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Abstract

Potential for eHighway powered trucks in the Swedish
mining industry

Klara Klingborg

The Swedish government has a goal of achieving a 
fossil-free vehicle fleet in 2030. Heavy transport 
constitutes a significant part of Sweden's 
transportation sector and the vehicles are driven 
almost exclusively by fossil fuels. Siemens has 
developed eHighway, a concept for electric road 
systems enabling electrification of trucks, in order to 
reduce the environmental impact of heavy transports. 
This study aims to investigate the potential that 
eHighway has on transporting iron ore from the mine 
of Mertainen to a processing plant in Svappavaara. 
Electrified trucks are compared with conventional 
trucks, and diesel and electric trains.

The evaluation was made with respect to energy 
consumption, environmental impact, and cost. The 
study also aimed to investigate whether simple 
standard figures are sufficient to determine which way 
of transport that is the most suitable. The study does 
not account for energy consumption from idle or from 
the loading and unloading of the vehicle. Thus, the 
study takes no account of logistical advantages and 
disadvantages.

The results show that energy consumption is lowest 
for the cases with eHighway, where an electric 90 ton 
truck consumes 0.56 kWh per tonne of iron ore 
transported. The same value for the 60 tonne truck is 
0.72 kWh. Hence, the environmental impact from 
eHighway is the lowest of the transport options 
studied. eHighway with the 90 tonne truck has 
emissions of 0.06 kg CO2 equivalents per tonne of 
iron ore transported. For eHighway with the 60 tonne 
truck the equivalent figure is 0.08 kg CO2 equivalents. 
From a cost point of view, the train options are the 
most favorable. The cost of the electrified locomotive, 
where mining trucks are running a subsection of the 
distance, is 4.57 SEK per tonne of iron ore transported. 
The corresponding cost for the diesel-powered 
locomotive is 7.47 SEK per tonne of iron ore 
transported. The cost of transporting one tonne of iron 
ore with eHighway is 9.31 SEK and 12.5 SEK, for the 90 
tonne truck and 60 tonne truck, respectively. eHighway 
would be the most profitable transport solution, if two 
of the three factors are to be combined; 100% increase 
in base price of diesel, 50% subsidy of the electrical 
road system and if the amount of iron ore transported 
from Mertainen increases by 100%.

The study is based on simple standard figures. For the 
comparison to be accurate further calculations and 
simulations are suggested. It is recommended that a 
complete logistics schedule is made together with the 
mining company or a hauling company that performs 
mining transports.
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Sammanfattning 
Sveriges riksdag har beslutat om ett mål att uppnå en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. 
Tunga transporter utgör en betydande del av Sveriges transportsektor och dessa transporter 
drivs nästan uteslutande av fossila bränslen. Siemens har utvecklat eHighway, en 
konceptlösning för elvägar som möjliggör elektrifiering av lastbilar, för att på så sätt minska 
miljöpåverkan från tunga transporter. Den här studien syftar till att utreda vilka förutsättningar 
som eHighway har för malmtransporter på sträckan mellan gruvan i Mertainen och 
anrikningsanläggningen i Svappavaara. Eldrivna lastbilar jämförs med konventionella 
lastbilar och diesel- samt eldrivna tåg. Utvärderingen gjordes med avseende på följande tre 
kategorier: energiförbrukning, miljöpåverkan och kostnad. Studien syftade också till att 
undersöka om enkla schablonsiffror är tillräckliga för att avgöra vilket transportslag som är 
det mest lämpliga. Studien tar inte hänsyn till tomgångskörningar vid lastningar samt 
energiförbrukningen för att lasta eller lossa fordonet. Studien tar därmed inte hänsyn till 
logistiska för- och nackdelar. 

Resultaten visar att energiförbrukningen är lägst för eHighwayfallen, där en eldriven 90-tons-
lastbil förbrukar 0,56 kWh per transporterat ton malm för den undersökta sträckan. Samma 
värde för 60-tonslastbilen är 0,72 kWh. Även ur miljöpåverkansaspekten är eHighwayfallen 
mest lämpliga. eHighway med 90-tonslastbil har utsläpp på 0,06 kg CO2-ekvivalenter per 
transporterat ton malm. För 60-tonsfallet är motsvarande utsläpp 0,08 kg CO2-ekvivalenter. 
Ur kostnadssynpunkt står sig tågfallen bäst. Kostnaden för eldrivna lok (IORE-lok) där 
gruvtruckar kör en delsträcka är 4,57 kronor per transporterat ton malm. Motsvarande kostnad 
för de dieseldrivna loken (T46-lok) är 7,47 kronor per transporterat ton malm. Kostnaden för 
att transportera ett ton malm med eHighwayfallen är 9,31 och 12,5 kronor, för 90-tons- 
respektive 60-tonsalternativet. eHighway skulle dock bli mer lönsamt än de andra fallen om 
två av följande tre faktorer kombinerades: 100 % ökat grundpris på diesel, 50 % subvention 
på elväg samt om mängden malm som transporteras från Mertainen ökar med 100 %. 

Studien är baserad på enkla schablonsiffror. För att jämförelsen ska bli rättvisande föreslås 
vidare beräkningar och simuleringar. Det rekommenderas att ett fullständigt logistikschema 
upprättas tillsammans med gruvföretaget eller ett åkeriföretag som genomför gruvtransporter. 
De tågsiffror som presenteras är inte tillräckliga för att fungera som beslutsunderlag. För 
tågalternativen rekommenderas mer detaljerade beräkningar. 
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Förord 
Vid civilingenjörsprogrammet i Energisystem vid Uppsala universitet, skrivs ett avslutande 
examensarbete på 30 hp. Det har varit intressant att få möjlighet att bredda sina studier mot 
transportsektorn eftersom det är ett område som kurserna på Energisystemprogrammet inte 
har behandlat i så stor utsträckning. 
Jag skulle vilja rikta ett stort tack till min handledare Anders Bylund för trevliga 
Tysklandsresor där jag har fått en inblick i Siemens värld. Att köra vilse på grund av 
vägbyggen och att nästan missa flyget så att värdinnan vid boardingen måste ropa ut våra 
namn i högtalaren, gör att resorna är något som jag sent kommer att glömma. 

