstruktioner. Det skulle
också kunna användas i trafikövervakande och trafiksäkerhetssyfte.
I en Holländsk rapport av Belt et al. (2010) beskrivs tekniken vara möjlig att applicera i
flera olika miljöer där rörelseenergi förekommer. Rapporten diskuterar användbarheten i
motorvägar, järnväg, för gångtrafik och flygplatser. Mängden elektricitet som teoretiskt
kan produceras beror på antalet fordon samt fordonens hastighet och vikt. Författarna är
positiva till systemet och poängterar att systemet kan fungera i både asfalts- och
betongväg.
Innowattech hävdar att installationen inte får passerande fordon att dra mer energi. De
piezoelektriska generatorerna har samma viskoelastiska egenskaper som asfalt och
kommer därför inte öka rullmotståndet (Innowattech). Vidare anses inte heller systemet
öka slitaget och nedbrytningshastigheten på vägarna där installationen är gjord. För att
ännu effektivare utnyttja tekniken kan den placeras i samband med platser där man kan
acceptera kraftigt (520 ggr) förhöjt rullmotstånd. Exempel på sådana platser är där
inbromsning sker t.ex. vid trafikljus, kraftiga kurvor (<500 m) eller branta
nedförsbackar (>3 %).
En svensk rapport beskriver möjligheten att göra en installation av piezoelektriska
generatorer utmed en 1 km lång sträcka i Luleå (Pollet and Stenvall 2012). Rapporten
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beskriver ingående hur tekniken kan appliceras och föreslår en konstruktionslösning.
System är utformat med ett antal piezoelektrisk generatorer som vardera består av 64
piezoelektriska element. Dessa generatorer placeras på rad. De fräses ned så de täcks av
5 cm asfalt. Det går 10 stycken generatorer per meter väg (Figur 5) om installation görs
i båda hjulspår. Varje generator måste också kopplas ihop med elkablar. Detta gör att
systemet blir känsligt för deformationer i asfalten.

0,34 m

1,00 m

Figur 5. Placering och utformning av 1 m piezoelektrisk generatorer i vägen.
Kostnadsberäkning och energiutvinning baseras på tillgängliga system från Israeliska
tillverkaren Innowattech. Information om deras system kan man få på Innowattechs
hemsida. Den svenska rapporten (Pollet and Stenvall 2012) har gjort en
kostnadsberäkning och har kommit fram till att 98 % av kostnaden är inköp av
Piezoelektriska generatorer. I det redovisade systemet antas 10 generator per meter dvs.
10 000 stycken på den 1 km långa sträckan. Kostnaden per piezoelektrisk generator är
256 euro och för en 1 km lång sträcka är således kostnaden 2 560 000 euro.
Enligt information från Innowattech kan en 1 km lång sträcka med trafik av 600 tunga
fordon/timme producera 200 kWh. Vidare beskrivs att 10 till 20 tio-vagnars tåg per
timme kan ge 120 kWh genom en intallation av piezoelektriska generatorer under 32
slipers. De praktiska försök som Innowattech gjort är inte publicerade i vetenskaplig
form. Resultaten beskrivs på hemsidan men det är inte möjligt att studera resultaten och
testuppläget i detalj. Vi tycker att de rapporterade energinivåerna ser lite väl höga ut för
att vara realistiska. Praktiska försök i liten skala under kontrollerade förhållanden som
kan verifiera resultaten är nödvändiga för att utreda den verkliga energivinsten.
Ett problem som belyses av Pollet and Stenvall (2012) är hur energin som alstras ska
användas. Batterier anses inte vara en lämplig lösning då stora förluster av energi sker.
Större mängder elektrisk energi är också svår att lagra. Elproduktionen sker bara när
fordon passerar systemet och därför blir elproduktionen ojämn. En möjlighet är att
koppla systemet på befintligt elsystem. Rapporten påpekar att teknik och regelverk för
detta inte finns i dagsläget och kan bli hinder.
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Andra områden som behöver utredas innan tekniken kan implementeras är:






hur klimatberoende är tekniken
hur påverkas underhållsbehovet av vägen
hur påverkas vägnedbrytningen
hur lång är livslängden
hur ska energin användas
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7

Bioenergi

Bioenergi kommer från organiskt material som används till att framställa förnyelsebar
energi. Växternas delar (dvs. biomassa) används exempelvis till förbränning för att få
fram värmeenergi eller till rötning och framställning av biogas.
Vägarnas sidoområden är outnyttjad mark som skulle kunna användas för att öka
bioenergiproduktionen. Sveriges största del av hävdade gräsmarker finns i vägkanter
och den samlade arealen av dessa uppskattas till 164 000 hektar (Stenmark 2012). Om
vägarnas sidoområden tas i anspråk för att framställa bioenergi bör man inte heller få
några ILUC effekter (indirect land use changes) eftersom denna mark ändå inte brukas.
I Sverige och i många andra länder är drift- och underhållstrategin för de nationella
trafikansvariga att slå vägarnas sidoområden. Detta görs främst för att ge en trafiksäkerhetshöjande effekt då sikten förbättras, men slåtter leder också till ökad avvattning
och dränering vilket ger förlängd livslängd av diken (Vägverket 1999). Samtidigt leder
slåttern till en hävd av vägkanterna vilket kan ha positiva ekologiska effekter i form av
påverkan på artrikedomen, minskat näringsinnehåll och mer ljus för vissa mer ljusälskande växtarter (Runesson 2012). Eftersom vägarnas sidoområden ändå slås finns en
potential att använda biomassan därifrån till att framställa förnyelsebar energi.
I Norge, Holland och Tyskland har man länge använt uppsamling vid slåtter. En vanlig
metod i Holland och Tyskland är att använda jordbruksmaskiner för vall- och höskörd
(Vägverket 1999).

