
nyhetsbrev dec 2020

Tunga fordons styrelse
Vid föreningsstämman valdes två nya ledamöter in i Tunga fordons styrelse. Här får vi veta lite mer om dem. 
Ett varmt tack till Welf Löve och Lars-Ove Johansson som avgick ur styrelsen. 

Jeanna Linton Wahlgren,  Entreprenadupphandlare &
hållbarhetsstrateg, Lunds kommun

Fritidsintressen: 
golf och skidor
Motiv att engagera 
mig i Tunga fordon: 
jag arbetar dagligen som 
hållbarhetsstrateg och
upphandlare och ser hur
mycket offentlig upphandling, 
genom inköp, kan bidra till 
utveckling av mindre miljö-
belastande fordon. Men för 
att lyckas med detta måste 
beställare och leverantörer 
ha en tät dialog och ett bra 
samarbete på plats.
Vad har varit det bästa med 2020: hunden har tyckt det varit 
underbart med folk hemma hela dagarna och mycket golf.
Bok jag rekommenderar: en bok av Evelyn Waugh, 
A handful of Dust, en bok som jag läste för säker 35 år sedan 
som fortfarande är mycket starkt i minnet.
Vad är Du mest tacksam över: min familj.
Vilken superkraft hade Du valt om Du kunde: cloning.

Fritidsintressen: 
Gården och skidåkning.
Motiv att engagera 
mig i Tunga fordon: 
Innehållet av spännande och 
viktiga områden/branscher.
Något ni inte vet om mig: 
Att jag föder upp utrotnings-
hotade lantraser
Podd jag rekommenderar: 
P3 Historia
Vad är Du mest tacksam över: 
Alla möjligheter som finns
Vilken superkraft hade Du 
valt om Du kunde: flyga!

Gemensamt för Jeanna och Marcus är alltså att de är 
skidåkande hundägare med stort engagemang, för sin 
närmiljö såväl som för global hållbarhet! 
Välkomna in i styrelsen!

Marcus Brunskog, samverkanskoordinator
externa relationer, Linnéuniversitetet

Tillväxttakten av laddbara fordon i Sverige de senaste 12 måna-
derna sätter nya rekord. Totalt rullar nu drygt 153 000 laddbara 
fordon på våra vägar. Ny teknik och nya drivmedel ställer nya 
krav på säkerhet för bilar, tåg, bussar och lastbilar. Såväl indu-
strin som räddningstjänsten ställs inför nya utmaningar.
RISE vill stärka näringslivet, öka innovationstakten och bidra till 
utvecklingen. Därför arrangeras den internationella konferensen 
FIVE - Fires in Vehicles för ökad brandsäkerhet i fordon vartan-
nat år.
På FIVE samlas experter från industri, forskning, myndigheter, 
försäkringsbolag och andra organisationer för att diskutera äm-
net. Det som länge såg ut som en inställd konferens i år, har nu 
ställts om till en digital konferens och intresset för konferensen 
är större än någonsin. FIVE 2020 kommer hållas digitalt 15-16 
december 2020 (lunch-lunch). https://www.ri.se/en/five

Fires in Vehicles

Triple F, Fossil Free Freight, är ett program inom Trafikverket. Inom programmet drivs projekt, men 
programledningen arbetar också med policyfrågor och omvärldsbevakning inom teknik och logistik. 
Presentationer och inspelningarna från resultatkonferens hittar du här: 
https://triplef.lindholmen.se/node/85382

omEV är ett nyhetsbrev om eldrivna vägfordon finansierat av 
Energimyndigheten. Swedish Electromobility Centre är värd. 
Att prenumera är kostnadsfritt. Anmäl dig till magnus.karlstrom(at)
chalmers.se. Ni får omkring 120 utskick per år.
Mer information och alla utskickade nyhetsbrev finns på omev.se