Ett stort tack till Nils-Gunnar Vågstedt vid Scania som har hjälpt till att bolla idéer. Jag har 
uppskattat ditt enkla sätt att vara och har alltid känt mig välkommen när jag har hälsat på er på 
Scania. 

Till min ämnesgranskare Johan Abrahamsson och min biträdande ämnesgranskare Johan 
Lundin: tack för all hjälp och för att ni alltid har ställt upp med kort varsel när jag har stött på 
problem. 

Roger Karlsson och Joakim Palm, tack för allt ni har lärt mig om svensk gruvdrift. Tänk vad 
lite jag kunde från början och tänk hur mycket jag nu har lärt mig. Min resa till LKAB i 
Gällivare och Kiruna var väldigt värdefull för arbetet. Tack för att inga frågor var dumma 
frågor. 

Mina sista tack vill jag rikta till Emil Thalin, min fikakompis och carpoolare på Siemens a.k.a. 
min livslånga fadder, min opponent Hanna Alsterlund samt till alla andra fantastiska 
människor som har gjort min tid på ES-programmet så golden! 

 

Klara Klingborg 

Uppsala, juni 2014 
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Vanligt förekommande begrepp 
 

Anrikningsanläggning Anläggningen i Svappavaara där rågodset anrikas 
och blir till järnpellets. Pelletsen är LKAB:s 
slutprodukt. Anrikningsanläggning kan även kallas 
för pelletsverk. 

Lossning   Att ett fordon lossas innebär att fordonet lastas av.  

Lossningsbock Plats där tågvagnarna har möjlighet att tömma sin 
last genom rälsen. 

Malm I den här rapporten undersöks transporten av 
järnmalmsrågods. Rågodset innehåller en blandning 
av järnmalm och gråberg. Rågodset kallas 
fortsättningsvis för malm, även om det inte här en 
helt färdiganrikad produkt. Skillnaden är viktig att 
notera eftersom transporterna beskattas olika 
beroende på om de tillhör industriprocessen (rågods) 
eller är en transport av en slutprodukt (pelletsen). 

Mertainenfallet Med detta menas den sträckan som undersöktes i 
fallstudien. Fall 1 till 6 är potentiella transportslag för 
Mertainenfallet. 
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1 Inledning 
Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och transportsektorn kan vara den 
sektor som står inför de allra största utmaningarna. Sveriges riksdag antog propositionen ”En 
sammanhållen klimat- och energipolitik” (prop. 2008/09:162) i juni 2009. I samband med 
detta beslutades att Sverige ska ha ett mål om att uppnå en fossiloberoende fordonsflotta år 
2030. Detta ska ses som ett steg på vägen mot ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser år 
2050 och att fordonsflottan då ska vara helt fossilfri (Regeringen 2008). 

Tunga transporter utgör en betydande del av Sveriges transportsektor och dessa transporter 
drivs nästan uteslutande av fossila bränslen (Trafikverket 2014). Som en del i arbetet mot en 
fossiloberoende fordonsflotta år 2030 har Trafikverket, med stöd från Vinnova och 
Energimyndigheten, påbörjat en innovationsupphandling. Projekt Elvägar innebär att 
Trafikverket ska upphandla minst två olika demonstrationsanläggningar av elvägar under år 
2015. Definitionen av en elväg är en väg som kan försörja ett fordon med el kontinuerligt 
under dess framdrift och ett av upphandlingskraven är att elvägarna ska byggas på allmän väg 
(ibid.). I samband med innovationsupphandlingen har intresset för elvägar ökat i Sverige. 

I de inledande styckena beskrivs bakgrunden till examensarbetets uppkomst, dess syfte, de 
avgränsningar som gjorts samt vilka frågeställningar som ämnas besvaras. 

1.1 Bakgrund 
Idag sker en stor del av transporterna inom svensk gruvnäring med dieseldrivna lastbilar och 
gruvtruckar. Detta dieselberoende ger upphov till en känslighet för råoljepriser, en låg 
energiförsörjningstrygghet samt genererar betydande utsläpp av bland annat växthusgaser. En 
elektrifiering av dessa transporter bedöms ha stor potential att förbättra situationen genom att 
minska utsläppen och beroendet av olja. Att bygga järnväg innebär stora 
investeringskostnader i förhållande till gruvans livslängd, vilket ofta gör 
järnvägsbyggnationer olönsamma. Samtidigt är kapaciteten i dagens batterier inte tillräckligt 
hög för att kunna driva tunga fordon som lastbilar och gruvtruckar längre sträckor (WSP 
2013, s. 6). Ett alternativ som kommit upp på senare år är elektrifiering av vägar. Siemens har 
utvecklat eHighway, en konceptlösning för elvägar som möjliggör elektrifiering av lastbilar. 
Svenska gruvföretag som LKAB och Boliden har visat intresse för Siemens konceptlösning 
som ett sätt att minska miljöpåverkan från sina gruvtransporter. 

Som en del av Siemens och LKAB:s arbete för att utreda hur lämpligt eHighway är för 
LKAB:s gruvtransporter, har önskemålet uppkommit om att göra en fallstudie för 
transporterna mellan Mertainengruvan och anrikningsanläggningen i Svappavaara. Gruvan i 
Mertainen ska enligt plan tas i drift år 2015 och ursprungligen ska 5 miljoner ton malm 
utvinnas. Gruvan kommer att vara en konjunktursgruva, vilket innebär att dess livslängd är 
helt beroende på marknaden och efterfrågan på malm. På samma sätt kommer utvunnen 
mängd rågods per år att variera i framtiden. 
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I Figur 1.1 visas en översiktlig karta över sträckan som ska undersökas.  