7.1

Svenska erfarenheter och fältförsök

Vägverket och SLU (Sveriges Lantbruks Universitet) genomförde 1999 fältförsök i två
områden (Öland och kring Kungälv) inom projektet ”Vägkantsvegetation som resurs”
för att utreda hur slåtter med uppsamling kan fungera för att framställa energi (se Tabell
2). Man kom fram till att metoderna fungerar och att transportkostnaderna kan minskas
betydligt med vissa former av transportmedel, men eftersom man måste betala för att ta
hand om uppsamlad vegetation (150 kr/ton, eller cirka 100 kr/km vägkant för
kompostering) behövs en högre betalningsvilja för biobränslen för att minska
behandlingskostnaderna vid förbränning och rötning.
Examensarbetet ”Slåtter av vägkanter med upptagande slagslåtteraggregat –
energianvändning och kostnader vid upptagning, transport och behandling” (Durling
and Jacobsson 2000) gjordes som en del av projektet ”Vägkantsvegetation som resurs”.
Målet med examensarbetet var att skapa en tydligare bild av energiutbyte och kostnader.
Man prövade olika mellanbehandlingar (stationär inplastning, ensilagerullar,
pelletering) och gjorde beräkningar även med användningsmetod av biomassan. Alla
olika metoderna innebar ett negativt ekonomiskt resultat, men några metoder innebar ett
positivt energiutbyte.
Positivt energiutbyte erhölls vid mellanbehandling med stationär inplastning eller
ensilagerulle ihop med rötning eller förbränning. Förbränning av biomassan med
stationär inplastning och containertransport gav ett positivt energiutbyte om 1 398
MJ/ton biomassa (388 kWh). Störst påverkan på kostnaden hade skördningen som
skedde i 2,7 km/h och innebar en kostnad om ca 770 kr/ton biomassa. När studien
genomfördes fanns endast betalningsvilja för pelleterad biomassa som kunde säljas för
184 kr/ton skördad vegetation (425,5 kr/ton pellets).
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Tabell 2 En jämförelse av olika slåtteraggregat, kostnad, geografisk lokalitet samt
referens.
Slåtteraggregat

Kostnad kr/km

Plats

Referens

Slaggräsklippare
(Herder), sugslang
och ensilagevagn

400

Öland

Vägverket 1999

Slaggräsklippare
(LMV kantklipper)
sugslang och
växelflak

400

Kungälv

Vägverket 1999

Slaggräsklippare
(LMV kantklipper)
sugslang och
nätsäck

500

Kungälv

Vägverket 1999

Slaggräsklippare
(Herder), sugslang
och rundbalspress

500

Öland

Vägverket 1999

Skogsbränsleuttag i
vägkanter. Valmet
911 med
Brackeaggregat
C16. Nettovinst 500
kr/km. ”Hade istället
materialet skotats
samman och flisats
vid vägkant och
röjningen utförts
med en
släntklippare hade
det totala nettot i
avverkningen
kunnat bli dryga
10 000kr/km.”

+ 500-10000

Jämtland

Iwarsson Wide
2009

Tillkommer transportkostnader om 65-125 kr/km. Säckar: 65kr/km

7.2

Skogsbränsleuttag i vägkanter

Uttag av skogsbränsle i vägkant och dess kostnad och energiuttag har undersökts av
Maria Iwarsson Wide (Iwarsson Wide 2009) längs en skogsbilväg ett par mil norr om
Krokom i Jämtland. Småträd och buskar från vägkanterna kan vara mer lönsamma att
använda till bioenergi eftersom de har högre energiinnehåll än gräs och örter i vägkanter
som slås varje år eller flera gånger per år. Uttaget på skogsbilvägen var 7 meter brett
och gav en nettovinst på 500 kr/km (Tabell 2). Iwarsson Wide påtalar att om man tagit
tillvara på skogsbränslet genom bland annat flisning och använt släntklippare istället för
ett Bracke aggregat, hade nettovinsten kunnat uppgå till drygt 10 000 kr/km istället.
Eftersom längden skogsbilväg uppgår till ungefär 213 000 km (Anon 2004) finns här
betydligt större areal tillgängligt än andelen gräsmarker längs vägarnas sidoområde.
Iwarsson Wide (2009) räknade på andelen bioenergi detta kan ge och antar att om
uttaget är 10 % av all tillgänglig skogsbilväg (med en uttagsbredd om 10 m), så ger
detta ett energitillskott på 4 541 GWh per år.
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7.3