Smartare elektroniksystem är ett strategiskt innovationsprogram 
för att öka konkurrenskraft och tillväxt i svensk industri. Tillsam-
mans med dem kommer vi att arrangera en inspirationsdag  
förmiddag 14 januari. Under mötet ges information om program-
met, industrirepresentanter talar och sedan följer gruppdiskus-
sioner kring utmaningar för arbetsmaskiner. Under dagen skapas 
kontakter, information ges om möjligheter till projekt. Inbjudan 
kommer att sändas ut till medlemmar. Är Du intresserad, men inte 
medlem, är Du ändå välkommen. Ta kontakt med karin@tungafor-

Tips på nyhetsbrev

Smartare elektroniksystem



Världens just nu tyngsta eldrivna fordon är Electra Dumper, även 
kallad Edumper, väger med flaket fullt med sten 110 ton. Bat-
teripacket väger fyra ton.Men nu är en ny hybrid är på ingång. 
Gruvföretaget Anglo American utvecklar tillsammans med Wil-
liams Advanced Engineering en bjässe som kommer att drivas 
med både el och vätgas. Detta för att gruvbolaget vill minska 
sina koldioxidutsläpp med 30 procent till år 2030.
Konceptarbetet med Fuel Cell Electric Vehicle är i hamn. 
Däremot återstår fortfarande en del utveckling med högspän-
ningsbatteriet som WAE ska stå för. Tanken är att batteriet ska 
ersätta fordonets dieselmotor med ett modulärt litiumjonbatteri. 
Ett litiumjonbatteri ska tillsammans med en vätgasmodul ge 
1000 kwh. Senare i år är det tänkt att bjässen ska börja test-
köra i en gruva i Sydafrika. 
Angelo American är snåla när det kommer till detaljer, men det 
mesta pekar på att det är en Komatsu 930E. Dessa är runt 
15 meter långa, nio meter breda och sju meter höga, och den 
nya eldrivna bjässen väger alltså in på 290 ton. https://www.
nyteknik.se/fordon/den-har-trucken-blir-varldens-storsta-elektri-
fierade-fordon-6987790 

Världens största

Jönköping University erbjuder, med stöd från KK-stiftelsen, kom-
petensutveckling av yrkesverksamma inom området tillverkning 
av metall- och plastkomponenter.
Under de kommande två åren anordnas 30-40 korta (1-2 tim-
mar) webbinarier för att stärka kompetensen inom tillverkning 
av plast- och metallkomponenter. Webbseminarierna baseras på 
aktuella industriella behov och just nu pågår en kartläggning via 
en enkät. 
Man kommer att blanda kompetens från akademi och industri, 
blanda teori och praktik samt vara en mötesplats för engage-
rade deltagare. Varmt välkommen att delta och bidra gärna 
med idéer om innehåll eller din egen kompetens! Läs mer på: 
https://ju.se/weblearn eller hör av dig till oss på weblearn@
ju.se

WEBLEARN - fortbildning på webben

I samband med Cleancons (Interreg Öresund Kattegat Skagerak-projekt) nästa, digitala, projektmöte den 9 december arrangerar vi en 
workshop i syfte att kartlägga vilka möjligheter och hinder entreprenadbranschen ser med emissionsfria arbetsmaskiner och komma 
fram till idéer om hur offentliga beställare och entreprenadbranschen med gemensamma krafter kan driva på utvecklingen av ny 
teknik. 
Under eftermiddagen, 12.45-15.00, bjuder vi in externa deltagare från entreprenadbransch, fastighetsutveckling samt 
maskintillverkare/-leverantörer att medverka i konstruktiva gruppdiskussioner tillsammans med partners i Cleancon. 
Eftermiddagen inleds med att Hans-Olof Nilsson berättar om REH2 - system för vätgastankning. Därefter talar Anna Fredriksson, Lin-
köpings Universitet, om projektet Fossilfri bygglogistik.
Efter en introduktion av Becker, Aspelin Ramm och Peab delas vi in i diskussionsgrupper i vilka vi diskuterar frågor som; Vad kan vi 
göra bättre eller annorlunda för att nå nollutsläpp? Vem kan göra vad? Vilka marknadsmöjligheter/affärsmöjligheter kan en ”early 
mover-roll” ge? Möjligheter/barriärer - hur man kan riva barriärer genom gemensamma ansträngningar! Tillgängliga maskiner/maski-
ner under utveckling - behov av infrastruktur? Kan vi nå målen med dagens styrmedel från myndigheterna? Om inte, vad kan vi i så 
fall göra annorlunda för att ändå klara målen? Om du tycker att detta låter intressant och vill delta behöver du anmäla dig till Karin 
senast 7 december: karin@tungafordon.com.