 

 

Figur 1.1. Karta över Mertainen och dess omgivning. Sträckan som ska undersökas i den här studien är den 
mellan Mertainen och den högra omlastningsterminalen d.v.s. anrikningsanläggningen (Trafikverket 2013, s. 6). 

Arbetet utfördes främst på Siemens AB i Upplands Väsby samt med handledning från LKAB 
och Scania.  

1.2 Syfte 
Studien syftar till att utreda vilka förutsättningar som eHighway har för malmtransporter på 
sträckan mellan gruvan i Mertainen och anrikningsanläggningen i Svappavaara. I dagsläget 
finns det planer på sex olika sätt att genomföra transporten. Dessa kommer att studeras och 
jämföras med hjälp av enkla schablonsiffror och uppskattningar. Utvärderingen kommer att 
göras med avseende på följande tre kategorier: energiförbrukning [kWh/transporterat ton 
malm], miljöpåverkan [kg CO2-ekv./transporterat ton malm] och kostnad [SEK/transporterat 
ton malm]. 

Ett ytterligare syfte är att undersöka om enkla schablonsiffror är tillräckligt för att avgöra 
vilket transportslag som är det mest lämpliga, eller om vidare beräkningar och simuleringar 
krävs. Oavsett om resultatet är tillräckligt för att verka som underlag för beslutsfattare eller 
inte, ska förutsättningarna för transportslagen och sträckan vara beskrivna så att fortsatta 
beräkningar kan underlättas. 
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I Figur 1.2 visas en förenklad skiss över sträckan för att förklara de sex fall som kommer att 
undersökas. Fallen beskrivs i Tabell 1.1 nedan.  

 

Figur 1.2. En skiss över de delsträckor som tillsammans utgör sträckan mellan gruvan i Mertainen och 
anrikningsanläggningen i Svappavaara. Punkten A motsvarar Mertainen. Punkten D visar på ett ungefärligt läge 
för anrikningsanläggningen. Sträckan A-B består idag av en mindre väg. På sträckan B-C går E10 parallellt med 
den befintliga järnvägen, den s.k. Malmbanan. Sträckan C-D består av en befintlig asfalterad väg samt parallella 
grusvägar där gruvtruckar kör (Skiss gjord ovanpå en skärmdump från Google Maps). 

 

Tabell 1.1. Beskrivning av de sex fall som ska undersökas. 

 
Fall 1: Sträckan A-D körs med lastbilar (dragbil med bergtrailer) med maxvikt på 60 ton. 

Fall 2: Sträckan A-D körs med lastbilar (dragbil med bergtrailer) med maxvikt på 90 ton. 

Fall 3: Sträckan A-D körs med elektrifierade lastbilar (dragbil med bergtrailer) med maxvikt på 60 
ton. eHighway byggs på hela sträckan. 

Fall 4: Sträckan A-D körs med elektrifierade lastbilar (dragbil med bergtrailer) med maxvikt på 90 
ton. eHighway byggs på hela sträckan. 
Fall 5: På sträckan A-B byggs järnvägen ut. Malmen lastas på tåg med IORE-lok (eldrivna lok) vid 
punkt A och transporteras via Malmbanan till punkten C. Tomma returtåg används så tågen behöver 
bara transporteras en enkel sträcka. Lossningen görs vid punkt C och antas ske med IORE-loken. På 
sträckan C-D transporteras malmen med gruvtruckar. 
Fall 6: På sträckan A-B byggs järnvägen ut. Malmen lastas på T46-lok (dieseldrivna lok) vid punkt A 
och transporteras via Malmbanan till punkten C. På sträckan C-D transporteras malmen med 
gruvtruckar.   
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1.3 Frågeställningar 
Nedan följer de frågeställningar som studien önskar besvara: 

" Vilket av de sex fallen som är uppställda i Tabell 1.1 är mest lämpligt med avseende 
på energiförbrukning [kWh/transporterat ton malm], miljöpåverkan [kg CO2-
ekv./transporterat ton malm] och kostnad [SEK/transporterat ton malm]? 
 

" Om eHighway-fallen (Fall 3-4) inte är de mest lämpliga alternativen, vilka 
förutsättningar krävs för att de ska bli det? 
 

" Är enkla schablonsiffror tillräckliga för att avgöra vilket fall som är det mest lämpliga, 
eller krävs vidare beräkningar och simuleringar? 

1.4 Avgränsningar 
Följande avgränsningar har gjorts: 

" Studien tar inte hänsyn till gruvtruckarna som kör på Mertainens gruvområde. 
Systemgränsen går vid lastningen efter krossen som finns på området. 
 

" För lastbilarna görs studien översiktligt med estimerade verkningsgrader över 
drivlinorna. 
 

" Schablonvärden används där de finns samt där mer specifik information inte har 
kunnat tillhandahållas. 
 

" Studien tar inte hänsyn till tomgångskörningar vid lastningar samt 
energiförbrukningen för att lasta eller lossa fordonet. Studien tar därmed inte hänsyn 
till logistiska för- och nackdelar. En anledning till att tidsaspekten har bortsetts från i 
studien är för att kostnaden för upplag inte är intressant i sammanhanget. Upplagets 
form och storlek är mer intressant sett till kvalitetskrav. Rågodset som levereras från 
Mertainen kommer inte vara homogent, utan kommer variera i kvalité. I upplaget kan 
en omblandning av rågodset ske så att det homogeniseras innan det når 
anrikningsanläggningen. På så sätt blir pelletsen av jämnare kvalité, vilket är mer 
intressant än att rågodset levereras till anrikningsanläggningen i ett jämnt flöde1. 
 