Energigrödor i vägarnas sidoområde i USA

I USA har man undersökt möjligheten till bioenergiproduktion i vägarnas sidoområden i
projektet F2F, ”freeways to fuel”, (U.S. Department of Transportation and the Volpe
center 2012). Tanken är att odlingarna ska producera biodiesel för att driva DOT:ernas
fordonsflotta, samtidigt som vägkanterna kräver mindre underhåll, blir vackrare och blir
mer hållbar.
I Utah startade det första pilotprojektet och man testade att odla safflor (Carthamus
tinctorius, också kallad färgtistel) och raps (Brassica napus ssp. napus) längs
vägkanterna för att få oljerika frön till produktion av biodiesel. Dessvärre gjorde de
torra förhållandena och den hårt packade jorden att det blev en mycket dålig skörd
(Dallas and Whitesides 2011). Resultaten fick till följd att samarbetspartnern USU
(Utah State University) utvecklade ett antal kriterier för att en bioenergiodling i
vägkanterna kan lyckas och numera ingår flera stater och universitet i F2F.
Några exempel är att man odlat raps och solros i North Carolina, rödhirs (Panicum
virgatum, också kallad präriehirs) i Tennessee och det finns flera stater som håller på att
utreda administrationen för att kunna tillåta odling längs vägarna (U.S. Department of
Transportation and the Volpe center 2012). Odlingarna i North Carolina har varit
speciellt lyckosamma då man lyckats få samma eller högre avkastning på sina
vägkantsodlingar än det som anges som nationell standardnivå för skörd av grödor.
Under 2010 producerade NCDOT (North Carolina Department of Transportation) 568
liter B100 (100% biodiesel) som användes i de egna maskinerna.
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Övriga

Här presenteras några tekniker att utvinna energi som kan ha potential i framtiden.

8.1

Induktion från vibrationer

Ett koncept att använda vibrationer från infrastruktur till att producera elektricitet
presenteras av (Byung-Wan et al. 2012). Vibrationer i broar, tunnlar, järnväg och vägar
som orsakas av fordon används. Tekniken utnyttjar elektromagnetisk induktion. En
elektrisk ström bildas när generatorn utsätts för vibrationer. En av fördelarna som lyfts
fram av författarna är att den producerar el ganska kontinuerligt och är inte väderberoende i samma utsträckning som sol och vindkraft. Nackdelen är att det är relativt
liten effekt som kan utvinnas ur varje enhet. Tekniken behöver utvecklas mer för att
kunna användas effektivt.

8.2

Termo-elektrisk generator

Wu and Yu (2012) beskriver ett system som utnyttjar temperaturskillnaden på asfaltsytan och undergrundens jordlager. Principen utnyttjar att jordlagren på ett visst djup har
en relativt konstant temperatur. Denna temperatur kan vara högre eller lägre än överliggande asfaltslager. Enligt Wu and Yu (2012) kan denna temperaturgradient utnyttjas
till att generera elkraft, principen kallas Seebeck principen (Besençon 1985). Tekniken
har visats fungera i laboratorieskala och där fått LED lampor att blinka (Wu and Yu
2012). Tekniken har potential men är fortfarande på forsknings- och utvecklingsstadiet
och behöver förbättras för att vara ett intressant alternativ att utvinna energi ur vägar i
större skala.
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9

Diskussion

Fördelarna med befintlig och etablerad miljövänlig teknik är stor eftersom inga, eller
mycket låga utvecklingskostnader krävs. Sådan teknik innefattar möjligheter att
framställa solenergi, vind och vattenkraft och delvis bioenergi, medan piezoelektrisk
energi, induktionsenergi, och termo-elektrisk energi är under utveckling. Vägenergins
användningsområde ställer krav på mängden energi man vill få ut av installationen, men
kan i storskalig användning gå till exempelvis energi åt bostäder eller industri. Eftersom
energiutvinning ur vägar och deras miljöer producerar förnyelsebar energi utan att ta ny
mark i anspråk är sådan energiproduktion ett bra miljövänligt alternativ. Diskussionen
kommer att ta upp under vilka förutsättningar energitekniken kan prestera med avseende
på drift och underhåll under nordiska eller svenska förhållanden, samt miljövinster och
energivinster. En översiktlig jämförelse mellan de olika energiteknikerna presenteras i
Tabell 3