Presentation REH2 och Fossilfri bygglogistik samt workshop

För några år sedan hade jag inte trott att ett nyhetsbrev från 
Tunga fordon skulle komma att innehålla ett tips på podd. Ännu 
ett exempel på utvecklingen i vår tid.
Solcellskollen - podden om det förnybara energisystemet, hand-
lar om mycket mer än solen.
Ett nu knappt femtiotal avsnitt bjuder på viktiga ämnen, ofta 
med välkända personer som gästar.

Podd-tips

Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman har hållit ett 
första möte med samhällets olika elförbrukande aktörer. Med 
elektrifieringsstrategin tar vi ett helhetsgrepp för att påskynda 
utvecklingen, säger Ygeman, strategins initiativtagare. 
Jernkontoret och den svenska stålindustrin är mycket positiv till 
energiministerns initiativ. En nationell elektrifieringsstrategi är 
helt nödvändig, inte minst för en hållbar klimatomställning, ökad 
tillväxt och svensk konkurrenskraft. Det händer mycket inom 
den svenska stålindustrin just nu. Företagen axlar i flera fall rol-
len som föregångare, både nationellt och globalt, för fossilfrihet 
och en hållbar samhällsutveckling. 
Svensk stålindustri kommer att kunna bidra med analyser och 
prognoser i arbetet med elektrifieringsstrategin. – Under rätt 
förutsättningar kan stålindustrins omställning och teknikskiften 
leda till ännu starkare positioner globalt, vilket i sin tur leder till 
arbetstillfällen, intäkter till Sverige och en ökad välfärd. Men en 
grundförutsättning är att det finns tillgång till fossilfri el. Behovet 
ökar på ett sätt som vi aldrig har sett förut och det händer i ett 
system som vi upplever som ansträngt, säger Bo-Erik Pers, vd 
på Jernkontoret. Vi vill öka tempot, och vi vill bidra till att göra 
Sverige till ett föregångsland. Och då krävs det att vi kraftsamlar 
i den här frågan.
När stålindustrin elektrifierar processerna, övergår till vätgas 
och dessutom ökar produktionen, kommer behovet av fossilfri el 
att öka med upp mot 25 terawattimmar jämfört med idag. Men 
det är inte bara mängden el i terawattimmar som avgör, utan 
även effektbehovet och nätkapaciteten. Det räcker inte med 
att planera för den massiva utbyggnaden av elproduktion som 
är nödvändig. Det är lika viktigt med en målbild över tillgäng-
ligheten i olika delar av landet. https://www.uochd.se/article/
view/749991/elektrifieringsstrategin_maste_smida_nar_jar-
net_ar_varmt