" I fallet med IORE-lok antas det att returtågen alltid finns tillgängliga och att de 
passerar med lämpliga intervaller. I detta fall antas det att lossningen görs vid punkt C 
(vid lossningsbocken) och att den kan ske med IORE-loken. I dagsläget är det inte 
möjligt eftersom lossningsbocken inte är anpassad för IORE-lok. Istället måste 
vagnarna växlas om till T46-lok. Denna växling bortses ifrån i fall 5. 
 

" Sträckans altitud har bara tagits hänsyn till vid beräkningar av bromsåtervinningen för 
eHighway-fallen. Där har bromsåtervinning från nedförsbackar tagits hänsyn till. I fall 
5-6 är bromsåtervinning redan inkluderat i schablonvärdena. I övrigt har ingen hänsyn 
tagits till sträckans altitud.  
 

                                                
1 Palm, Joakim: Utvecklingsingenjör Logistik, LKAB Kiruna. Handledning på LKAB i 
Kiruna, 27 mars 2014. 
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" Studien tar inte hänsyn till infrastrukturens byggnationstid i de olika fallen.  
 

" Alla kostnader har baserats på priser år 2014. Inga nuvärdesberäkningar har gjorts. 
 

" Det finns många sätt att utvärdera miljöpåverkan av en handling. I den här studien 
begränsas jämförelsen till utsläpp av CO2-ekvivalenter från förbränningen i 
dieselmotorn och från elproduktionen. Ingen hänsyn tas till LCA-perspektivet av de 
olika alternativen. 

1.5 Rapportens disposition 
I kapitel 2 Teori, beskrivs grundläggande teori om de krafter som verkar på ett fordon vid 
framdrift. Kapitlet ämnar ge läsaren en inblick i fysiken som sedan används vid 
beräkningarna. I kapitel 3 Transportslag, beskrivs de olika transportslagen som utvärderas. 
Kapitlet innehåller en sammanställning av litteraturstudier och muntlig information som har 
tillhandahållits vid olika handledningstillfällen och intervjuer. I kapitel 4 Metod, behandlas 
ytterligare aspekter som är viktiga för att beskriva hur studien har genomförts. En fördjupning 
i valet av systemgräns görs, den undersökta sträckan beskrivs och valet av diesel- och elpris 
motiveras. I kapitel 5 Genomförande, beskrivs och utförs beräkningarna. Studiens Resultat 
sammanställs i kapitel 6. För att undersöka hur robust resultatet är görs en Känslighetsanalys i 
kapitel 7. I kapitel 8 Scenarioanalys ställs olika scenarion upp för att undersöka vid vilka 
förutsättningar som eHighway är det mest lämpliga transportalternativet för sträckan. 
Slutligen diskuteras resultatet i kapitel 9 Diskussion, vilket följs av Slutsatser i kapitel 10 och 
Rekommendationer på framtida studier i kapitel 11.  
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2 Teori 
Detta avsnitt behandlar teori om de krafter som verkar på ett fordon vid framdrift. Vidare 
beskrivs hur dessa krafter kan användas för att beräkna effekt- och energibehoven som 
krafterna ger upphov till. 

2.1 Kraft-, effekt- och energiberäkningar för framdrift av fordon 
För att förstå fysiken bakom framdriften av ett fordon föreslår Guzzella och Sciarretta (2007, 
s. 13) att ett fordon liknas vid en reservoar av energi. I reservoaren kan energi lagras 
momentärt, genom: 

- Kinetisk energi när fordonet accelererar 
- Potentiell energi när fordonet ökar i altitud 

Via samma liknelse beror behovet av energi på tre faktorer (ibid. s. 14): 

- Aerodynamiska friktionsförluster (luftmotståndet) 
- Förluster i form av rullmotstånd 
- Energi som går förlorad då fordonet bromsar  

Med hjälp av ovanstående samband kan den generella kraftekvationen för ett fordon härledas, 
vilken uttrycks i ekvation 1. Fordonets acceleration !!" ! !  styrs således av !! !  vilken kallas 
för traction force (framdrivningskraften). Det är den kraft som motorn genererar minus 
kraften som krävs för att accelerera alla roterande delar i fordonet, minus friktionsförluster i 
drivlinan. Vid inbromsning är framdrivningskraften negativ. Den aerodynamiska kraften 
(luftmotståndet) !! !  och rullmotståndet !! !  är krafter som måste övervinnas av motorns 
kraft för att fordonet ska kunna accelerera. Kraften som gravitationen ger upphov till när 
fordonet kör på en väg med lutning, !! ! !, är positiv vid en positiv lutning och negativ vid en 
negativ lutning. Slutligen brukar övriga förluster summeras i en så kallad disturbance force 
!! !  (ibid.). 

! !
!" ! ! = !! ! − (!! ! + !! ! + !! ! + !! ! )   (1) 

!! ! != framdrivningskraften 
!! !  = luftmotståndet 
!! ! != rullmotståndet 
!! ! != gravitationskraftens komponent i rörelseriktningen 
!! ! != övriga förluster (disturbance force) 
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Krafternas riktning åskådliggörs i Figur 2.1. 

 

Figur 2.1. Skiss över krafterna som verkar på ett fordon vid framdrift. 

Framdrivningskraften som krävs för att fordonet ska accelerera med godtycklig acceleration 
kan således skrivas om enligt ekvation 2. 