9.1

Solenergi

Energiutvinning via inbyggda rörsystem (Tabell 3) är känsliga i anläggningsfasen då
de kan skadas men även under användningsfasen då de kan skadas pga. stress eller
förändringar i asfalten/betongen. Detta har stor betydelse på vägar med hög
trafikintensitet eller hög trafikbelastning. Tekniken som används för energiutvinning via
rör är relativt billig jämfört med exempelvis att använda solceller. I dagsläget fattas en
del kunskap om olika variablers inverkan på energiproduktionen och det saknas
jämförande studier på olika systems prestanda samt kostnadsanalyser (Bobes-Jesus et al.
2013).
Det finns en risk att systemen med rör inte producerar speciellt mycket energi under
våra nordiska och kalla förhållanden, så att återbetalningstiden för systemen blir väldigt
lång. Mallick et al. (2011) jämförde rörenergiutvinningssystem mellan olika geografiskt
belägna vägar som hade olika temperaturförutsättningar och kom fram till att latituden
har mycket hög relevans för återbetalningstiden för systemen. För latituder på mellan 0°
till 40° beräknas återbetalningstiden vara från 1,5 år till mellan 3–5 år i USA. För
latituder upp till 50° beräknas återbetalningstiden bli närmare 9 år. De breddgrader som
är relevanta för Sverige och Nordens del är inte med i Mallicks et al’s (2011)
utvärdering (55° och mer) men lär ha, under samma tekniska förutsättningar, närmare
12 års återbetalningstid i södra delarna av Sverige och successivt ökande återbetalningstid med ökad breddgrad. Det gör att energivinsten generellt blir väldigt låg och de
ekonomiska förutsättningarna mycket små vad avser att använda systemet enbart för
energiproduktion.
Drift- och underhållsmässigt verkar metoden fungera bra under svenska förhållanden,
exempelvis som del i ett halkbekämpningssystem där rören inte har sin huvudsakliga
uppgift för att producera energi men där rören fungerar i samspel med värmelagring och
solvärmeupptag för miljöanpassad halkbekämpning (se t.ex. Sundberg and
Reinholdsson 2011 för exempel på sådan implementering i Sverige, exempelvis
Göteborgsbacken i Jönköping). Investeringen i rörsystem bör därför utvärderas utifrån
områdets klimatologiska förutsättningar, hur rören placeras samt ingångstemperaturen
för vätskan (t.ex. om den cirkulerande vätskan är ihopkopplad med externa system).
Det pågår en hel del utvecklings- och förbättringsarbete avseende exempelvis
flerskiktssystem utan rör, så det är möjligt att mängden energi som går att få ut av
systemet kommer att vara betydligt högre i framtiden och då kan det finnas potential att
använda sådan teknik även på högre latituder såsom i Sverige. En nackdel är dock att
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det verkar saknas en del kunskap om hur lång livslängd rörsystemen kan ha, speciellt i
avseende på områden där det förekommer frost. Där rörsystemen används bör
halkbekämpning i form av saltning minimeras eftersom salt kan orsaka korrosion av
systemen.
Solenergiutvinning via solceller (Tabell 3) har generellt blivit mycket mer exploaterat
än energiutvinning via rörsystem, men främst vad gäller i vägmiljöns utrymme. Det är
dock först under senaste åren man utvecklat teknik som möjliggör ”solvägar”, dvs.
vägytor med inbyggda FV (solceller). För att FV ska fungera i vägytan krävs ett mycket
starkt och genomskinligt material som släpper igenom solinstrålning samtidigt som det
inte är halkigt. I USA har Solar Roadways utvecklat ett sådant material. Det är oklart
om det går att använda i större skala under Nordiska förhållande. Solar Roadways
konstaterar på sin hemsida efter egna test att då solpanelerna ligger ner på vägen
förloras ungefär 31 % av instrålningen.
På grund av utvecklingskostnaderna med solceller i vägytan och på grund av vägytans
horisontella position medför reducerad instrålning, finns i dagsläget tydliga ekonomiska
och energimässiga nackdelar med solceller i vägytan jämfört med att använda etablerad
teknik för solceller på bullerskydd i vägkantsmiljö.
Årlig solinstrålning i Sverige är mellan 950–1 250 kWh/m2 (SSOLAR 2014), nya
solcellspaneler kan omvandla i genomsnitt 17 % av instrålningen till elektricitet, vilket
ger ungefär 162–212 kWh/m2/år. Eftersom kostnaderna för att producera solel sjunkit
drastiskt på senare år (Lindahl 2013) samtidigt som elpriserna varierar, solcellerna
utvecklas i snabb takt och får högre effektivitet, är det svårt att jämföra kostnader
mellan olika installationer. Ekonomiska uträkningar från solcellssystem på bullerskydd
kommer fram till återbetalningstider om 7 år (Gu et al. 2012) och 10–16 år (de Schepper
et al. 2012), men inga sådana beräkningar finns tillgängliga för Sverige eller Norden.
Nackdelar med solceller på bullerskydd är att det finns viss oro att panelerna kan ge
ljusreflektion som kan ge upphov till bländning för förare. Man har inte kunnat se
sådana effekter när det blivit studerat men Corfield (2012) rekommenderar ändå att man
noga utvärderar och väljer rätt typ av modul samt sätter den i en position där risken för
reflektion mot trafiken är minimal. Andra aspekter att tänka på är att bullerskyddet med
solceller fungerar annorlunda än normalt bullerskydd samtidigt som det finns risk för
stöld och vandalism.
Det finns en stor oexploaterad potential att använda solcellspaneler eller solfångare i
vägars närmiljö i Sverige. Exempel på platser med potential att utvinna solenergi är
förutom på bullerskydd, längs vägar, på broar, i anslutning till eller på Trafikverkets
byggnader, men även på övrig mark såsom stationsområden, parkeringsplatser,
lekplatser, eller vid gång- och cykelvägar. En drift- och underhållsaspekt är att
solpanelerna eller solfångarna behöver tvättas av då och då, speciellt om de är belägna
nära högtrafikerade vägar. Det finns hög potential att solcellsfilm kan bli ekonomiskt
betydligt mer fördelaktig i framtiden. Dessutom, i de fall solcellerna används
tillsammans med LED lampor eller annan teknisk utrustning med låg energiförbrukning
(t.ex. skyltar) finns hög potential att använda solcellerna redan idag.