Elektrifieringsstrategin - måste smida 
när järnet är varmt



I kombination med den enorma efterfrågan som elbilsboomen skapat, har det gjort att batterierna också blivit mycket billigare. Sedan 
2010 har priserna minskat med 87 procent, från 1 100 dollar per kilowattimme till 156 dollar per kilowattimme 2019. Enligt prognoser 
från forskningsföretaget BloombergNEF väntas priserna att sjunka till 100 dollar per kilowattimme runt 2023. Batteriforskningen tar 
ständigt nya steg framåt, med ny teknik och nya råvaror. – Elektrifiering har länge varit en svensk paradgren och batterierna är nästa 
steg i den utvecklingen. Det här handlar om en framtida marknad värd tusentals miljarder kronor. Omvandlingen är oundviklig och jag 
tror att Sverige kan spela en viktig roll i utvecklingen. Jag ser det som en ny svensk basindustri, säger Bo Normark, batteriexpert på 
InnoEnergy.
Greger Ledung på Energimyndigheten anser att Sverige har flera stora fördelar, som kan hjälpa oss att inta en tätposition i utvecklingen: 
Vi är miljömedvetna, trendkänsliga och bra på att samarbeta, vilket kommer att krävas för att få omställningen att fungera. Enligt 
honom är den stora bromsklossen för batterirevolutionen inte att det behövs bättre batteriteknik, vare sig det gäller miljöpåverkan eller 
prestanda. I stället handlar det om att hitta tillämpningar för den teknik som redan finns. Att utveckla ny teknik tar tid, men att utveckla 
tillverkningstekniken och skala upp den tar ännu längre tid.
För att bättre stödja implementeringen av de nya tillämpningarna och ökad elektrifiering bör det ges stöd för testbäddar och storskaliga 
systemdemonstratorer. Ett annat sätt är att använda offentlig upphandling av godstransporter med liknande krav som kollektivtrafiken 
använt för att få in mer biodrivmedel och el. Detta är ett bra exempel på hur ny teknik fått en skjuts på vägen.
För en fordonstillverkare innebär elektrifieringen inte bara att de måste gå från en traditionell drivlina till en elektrifierad. De behöver 
också behärska digitalisering och automatisering, samtidigt som de genomför en enorm kompetensväxling hos sina anställda.
Ett annat stort hinder för elektrifieringen är tillgången till el. Flertalet analyser pekar på att Sveriges behov av el kommer att öka dras-
tiskt de kommande decennierna. Samtidigt är bristerna i elsystemet stora. I det korta perspektivet är elnätens överföringskapacitet 
mest akut. Mycket av Sveriges elproduktion är i norra delarna av Sverige, men samtidigt finns en hög efterfrågan på el i södra Sverige 
och överföringskapaciteten räcker inte till. Långa tillståndsprocesser gör att det tar tio till tolv år att få nya elnät på plats, vilket riskerar 
att bromsa elektrifieringen och etableringen av nya industrier. https://t.teknikforetagen.se/forskning-innovation/framtiden-gar-pa-batteri/

Framtiden går på batteri

Sveriges återhämtningspaket för 
COVID-19

Nu har vindkraften slagit rekord och passerat 20 TWh produce-
rad el för innevarande år 2020. Totalt har vi i Sverige producerat 
knappt 120 TWh. Vindkraften har passerat 20 TWh för inneva-
rande år. Det är en ökning med 42 procent jämfört med samma 
period föregående år. Med nuvarande takt på utbyggnaden 
väntas vindkraft stå för en tredjedel av Sveriges elanvändning 
2022. https://www.uochd.se/article/view/744082/teknikut-
vecklingen_ger_vindkraftsrekord

Kraftig ökning av vindkraft

I juli 2020 lanserade fjorton expertorganisationer från hela 
världen - inklusive Stockholm Environment Institute, SEI - www.
energypolicytracker.org - en databas som visar fortlöpande 
analys av återhämtningspaket för COVID-19 ur ett klimat- och 
energiperspektiv.
Forskare vid SEI har nu färdigställt den senaste analysen avse-
ende Sveriges investeringar, enligt metodik från Energy Policy 
Tracker. Analysen avser de investeringar som beslutats av Sveri-
ges riksdag sedan COVID-19-pandemin bröt ut i mars, och avser 
investeringar med koppling till energi, bostäder och transporter.  
Den avser inte de satsningar som presenterats i regeringens 
höstbudget, då de ännu inte är beslutade av riksdagen.
Resultatet av analysen visar att en stor andel (66%) av Sveriges 
återhämtningspaket för COVID-19 hittills satsats på åtgärder 
som främjar fossil energi, främst inom flygbranschen. Totalt har 
den svenska regeringen antagit energirelaterad lagstiftning i 
samband med COVID-19 uppgående till 15,24 miljarder kronor.
10, 1 miljarder kronor av investeringarna kopplade till energi, 
bostäder och transporter, satsas på verksamheter som främ-
jar fossil energi enligt nedan. 5,14 miljarder kronor satsas på 
åtgärder inom förnybar energi. Slutsatsen är att endast 34% 
av COVID-relaterade investeringar som hittills gjorts satsas på 
klimatsmarta åtgärder.
Utöver satsningarna ovan har riksdagen antagit följande lagstift-
ning som fortfarande väntar på godkännande från EU-kommissi-
onen. Fossilt ovillkorligt: 3,15 miljarder kronor för ett kapitaltill-
skott i Swedavia. Rent villkorat: 200 miljoner kronor i ytterligare 
stöd för godstransporter på järnväg.
Som jämförande exempel är cirka 14,19 miljarder kronor avsed-
da att användas bara på väginfrastruktur i år enligt regeringens 
ursprungliga budget för 2020. https://www.sei.org/featured/
sveriges-aterhamtningspaket-for-covid-19/