!!(!) = ! !
!" ! ! + !! ! + !! ! + !! ! + !! !    (2) 

Luftmotståndet kan uppskattas enligt ekvation 3 (ibid. s. 15). Fordonet approximeras till att ha 
en prismatisk form med en frontarea, !!. Kraften beror av fordonets hastighet !, densiteten på 
den omgivande luften !! samt en så kallad drag coefficient (luftmotståndskoefficienten) !!. 
Luftmotståndskoefficienten styrs av fordonets strömlinjeform. För enkla uppskattanden 
kan!!!! !antas vara konstant2. Luftmotståndskoefficienten för en vanlig personbil är omkring 
0,25-0,45 (Platform for Aerodynamic Road Transport 2014). För en gruvtruck kan samma 
koefficient antas till 0,9 (Wei et al. 2008,  s. 715). 

!! ! = !
! ∗ !! ∗ !! ∗ !! !,… ∗ !!    (3) 

Rullmotståndet kan approximeras med ekvation 4 (Guzzella & Sciarretta 2007, s. 15) där ! är 
fordonets massa, ! är gravitationsaccelerationen och α är vägens lutning. För små lutningar är 
cos(α)≈1. Rullmotståndskoefficienten, !!, beror främst av fordonets hastighet, !, lufttrycket i 
däcken, !, och vilken typ av underlag som fordonet färdas på. Vid låga hastigheter kan 
rullmotståndskoefficienten antas vara konstant. Enligt Guzzella och Sciarretta (2007, s. 16) är 
0,01 ett lämpligt värde för en personbil som kör i 35 km/h. 

!! !,!,… = !! !,!,… ∗! ∗ ! ∗ cos ! , ! > 0   (4) 

Gravitationskraften som verkar på fordonet på en lutande väg beräknas enligt ekvation 5 
(Guzzella & Sciarretta 2007, s. 16). 

!! α = m ∗ g ∗ sin α ≈ m ∗ g ∗ α! ≈ m ∗ g ∗ !"#$%$&! %!""   (5) 

                                                
2 Abrahamsson, Johan: Forskare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära, 
Uppsala universitet. Möte vid Uppsala universitet, 1 april 2014. 
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För små lutningar kan sin(α), där α är vinkeln [rad], approximeras med α. Detta kan i sin tur 
approximeras med lutning [%] dividerat med 100. Det är vanligt att lutningen på en sträcka 
anges i %. Notera att även den sistnämnda approximationen endast gäller för små lutningar. 

Den effekt som krävs för att driva fordonet framåt med en viss hastighet ! !  beskrivs i 
ekvation 6. 

 !! ! = !! ! ∗ ! !      (6) 

Eftersom det finns förluster i drivlinans komponenter samt i motorn måste Pt divideras med 
drivlinans sammanlagda verkningsgrad !!"#$%#&'. På så sätt kan effekten som fordonet måste 
tillföras, Pin, beräknas vilket ekvation 7 beskriver. 

!!"(!) = !!(!)
!!"#$%#&'

     (7) 

Den energi som måste tillföras fordonet, Ein, blir således effekten integrerad över tiden, enligt 
ekvation 8. 

!!"! = !!"(!) ∗ !"!!
!!      (8) 
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3 Transportslag 
I detta kapitel beskrivs de olika transportslagen som utvärderas. Sammanställningen 
innehåller den teori och de värden som senare används under 4 Metod.  

3.1 Konventionell lastbil 
Den konventionella lastbilen som används i jämförelsen (fall 1 och 2) är dieseldriven. Det 
innebär att den kemiska energin som finns i dieseln omvandlas till mekanisk energi och värme 
via förbränningsprocessen som sker i motorn. Figur 3.1 nedan beskriver en förenklad bild 
över den konventionella lastbilens drivlina.  

 

Figur 3.1. Pilarna visar de möjliga vägar som energin kan flöda. Drivlinan är helt mekanisk (Husain 2011, s. 6). 

Studien avser att jämföra konventionella lastbilar med maxvikt på 60 ton samt 90 ton. 
Förenklat sett kan lastbilarna antas vara viktneutrala. Det innebär att de i båda fallen väger 20 
ton när de är olastade. Lastbilarna har därmed en nyttolast på 40 ton respektive 70 ton3.  

På allmän väg är den maximala tillåta vikten på ett fordon 60 ton, förutsatt att vägen har den 
högsta bärighetsklassen, BK1. LKAB har sökt och fått dispens för att köra lastbilar som väger 
90 ton mellan Mertainen och anrikningsanläggningen i Svappavaara. Dispensen gäller i ett år 
och LKAB kan därefter ansöka om förlängning ett år i taget (Trafikverket 2013, s. 12). 

  

                                                
3 ibid. 
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Figur 3.2. Bild på Scania R 730 8*4, vilken har en maxvikt på 90 ton. Det är denna modell som är tänkt att 
användas för malmtransporterna mellan Mertainen och Svappavaara förutsatt att dispens fortsätts att ges. 
Foto: Scania. 

3.1.1 Verkningsgrader och kostnader 
Verkningsgraden över den konventionella lastbilens drivlina varierar med avseende på 
motorns vridmoment och rotationshastighet. För lastbilarna som kommer användas i 
Mertainenfallet kan en genomsnittlig verkningsgrad antas till 40 %4. Denna verkningsgrad 
kan jämföras med dagens dieselmotorers maximala verkningsgrad på 45 % (Andersson & 
Edfeldt 2013, s. 33). 

Scania har en mängd mätningar över körcykler med lastbilar på både 60 ton och 90 ton. De 
har genomförts på längre sträckor med varierad topografi. Sammantaget visar de på en 
genomsnittlig bränsleförbrukning på 4 l diesel/10 km för 60 tonslastbilen och 6 l diesel/10 km 
för 90 tonslastbilen. Dessa förutsättningar gäller då fordonen är fullastade5.  