9.2

Vind och vattenkraft

Vind och vattenkraft är etablerad miljövänlig teknik (Tabell 3) som finns tillgänglig. Ett
av de största problemen vid etablering i vägens närområde är att rotorbladen kan slunga
ut is på vägbanan. Det finns också en risk att det kan lossna delar från kraftverken som
kan trilla ner på trafiken. Detta blir då ett trafiksäkerhetsproblem. Till viss del kan detta
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problem undvikas med en smart placering t.ex. under broar eller att använda mycket
små vindkraftverk med annan typ av rotor t.ex. liknande de som presenteras av ”Eturbine” som inte utgör lika stor trafikfara i form av att is och lösa delar slungas ut i
vägbanan. Dessa skulle också kunna utgöra mitträcke på motorvägar och till viss del
utnyttja fartvinden från trafiken.
Etablering av vindkraftverk på broar kan vara bra då det ofta blåser runt broar men
problem på broar är att vindkraftverken inducerar skakningar som kan vara skadliga för
brokonstruktionerna. Dessa skadliga vibrationsproblem bör dock kunna undvikas med
rätt design och konstruktion. Det pågår intressanta projekt med utformning av vindkraftverk anpassade för broar i bl.a. Italien som kombinerar estetik och miljövänlighet (Figur
4). I detta projekt har man satt turbinerna under bron för att kunna utnyttja fallvindar
från bergen. Underhållet av vindkraftverken försvåras men man slipper ha turbinerna
uppe på bron och undviker därmed trafiksäkerhetsproblem med nerfallande delar och is.
På liknande sätt kan man även utnyttja vattenkraft vid broar som passerar strömmande
vatten alternativt vågenergi. De praktiska problem man eventuellt kan få är att man
påverkar framkomligheten för sjöfarten negativt. Det kan även få komplikationer för
djur och fiskar t.ex. laxfiskar som är beroende av att vandra upp i vattendragen för sin
fortplantning.
Vindkraftverk finns i olika storlekar. I närheten av vägområdet kan endast små
vindkraftverk finnas av säkerhetsskäl. Ett typiskt kommersiellt litet vindkraftverk med
en rotor på 3 meter i diameter ger ca 3 000 kWh/år vid en vindstyrka på 6 m/s. Genom
att kombinera många små vindkraftverk på lämplig plats skulle man utnyttja vinden att
producera elkraft. Möjligen skulle större vindkraftverk kunna finnas under broar om
tillräckligt vibrationssäkra konstruktioner kan tas fram.

9.3

Piezoelektriska generatorer

Piezoelektriska generatorer (Tabell 3) är ett innovativt system som introducerats i
vägsammanhang främst av det Israeliska företaget Innowattech. Systemet kräver
permanenta installationer i asfaltsbeläggningen. För att få ut störst effekt placeras de
med jämna mellanrum under respektive hjulspår (Figur 5).
Även om generatorerna inte är känsliga för deformation medför det svårigheter att
underhålla asfalten utan att skada systemet. Deformationer i asfalten kan också skada
kablar som ansluter generatorerna. Innowattech hävdar att systemet inte är känsligt och
har lång livslängd. Det är dock mycket utrustning som ska ned i asfalten. Praktisk
erfarenhet i någon större omfattning saknas. Funktion i olika temperaturer bör inte vara
något problem även om det borde bli sämre verkningsgrad i kallt klimat då
beläggningen blir styvare. Återvinning av asfalt försvåras då generatorer och kablar
finns ytligt i asfalten. Om systemet ska användas till att ladda batterier som i sin tur ska
vara energikällan till elektrisk utrustning finns det också ett underhåll av batterierna.
Uppladdningsbara batterier är dyra och har en begränsad livslängd. Det behövs också
långa kablar att ansluta systemet till batteristationen. Det finns då risk för förluster i
form av spänningsfall. Batteristationen bör därför finnas nära platsen där man tänker
använda elektriciteten. En bättre lösning vore att kunna koppla systemet direkt till
elnätet som man gör med sol och vindkraft. Det borde gå att implementera systemlösningar från dessa tekniker och göra detta möjligt. Möjligheten till sådan implementering borde förbättras om det finns direkt eldriven trafik.
Det råder osäkerhet om hur mycket el-energi Innowattechs system kan producera. Enligt
företagets egna siffror kan piezoelektriska generatorer generera 200 kWh utmed en 1
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km lång sträcka och 600 tunga fordonspassager eller 120 kWh från passage av 10–20
tåg i timmen över 32 slipers med piezoelektriska generatorer.
Om Innowattechs system kan producera så mycket som påstås är energivinsten så stor
att systemet lätt skulle kunna driva belysning och annan elektrisk utrustning utmed
högtrafikerade vägar. Det finns dock ingen tydlig redovisning av hur mätningarna av
systemet har utförts eller vetenskaplig granskning av resultaten. Tekniken är dock
intressant och kan kanske i framtiden när forskning och utveckling gått framåt vara ett
alternativ i hårt trafikerade vägar och järnvägar.