Detta nyhetsbrev ser inte ut som tidigare. Som Du ser har 
det mer av omvärldsbevakning och material att ta del av från 
andra aktörers digitala möten, i realtid eller i efterhand. 
Kom gärna med input från din egna organisation eller om 
webinarium som kan passa att spridas!

Vätgas kan få en avgörande roll för att nå energi- och klimatom-
ställningen i Sverige till en låg samhällskostnad. Men det finns 
ett stort behov av forskning kring systemperspektivet och hur 
olika sektorerna bäst länkas samman. Energiforsks webbinarie-
serie kring vätgas fortsätter! Den här gången hade turen kommit 
till transportsektorn. Nu fick vi höra mer om vätgasens möjlig-
heter och utmaningar inom flyg, sjöfart och vägbunden trafik. 
Dessutom en introduktion till ämnet elektrobränslen.
https://energiforsk.se/konferenser/genomforda/vatgasens-
mojligheter-for-transportsektorn/

Energiforsk - serie kring vätgas

Svenskt Marintekniskt Forum SMTF är en nätverksorganisation 
för den svenska marintekniska näringen med alla dess inrikt-
ningar såsom fritidsbåtssektor, offshore och sjöfart. SMTF ska-
par värde för näringen genom ett aktivt arbete med att stödja 
och synliggöra branschen. SMTF engagerar och guidar industrin 
i innovations-, utvecklings- och affärsprojekt. SMTF möter är en 
webinarieserie. 
4 november var temat Den hållbara hamnen;
Alla Sveriges hamnar skall vara klimatneutrala 2030 och erbju-
da sömlös mobilitet över alla transportslag samtidigt som deras 
roll är att vara en viktig motor i regioners och städers utveckling. 
Utveckling av hållbara hamnar är centralt för grön omställning 
och grön tillväxt där hamnen blir en del av det resilienta trans-
portsystemet. https://smtf.se/smtf-moter/