Mätningarna som Scania har gjort visar på att bränsleförbrukningen enkelt kan antas vara 
linjärt beroende av lastbilens vikt. Detta kan verifieras med hjälp av grundekvationerna som 
presenterades under 2.1. Som tidigare beskrevs är det främst tre krafter som måste övervinnas 
för att fordonet ska drivas framåt: luftmotståndet, rullmotståndet och gravitationskraften. 
Dessa beskrivs i ekvationerna (3) till (5) nedan vilka är hämtade från avsnitt 2.1. !! och !! är 
linjärt beroende av fordonets massa. Luftmotståndet !!!är inte beroende av fordonets massa 
men eftersom  !! << !! + !! kan ändå effekten som fordonet kräver, !!", antas vara linjärt 
beroende av fordonets massa. 

!! ! = !
! ∗ !! ∗ !! ∗ !! !,… ∗ !!    (3) 

!! !,!,… = !! !,!,… ∗! ∗ ! ∗ cos ! , ! > 0   (4) 

!! α = m ∗ g ∗ sin α ≈ m ∗ g ∗ α! ≈ m ∗ g ∗ !"#$%$&! %!""   (5) 

  
                                                
4 Vågstedt, Nils-Gunnar: Chef för Scanias hybridutveckling. Handledning på Scania, 2 april 
2014. 
5 ibid. 
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De fasta kostnaderna för en konventionell lastbil på 90 ton kan delas upp på följande sätt: 
investeringskostnad på c:a 5 miljoner kronor, vilket med avskrivningstiden 5 år ger upphov 
till en kostnad på 1 miljon kronor per år; förarkostnader då förare kör dygnet runt i 3-skift på 
c:a 2-3 miljoner kronor per år; samt service, underhåll och reperationer på c:a 1-2 miljoner 
kronor per år. En nyttig tumregel för de rörliga kostnaderna är att en lastbil som används för 
gruvdrift kör c:a 25 000-30 000 mil per år6. 

För enkla jämförelser kan även kostnaderna antas stå i förhållande till lastbilens vikt. 
Kostnaderna för en 60 tons lastbil kan då beräknas som 6/9 av kostnaderna för en 90 tons 
lastbil förutom för förarkostnaderna, vilka är desamma i de båda fallen7. 

3.2 Elektrifierad lastbil 
För att beskriva förutsättningarna för den elektrifierade lastbilen som används i fall 3 och 4, 
presenteras först en introduktion till elvägar. Därefter beskrivs Siemens konceptlösning 
eHighway mer detaljerat. 

3.2.1 Introduktion till elvägar 
Det finns tre olika metoder för att elektrifiera en väg: konduktiv elöverföring via 
luftledningar, konduktiv elöverföring från spår eller ledare bredvid vägen samt induktiv 
elöverföring från vägen (Trafikverket 2012, s. 15). Vid de konduktiva metoderna sker 
elöverföringen via någon form av kontaktledning, där fordonet och ledningen måste ha 
mekanisk kontakt. När elöverföringen sker induktivt kan fordonets drivlina matas med 
elektricitet utan mekanisk kontakt (Andersson & Edfeldt 2013, s. 40). Tekniken bygger på att 
en ström induceras i fordonet, via förändringar i ett magnetfält, då det kör över partier i 
vägbanan som är elektrifierade. Den inducerade strömmen driver sedan fordonet framåt med 
hjälp av elmotorn. 

Elvägar är benämningen för ett system som är uppbyggt av tre delar. Dessa är ett fordon med 
en drivlina innehållande en växelriktare och en elmotor som kan konvertera den inkommande 
elektriciteten till mekanisk energi för framdrivning av fordonet, elledningar som kan överföra 
el kontinuerligt samt en teknologi som möjliggör överföringen av elektricitet från 
elledningarna till fordonet. Denna teknologi bör även vara utformad så den kan kopplas på 
och av när fordonet rör sig (ibid. s. 35). 

Fortsättningsvis kommer endast Siemens konceptlösning för elektrifiering av lastbilar att 
studeras. För vidare läsning om de olika teknikerna för elvägar rekommenderas Electric Road 
Systems for Trucks av Andersson & Edfeldt samt Förstudie Elektriska vägar- elektrifiering av 
tunga vägtransporter av Ranch.  

3.2.2 eHighway- Siemens konceptlösning för elektrifiering av lastbilar 
Siemens konceptlösning bygger på att lastbilar kontinuerligt matas med elektricitet från 
kontaktledningar ovanför vägen. Detta är enligt Trafikverket den mest mogna tekniken för 
elvägar (2012, s 15). Elektriciteten, som tas emot av en strömavtagare, omvandlas till 

                                                
6 Vågstedt, Nils-Gunnar: Chef för Scanias hybridutveckling. Mailkontakt, 14 juli 2014. 
7 ibid. 



 
 

13 

rörelseenergi i lastbilens elmotor. Kunskapen har främst hämtats från den traditionella 
tekniken som används i dagens tåg, spårvagnar och trådbussar (Birkner & Grünjes 2012, s. 4). 
Hur systemet väljs att utformas är flexibelt. Sträckor kan helt eller delvis elektrifieras. 
Utformningen av lastbilarnas drivlinor är också flexibel och kan anpassas efter behov. 
Siemens AB som säljer eHighwaylösningar till den svenska marknaden har ett samarbete med 
Scania, där Scanias roll är att utveckla lastbilarna till systemet. 

Scanias lastbilar som är anpassade för eHighway är parallellhybrider med både en elmotor 
och en dieselmotor. En beskrivning av drivlinan visas i Figur 3.3. Då lastbilen färdas på de 
sträckor som är elektrifierade kan lastbilen drivas med el. Då lastbilarna färdas på sträckor 
som inte är elektrifierade kan de drivas som konventionella fordon med dieselmotor. För 
fordon med parallellhybridkonfiguration kan framdriften även ske med en kombination av el- 
och dieselmotorn (Guzzella & Sciarretta 2007, s. 62). Vid hybridisering av lastbilar är 
parallellhybridkonfiguration mest lämpligt med avseende på kostnad och verkningsgrad 
(Andersson & Edfeldt 2013, s. 34). 