9.4

Bioenergi

Bioenergi (Tabell 3) vid vägkanter går att utvinna genom tre olika metoder: vägkantsslåtter, skogsbränsleuttag, samt genom odling av bioenergigrödor såsom i USA.
Möjligheterna att använda vägkantsslåtter är goda eftersom vägkanterna ändå slås men
begränsas av priset på biomassan och av ekonomiskt effektiva sätt att samla in
materialet på. Ifall vägkantsmaterialet går att använda lokalt, exempelvis i en
biogasanläggning, finns bra potential att få ekonomiskt gynnsamma förutsättningar
eftersom transportkostnaderna begränsas. Slåtter och uppsamling av materialet kan
skapa negativ nettoenergi. Det är därför viktigt att analysera användning av
vägkantsslåtter ur ett livscykelperspektiv med fokus på energi och kostnader för att
utvärdera nya metoder av exempelvis hopsamling av biomassan. Eftersom
vägkantsvegetationen och dess biomassaproduktion skiljer sig åt mellan olika delar av
Sverige beroende på till exempel fytogeografi och klimatzoner är det förmodligen inte
lönsamt att använda uppsamling av biomassan överallt i Sverige.
En annan aspekt är huruvida biomassan från vägkanten innehåller tungmetaller eller
andra föroreningar från trafiken som gör den olämplig att använda till exempelvis
förbränning. Endast noggranna analyser kan svara på ifall nivåerna är inom godtagbara
nivåer. Volymerna av slåttermassa från vägkanter är dock generellt låga och det finns
gott om annan typ av biomassa tillgänglig.
Skogsbränsleuttag verkar vara lovande, sett ur mängden energi och ekonomisk fördelar
men eftersom denna mark oftast ligger långt utanför vägens ansvarsområde (exempelvis
7 m brett) är det upp till markägare att använda denna resurs.
Odling av energigrödor i vägarnas sidoområde har varit speciellt framgångsrikt i USA,
men är inget att generellt rekommendera för svenska eller europeiska förhållande
beroende på kulturhistoriska skillnader mellan kontinenterna. Många arter som är
skyddsvärda och som ökar den biologiska mångfalden i vägkanternas biotoper gynnas
av Trafikverkets regelbundna slåtter. Många av dessa arter har historiskt haft sin plats i
det av människan hävdade och nyttjade landskapet och är ett biologiskt kulturarv.
Nordamerika saknar en liknande kulturhistorisk utveckling med biologiska kulturarv att
förvalta i vägkanterna och synen på exploatering av mark längs vägarna i Amerika är
därför, helt naturligt, annorlunda än i Europa. Det är okänt om det finns sidoområden
eller vägkanter i Sverige som skulle kunna vara relevanta att använda för odling av
bioenergigrödor utan någon påverkan på den biologiska mångfalden.
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Beror på
temperaturskillnaderna
(vädret och
soltimmar)
Effektiviteten
med
nuvarande
teknik är lägre
än 1 % för en
temperaturskill
nad om 5°C
(Zhao, Ling &
Fu, 2013)

Beror på
antalet
soldagar
Max 2 774
kWh/år,
beräknat på
7,6 kWh/dag
(12x12 foot) i
Idaho, USA

Vägytan

SOL via
solcellspaneler

Producerad
energi-mängd

Varierar

Area

”SOL” via rör
och värmesystem
tillika
värmeenergi
från vägen

SOLENERGI

Energiteknik

207 kWh/m2/år
(från projektet
solar roadways, i
Idaho, USA)

170 kWh/m2/år
(enligt Van
Bijsterveld et al.
2001)
60 µW/cm2 (Zhao,
Ling & Fu, 2013)

kWh/area

Okänt

Bra

Köldtålighet
Värmetålighet

Den underliggande
elektroniken
(bör) vara
känslig för
översvämning
när vatten
tränger in i
underkroppen
av vägbyggnationen

Känslig för
stress, översvämning,
förmodligen
extrema
temperaturer

Andra extrema
klimat-effekter

Hög (under
utveckling)

Ja, kan vara
relativt hög,
speciellt ur
ett livsperspektiv
om rören går
sönder.

Kostnad

Idaho, USA
(Solar
Roadways)
SolaRoad
Nederländerna

Europa, Sverige,
N Japan

Var används
tekniken?