Den hållbara hamnen



3 november ordnade Interreg-projektet Cleancon ett webinarium om emis-
sionsfria arbetsmaskiner. Cleancons syfte är att främja användandet av arbets-
maskiner och fordon som drivs av elektricitet eller vätgas från förnyelsebara 
källor. Detta görs genom att uppnå och synliggöra en gemensam skandina-
visk marknad. Deltagande partner med anknytning till Tunga fordon är VCE, 
Lunds kommun och RISE. Nedan följer resumé av webinariets presentationer.
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g Vi knyter ihop värdekedjan för emissionsfria arbetsmaskiner 
Anna Cornander, Cleancon, RISE Elektrifiering och pålitlighet 
Cleancon knyter ihop värdekedjan för arbetsmaskiner, genom att arbeta med beställares 
upphandlingsprocesser och tillverkare för att accelerera utvecklingen av arbetsmaskiner som 
drivs av el eller vätgas. Genom att synliggöra marknaden driver projektets verksamhet 
omställningen till emissionsfritt med utbildning, dialogmöten, demos, studiebesök och 
handböcker. 
IOA - et verktøy for å tilrettelegge for utslippsfrie byggeplasser 
Gørill Horrigmoe, Leverandørutviklingsprogrammet (LUP), Norge 
Hur kan man arbeta med upphandlingar för att finna bättre lösningar och få mest ut av sina 
medel. Genom Innovative anskaffelser, som startade för drygt ett decennium sedan, finns 
mkt hjälp att få genom exempel, rådgivning, exempel och uppföljningar. Allt för att inspirera 
fler, öka innovationshöjden, accelerera utveckling, stödja nya entreprenörer och få fram mer 
miljövänliga lösningar. 
Slik går Oslo frem i anskaffelser for å nå målet om nullutslipp                     
Guro Bøe Wensaas, Utviklings- og kompetanseetaten (UKE), Oslo kommune 
Oslos utsläpp av växthusgaser ska till 2030 minskas med 95%. Alla sektorer adresseras i 
denna målsättning. I inköpsstrategin ska man ha utgångspunkt i målet att staden ska ha 
nollutsläpp och att de fordon och maskiner som används för arbete i kommunens regi ska 
vara utsläppsfria. Som styrmedel har man valt att i tilldelningskriterier låta miljö väga tyngre 
gentemot pris och kvalitet samt att tillämpa minimumkrav. 

 
Upphandlingsstrategi for indkøb af non road vehicles på tværs af de 
skandinaviske hovedstæder 
Maria Matzen, Carbon Neutral City Alliance, Bird & Bird 
I projektet Scandinavian Green Procurement Alliance on Non-Road Mobile Machinery har 
huvudstäderna Köpenhamn, Oslo och Stockholm arbetat för att sänka sitt koldioxidutsläpp 
genom gemensamma gröna offentliga upphandlingsprocesser över landsgränserna. 
Projektet har gett många lärdomar kring såväl möjligheter som hinder. 
https://www.gate21.dk/project/scandinavian-green-public-procurement-alliance-on-non-road-
mobile-machinery/ 
Stöd för innovation och hållbarhet 
Johanna Enberg, Upphandlingsmyndigheten 
Upphandlingsmyndigheten verkar för en rättssäker, effektiv och hållbar offentlig upphandling 
till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling samt ger vägledning till kommuner och 
regioner om EU:s statsstödsregler. Presentationen beskrev hur Upphandlingsmyndigheten 
ger stöd till hållbar innovation och upphandling genom bland annat föreläsningar och 
seminarier samt via framtagna metodstöd och vägledningar. 
Hjelp til å finne rett maskin - Test-/utlånsordning for fossilfrie maskiner og kjøretøy 
Gabriel Wergeland Krog, Fossilfrie maskiner, Viken fylkeskommune, Norge 
Sedan 2017 finns projektet, med syfte att låna ut fossilfria maskiner. 75 kommuner ingår i 
upptagningsområdet. Satsningen har hittills ombesörjt utlåning av 140 fordon och hela tiden 
uppdateras och utökas flottan. Projektet står för transporterna. Ett lån brukar vara 2-4 veckor 
och det som krävs som motprestation är en utvärdering om vad användarna tyckte. Projektet 
finansieras av Miljødirektoratet och Interreg. www.fossilfriemaskiner.no.  

	  

Upphandlingskrav för utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser 
Malin Östblom, Trafikkontoret, Göteborgs Stad 
I ett nyligen avslutat projekt har rekommendationer tagits fram för hur offentliga aktörer inom 
Göteborgs Stad kan formulera sina upphandlingskrav vid upphandling av bygg- och 
anläggningsentreprenader, så att byggarbetsplatserna på sikt kan bli helt utsläppsfria. Fem 
förslag till upphandlingskrav finns på plats men projektet föreslår en kontinuerlig uppdatering 
av upphandlingskraven och en stegring av kraven allt eftersom fler utsläppsfria maskiner 
finns att tillgå.     