 

 

Figur 3.3. Pilarna visar de möjliga vägar som energin kan flöda. Där pilarna är heldragna är komponenterna 
sammankopplade mekaniskt. Där pilarna är streckade är komponenterna sammankopplade elektriskt (Guzzella & 
Sciarretta 2007, s. 63). 

Om eltillförseln från kontaktledningarna är större än effekten som fordonet använder vid en 
specifik tidpunkt kan batteriet laddas upp. Batteriet kan sedan användas när fordonet kör på 
segment som inte är elektrifierade. Systemet möjliggör också bromskraftåtervinning, även 
kallat regenerativ bromsning. Istället för att bromsenergin blir till värme, innebär regenerativ 
bromsning att rörelseenergin omvandlas till elektricitet. Detta möjliggörs genom att elmotorn 
reverseras och används som en generator (Guzzella & Sciarretta 2007, s. 61). Elektriciteten 
kan i sin tur lagras i drivlinans batteri alternativt återmatas till kontaktledningen. På så sätt 
kan elen användas av nästkommande fordon som är påkopplat på eHighway. Om 
transformatorstationen är utrustad med en växelriktare, är ett ytterligare alternativ att 
transformera elen och återmata den på elnätet (Birkner & Grünjes 2012, s. 5). 
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För enkla beräkningar om hur mycket energi som kan utvinnas från bromskraftåtervinning, är 
det lämpligt att anta att all lägesenergi från backar kan utvinnas8. För att kunna beräkna hur 
mycket energi som kan återmatas till elnätet måste förluster från elmotorn till regionnätet tas 
hänsyn till.   

 

 

Figur 3.4. eHighway. I den träfärgade lådan bakom lastbilen är transformatorstationen placerad. Foto taget på 
Siemens testbana i Gross Dölln, Tyskland.  

I Figur 3.4 ovan visas den intelligenta strömavtagaren som Siemens har utvecklat. Lastbilen 
klarar av att koppla på eller koppla av strömavtagaren vid hastigheter upp till 90 km/h (ibid. s. 
7). Detta möjliggör omkörningar samt att trafiken inte påverkas om vägar, exempelvis under 
broar eller i rondeller, inte är elektrifierade. 

Fordonen utrustas också med en detektor som känner av när strömavtagaren befinner sig 
under en kontaktledning. Om föraren kör så att strömavtagaren tappar kontakt med 
kontaktledningen, startar dieselmotorn automatiskt. Under den tid som det tar för 
dieselmotorn att starta, används en superkondensator som leverar el till elmotorn9. Samtlig 
information kan föraren se på en display likt den i Figur 3.5 och Figur 3.6. Föraren kan även 
välja att strömavtagaren kopplas på automatiskt då fordonet befinner sig under en 
kontaktledning eller manuellt genom ett knapptryck på displayen. 

                                                
8 Vågstedt, Nils-Gunnar: Chef för Scanias hybridutveckling. Handledning på Scania, 2 april 
2014. 
9 Lehmann, Michael: Teknisk projektledare för ENUBA (Electromobility in heavy 
commercial vehicles to reduce the environmental impact on densely populated areas), 
Siemens AG.  Genomgång vid testbanan i Gross Dölln, Tyskland, 19 mars 2014. 
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Figur 3.5. Från insidan av lastbilen då den körs på testbanan i Gross Dölln, Tyskland.  Chauffören kan aktivt 
välja om han vill köra på eldrift eller inte genom att sänka eller höja strömavtagaren. Detta görs med ett enkelt 
knapptryck på displayen alternativt sker det automatiskt om föraren så vill.  

 

Figur 3.6. Förstoring av displayen. Systemet ger  chauffören information om när lastbilen befinner sig under en 
kontaktledning. På bilden i mitten motsvarar den gröna rektangeln lastbilens strömavtagare och de gula prickarna 
motsvarar kontaktledningarna. På så sätt kan chauffören se om lastbilen håller en lämplig position i förhållande 
till kontaktledningarna. 

Likt annan eldriven infrastruktur är eHighway uppbyggt av olika delsystem. Dessa visas 
schematiskt i Figur 3.7.  

 

Figur 3.7. eHighway som system och en beskrivning av de olika delsystemen (Birkner & Grünjes 2012, s. 4). 
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För den elektriska infrastrukturen är lågspänning på 750 V DC eller 1500 V DC lämpligt för 
elvägar. Fördelen med en högre spänning är att färre transformatorstationer behövs. 
Spänningen 750 V DC är den vanligaste spänningen för spårvagnar, vilket gör att det finns 
fler standardkomponenter till fordonens drivlinor. Komponenterna till en drivlina anpassad till 
750 V DC är därmed billigare än för 1500 V DC, vilket är det främsta argumentet till varför 
Siemens främst har valt att gå vidare med teknik för 750 V DC10.   

Sveriges regionnät har en spänning från 130 kV ner till 20 kV. Andersson och Edfeldt (2013, 
s. 44) exemplifierar med hur en anslutning av eHighwaysystemet skulle kunna gå till. De 
menar att det är lämpligt att 130 kV regionnät transformeras ner till 30 kV. 
Transformatorstationerna placeras med ungefär 2 km intervall. Från 30 kV-nätet 
transformeras och likriktas strömmen till 750 V DC, vilket levereras till lastbilarna. I Figur 
3.8 visas systemgränsen för eHighway. Som figuren visar ansvarar Siemens för 
transformatorstationerna och kontaktledningen på 750 V DC. 

 

Figur 3.8. Systemgränsen för eHighway. Siemens ansvarar för kontaktledningarna och transformatorstationen 
som transformerar ner spänningen från regionnätet (Birkner & Grünjes 2012, s. 5). 