Utveckling av speciellt
glas eller liknande
behövs för att klara
trafikmängder och inte
orsaka halka
FÖRDEL: kan byggas
med LED, väglampor

Rören kan gå sönder
på grund av stress
Okänd livslängd,
återvinning av asfalt
kan försvåras

DOU

Tabell 3 En översikt över olika energitekniker, arean som krävs, mängd producerad energi, kWh/area, köldtålighet eller annan känslighet,
kostnad (om det finns tillgängligt), var tekniken rekommenderas att användas, viktiga aspekter för drift och underhåll (DOU) samt övrigt.

Nuvarande teknik
klarar ej hög
trafikbelastning

Nuvarande teknik
klarar ej hög
trafikbelastning

Övrigt
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Beror på ytan

Beror på ytan

Ytan på
bullerskydden

Vägkanter
eller annan
area

Vägkanter
eller
bullerskydd

Vägkant/
bullerskydd/
i väg

SOL
Solpaneler
på
bullerskydd

SOL
Solpaneler i
andra miljöer

SOL
Solfångare
Dvs. annan
teknik än
solcellspaneler

SOL
Solcellsfilm

Storleken på
ytan

Producerad
energi-mängd

Area

Energiteknik

Ok-bra
(undersökt)

Ok-bra
(undersökt)

50-150 kWh/m2/år
(Svensk solenergi
2013)
100 m W/cm2
(Zhao, Ling & Fu,
2013)

50-150 kWh/m2/år
(Svensk solenergi
2013)
100 m W/cm2
(Zhao, Ling & Fu,
2013)

200–700 kWh/m2/
år (Svensk
solenergi 2013)
333 kWh/m2/år i
Lerum, (KarlssonOttosson, 2013)

Köldtålighet
Värmetålighet

kWh/area

Ömtålig för
yttre faktorer i
dagsläget men
det forskas på
detta

Elanslutning
känsligt vid
översvämning

Snö och smuts
försämrar
effekten.
Behöver
mycket soltid

Andra extrema
klimat-effekter

Tekniken
och dess
applicering
utvecklas fort
i dagsläget

”Normal”
Blir billigare
med tiden

”Normal”
Tekniken blir
billigare och
bättre hela
tiden

Kostnad

Användning på
bullerskydd i
Lerum

FV används
överallt

FV används
överallt. FV på
bullerskydd
sedan 1998

Var används
tekniken?

Risk för sabotage eller
stöld

Måste förmodligen
tvättas regelbundet?
Kan gå sönder av
exempelvis frost, väder
och vind och kräver då
extra kostnader för
reparationer

DOU

Fördel: kan bli
billigare och
tåligare än PV

Ingen utbredd
användning i
dagsläget på
bullerskydd,
däremot används
solfångare av
villaägare.
Risk för sabotage
eller stöld

Metodik/potential
för användning i
Sveriges
vägkanter ej
utredd

Metodik/potential
för användning i
Sveriges
vägkanter ej
utredd

Övrigt
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Innowattech
Piezoelektriska
generatorer

I asfalten
på ett djup
av 20 cm

Beror på
trafikbelastning

Olika effekter
beroende på
storlek

Vägens
sidoområde

Vindkraftverk

PIEZOELEKTRISKA

Kan utnyttja
fartvind från
fordon.
Fördelar mot
konventionella
vindkraftverk
med avseende
på ljud,
utrymme och
verkningsgrad

Producerad
energi-mängd

På broar
och som
mitträcke

Area

E turbine

VIND

Energiteknik

200 kWh per km
om 600 tunga
fordon passerar
per timme.

Från ca 3 000
kWh/år och uppåt

Okänt

kWh/area

Köld och
värme bör
inte vara
något
problem för
energiproduktionen

Nej

Okänt

Köldtålighet
Värmetålighet

Tjälskjutning
skulle kunna
skada
installationen

Kan ge
upphov till
iskast

Okänt men
fungerar
troligen sämre
på vintern då
de riskerar att
täckas med
snö

Andra extrema
klimat-effekter

2560 €/m
väg i
materialkostnad
Pollet and
Stenvall
(2012)

Beror på
system och
förutsättningar

Kostnad

En teststräcka i
Israel. Försök
och forskning
pågår

Idag används
tekniken inte i
vägområdet
pga. Säkerhetsrisker.
Placering under
broar kan vara
en möjlighet

Ett designkoncept på
utformning av
små vindkraftverk

Var används
tekniken?

Inga kända problem.
Tekniken anses
underhållsfri med
livslängd på 30 år.
Omfattande
installationer och
batterier krävs.

Normalt låga underhållskostnader
Kan ge skadliga
vibrationer om de är
placerade på broar

Okänt

DOU

Tekniken är inte
mogen för
implementering i
stor skala.
Komplicerad
teknik.