www.tungafordon.com
           Sandvägen 2, 352 45 Växjö
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Elektrifiering med eller utan bränsleceller - systemanalys för optimering 
Anders Lundblad, RISE Elektrifiering och pålitlighet 
Genomgång av skillnaden mellan batteri och bränslecell. Vilka typer av bränsleceller 
finns det och hur fungerar de? Hur byggs de ihop till stack och vad behövs mer i hela 
system? Optimering av system görs med fördel genom modellering. Vilka fördelar har 
bränsleceller som drivs med vätgas och var kan dessa användas? Synergier kan 
skapas vid användning av vätgas då den kan nyttjas av flera sektorer och 
applikationer. Lokal produktion möjlig eller distribution innan den kommit på plats. 
Framtidsspaning inom Vätgas 
Per Rosenqvist, Statkraft 
Statkraft är Europas största producent av förnyelsebar energi. Kvantifiering av möjliga 
scenarion 2040. Viktigt med politiska mål men var är Sveriges plan? Möjliga 
produktions- och leverantörskedjor. Vätgas för elektrifiering av industri och transport. 
Lokala/regionala/nationella transporter. Gävle/Dala har alla trafikslag utom flyg. 
Genomgång av bränslen för sjöfart och exempel på gröna initiativ. 
Elektrifisering - muligheter og utfordringer - sett fra to maskinleverandørers 
synspunkt 
Erik Sollerud, Pon Equipment, Nils Olav Haukaas, Nasta  
Både Pon Equipment och Nasta har de senaste åren tagit fram 
nollutsläppsgrävmaskiner och planerar framåt att komma med fler varianter. Det var 
efterfrågan från marknaden som var bakgrunden till att Pon/Nasta tog initiativet att 
vara tidigt ut med att utveckla utsläppsfria maskiner. Nasta har både rent 
batterielektriska grävmaskiner, batteri/kabel-hybridlösningar och kabellösningar. Pon 
har fokuserat enbart på batterielektriska grävmaskiner. 
Electric Site - from proof of concept to industrialization 
Uwe Müller, Volvo Construction Equipment 
Electric site – utvecklingsprojekt 2018 för världens första utsläppsfria bergtäkt och de 
antaganden som blev bekräftade vid genomförandet. Elektrifiering aktuellt inom alla 
produktområden. Autonoma lösningar i kombination med elektrifiering har stor 
potential. Exempel på autonoma lösningar inom olika segment. Affärsmodell, 
kommunikation, infrastruktur och säkerhet.  
Entreprenørens erfaringer med emission- og fossilfri byggeplads 
Anders Sørensen, Enemærke & Petersen, Danmark 
Arbetare med insatsområden inom handlingsplanen för emission-/fossilfri byggplats; 
energitillförsel/-förbrukning, konstruktionsmaskiner, avfallshantering, transport och 
planering. Utmaningar är dokumentationen, om det påverkar processen, extra 
administration och effektmål. Nästa steg är att ha utbyte med andra byggherrar, ökad 
dialog med underleverantörer om krav, få med det i DGNB-standarden, skifte till 
återanvändbart/återvinningsbart material och sensorbaserad monitorering och 
mätning.  

       Tänk en framtid med obegränsad räckvidd och total frihet 
       Karin Ebbinghaus, Elonroad 

Byggnation av morgondagens infrastruktur idag! Laddinfrastruktur är en förutsättning 
för elektrifiering och en begränsande faktor. I Elonroad använder man en patenterad 
metod baserad på forskning vid Lunds universitet. Konduktiv laddning sker från 
skenor i vägbanan. En kraftenhet behövs varje kilometer. Beskrivning av set-up för att 
sammankoppla väg och fordon. Enkelt att övervaka och visualisera. 
Omvärldsutblick - vätgasfordon 
Erik Wiberg, Vätgas Sverige 
2020 är ett historiskt år för vätgasen genom flera stora händelser. Ökat antal 
medlemmar i Hydrogen Council. Genom Nordic Hydrogen Corridor kommer åtta 
tankstationer att byggas i Sverige. Information om Mariestad samt Daimler Trucks och 
Volvos avtal om gemensamt bränslecellsföretag. Exempel från Tyskland, Japan, Kina, 
USA och Norge. 
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