Enkel teknik som
redan är
implementerad.
Låga driftkostnader. Dyra
installationer.
Vindberoende
därför är elproduktionen
ojämn

Inga kända data

Övrigt
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813,4 kWh/ton
biomassa

1,8 ton
biomassa/km

Exempel
om 5 m
bredd

Slåtter av
småskog

Producerad
energi-mängd

Normal
slåtter av
vägkanter

Area

Slåtter av hö

BIOENERGI

Energiteknik

3800 kWh/km

447,4 kWh/km

kWh/area

Ej relevant

Ej relevant

Köldtålighet
Värmetålighet

Högre
temperatur ger
mer biomassa

Högre
temperatur ger
mer biomassa

Andra extrema
klimat-effekter

Ja men kan
ge vinst

Ja (se kapitel
om
bioenergi)

Kostnad

Inte i dagsläget

EU, beroende
av metoderna
som används
kan slåtterenergi
användning ge
negativ
nettoenergi

Var används
tekniken?

”Skogsbilsvägar”, dvs.
vägar som går igenom
skog

Slåtter som integreras
med höupptagning kan
ge högre nettoenergivinst

DOU

Iwarsson Wider
2009

Durling &
Jacobsson 2000

Övrigt

10

Slutsatser - system med potential och framtida pilotstudier

System, metoder och tekniker med hög potential för kostnadseffektiv energiproduktion
ur vägar är inte färdigutvecklade just nu. Detta gäller i synnerhet system som klarar av
svenska och nordiska förhållanden. Vi har därför försökt att beakta vilka system som
redan finns idag och som är beprövade och samtidigt haft i åtanke att andra metoder kan
utvecklas och i framtiden bli system som kan användas för energiproduktion. Vi har
samlat detaljer om de olika energiteknikerna och deras applicering i vägar eller
vägmiljöer i en översikt i (Tabell 3), som tillsammans med resten av rapporten utgör
bakgrund till bedömningen för rekommendationer och framtida pilotprojekt.
Precis som i annan planering bör man tänka på att olika energiutvinningstekniker kan
fungera optimalt under olika förutsättningar och för olika typer av applikationer, därför
kanske solceller fungerar bäst på en stadsnära plats medan exempelvis uppsamling av
slåttermaterial kan fungera i andra områden.
Resultaten rekommenderar att pilotprojekt genomförs för att utvärdera och jämföra
energivinst, kostnader och användning i Sverige. Med dagens tekniska förutsättningar
kan följande tekniker vara aktuella:











Solceller i t.ex. bullerskydd. Tekniken kan appliceras direkt eftersom mycket
erfarenhet redan finns. Applikationen verkar lovande, tekniken är utvecklad och
beprövad och kostnader för solceller minskar hela tiden. Tunn solcellsfilm kan
testas allteftersom den utvecklas, får bättre egenskaper och priserna sjunker.
Solceller i väg. Kan fungera under vissa förutsättningar i Sverige, speciellt
tillsammans med lågenergikonsumerande utrustning och på biytor utan mycket
slitage.
Geotermisk energi. Geotermisk energi har potential för halkbekämpning i t.ex.
branta backar, men har även potential för uppvärmning av gångvägar i stad, på
lekplatser, etc. Geotermiska temperaturgradienter kan fungera i vissa
sammanhang där man behöver värme eller kyla i vägbanan. Det finns även
möjlighet att utnyttja energin i närliggande byggnader.
Piezoelektrisk teknik. Piezoelektriska generatorer kan användas till att väga eller
räkna fordon m.m. Tekniken kan kanske i framtiden vara ett alternativ för
energiåtervinning. Piezoelektriska generatorer är komplexa system som behöver
mer forskning och utvärderas med praktiska försök.
Vindenergi. Vindenergi har stor potential om man kan lösa säkerhetsaspekter
såsom iskast. Integrerade system under broar kan vara ett sätt att undvika detta.
Erfarenhet finns och tekniken kan snabbt implementeras. Mikrovindkraftverk
utmed vägarna kan användas för energiproduktion.
Bioenergi. Om en redan utvecklad teknik finns för uppsamling av biomassa vid
vägkantslåtter bör detta utvärderas genom livscykelanalys för olika delar av
Sverige.

Det finns många faktorer som håller tillbaka utvecklingen av nya innovativa system.
Några viktiga begränsande faktorer när det gäller energiutvinning ur vägar är:
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att underhållskostnaderna ska öka
att underhållet av vägen försvåras
att återvinning av vägmaterial försvåras t.ex. asfalt
att systemen inte är utprovade och fungerar som det är tänkt
att säkerheten utmed vägen försämras
att det inte finns ett tydligt regelverk för utformning och konstruktion
VTI rapport 821






komplexa system och samverkan mellan olika system är svår
att det svårt att lagra energi och att det inte finns lösningar för återmatning i
elnätet för alla system
låga energivinster med många system
höga investeringskostnader, stor risk och lång återbetalningstid

För att användningen av dessa system ska bli allmänt förekommande och bli
ekonomiskt fördelaktiga måste dessa faktorer beaktas.
En fråga som är obesvarad är ifall olika typer av system kan kombineras. Detta är dock
mycket troligt eftersom planering och saminstallation av flera tekniker tillsammans
sänker kostnaderna och ökar energiproduktionen och användningspotentialen.
Samanvändning av flera energiutvinningssystem kan därför göra systemen mer
kostnadseffektiva än vad som visats i denna rapport eftersom alla tekniker i de flesta
studier och pilotförsök analyserats var och en för sig.
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