3.2.2.1 Verkningsgrader och kostnader 
Förlusterna i 30 kV-nätet och transformatorstationerna uppgår till c:a 5 % (ibid.). 
Verkningsgraden på kontaktledningarna är omkring 90-97 % beroende på hur de designas, 
avstånd mellan tranformatorstationerna, antal fordon i systemet, avstånd mellan fordonen osv. 
Verkningsgraden på pantografien varierar mellan 98,5-99%11. Elmotorn har i sin tur en 
verkningsgrad från 90 % och upp till 97 % (Tesla 2014 & Winterhagen 2014). 

Kostnaden för att elektrifiera en konventionell lastbil så att den blir kompatibel med 
eHighway är ungefär 5 miljoner kronor vid serietillverkning. För en prototyp skulle kostnaden 

                                                
10 ibid. 
11 ibid. 
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uppgå till ungefär 15 miljoner kronor per lastbil. Kostnaden kan antas vara densamma för 60 
tons respektive 90 tons lastbilar12.  

Kostnaden för att elektrifiera en väg med eHighway är ungefär 10 miljoner kronor per 
kilometer13. Drift och underhåll av den elektriska infrastrukturen kostar årligen 25 000 kr per 
kilometer (Ranch 2010, s. 23).  

Byggnationstiden för eHighway mellan Mertainen och anrikningsanläggningen i Svappavaara 
kan uppskattas till ett år. Detta är en längre byggnationstid än vanligt vilket beror på det tuffa 
klimatet. Det är svårt att bygga då vägarna är snö- och istäckta14. Livslängden för den 
elektriska infrastrukturen (kontaktledningar, stolpar, transformatorstationer osv.) är 35-40 år. I 
princip all infrastruktur går att flytta och återanvända15.  

3.2.2.2 Notering angående drivlinor och batterier 
Det exempel på drivlina som har diskuterats i det här kapitlet har fördelen att lastbilen kan 
köra en lång sträcka oavsett om den körs på en elväg eller inte. Räckvidden utanför eHighway 
bygger i det fallet på dieseltankens storlek. Om lastbilar enbart ska köras på en sluten sträcka, 
där hela sträckan är elektrifierad kan dieselmotorn komma att ses som överflödig. En bättre 
lösning skulle då kunna vara att ha ett större batteri som exempelvis skulle dimensioneras för 
att kunna förflytta fordonet till närmsta reperationsplats. Motsvarigheten i Mertainenfallet 
skulle kunna vara att batteriet ska kunna förflytta lastbilen en enkel sträcka, det vill säga 
ungefär 15 km. Ett enkelt antagande är att 1 kg batteri motsvarar transporten av 1 tonkm 
(Frank 2013, s. 11). För att köra en 60 tons lastbil i 15 km skulle det då krävas ett 900 kg 
batteri. För en 90 tons lastbil skulle samma sträcka kräva ett batteri på 1350 kg. I 
beräkningarna under 4 Metod, kommer dessa utföras med antagandet om att drivlinan 
innehåller ett batteri som gör att lastbilen kan drivas kontinuerligt och enbart på eldrift. 
Beräkningarna utförs alltså med utgångspunkten att drivlinan inte innehåller en dieselmotor. 

3.3 Tåg 
LKAB:s tågtransporter sker främst på Malmbanan, vilken sträcker sig från Luleå i söder till 
Narvik i norr enligt Figur 3.9. Från dessa två hamnar transporteras järnmalmen sedan vidare 
med båt. För de längre transporterna används eldrivna IORE-lok. När malmen ska lastas av 
(lossas) låter man tåget gå genom en lossningsbock. Det innebär att tåget långsamt färdas över 
en sektion räls, varvid botten på vagnarna öppnas så att malmen faller ner i fickor. Alla 
lossningsbockar är inte anpassade för IORE-loken. Istället kopplas IORE-loken bort och 
ersätts av ett terminallok. I LKAB:s fall motsvaras detta lok av T46 II GPC (fortsättningsvis 
kallat T46), vilket är ett dieselelektriskt lok.  

                                                
12 Vågstedt, Nils-Gunnar: Chef för Scanias hybridutveckling. Handledning på Scania, 2 april 
2014. 
13 Bylund, Anders: Affärsutvecklare för eHighway, Siemens AB. Mailkontakt, 23 juni 2014. 
14 Grünjes, Hasso Georg: Project Manager för eHighway system, Siemens AG. Samtal, 14 
mars 2014. 
15 Lehmann, Michael: Teknisk projektledare för ENUBA (Electromobility in heavy 
commercial vehicles to reduce the environmental impact on densely populated areas), 
Siemens AG.  Genomgång vid testbanan i Gross Dölln, Tyskland, 19 mars 2014. 
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Figur 3.9 Bild över Malmbanans utsträckning. (CIA World Factbook, Public domain). 

För malmtransporter från Mertainen till anrikningsanläggningen i Svappavaara finns två 
möjliga lösningar. Det första är att använda eldrivna IORE-lok fram till 
anrikningsanläggningen. Där kopplas vagnarna om till T46-lok, som tar vagnarna genom 
lossningsbocken. Det andra är att använda de dieseldrivna T46-loken hela vägen16. Båda 
alternativen diskuteras nedan. I fallen med tåg har inte tågen möjlighet att köra ända fram till 
anrikningsanläggningen. Den sista sträckan, mellan lossningsbocken och 
anrikningsanläggningen, kommer istället köras med gruvtruckar. Information om 
gruvtruckarna anges också nedan. 

3.3.1 Eldrivna IORE-lok 
Tekniken för eldrivna lok, som används i fall 5, bygger på att el tas från kontaktledningar, via 
en strömavtagare till en traktionsmotor. I motorn omvandlas elektriciteten till rörelseenergi, 
vilken driver tåget framåt. En bild över LKAB:s IORE-lok kan ses i Figur 3.10. 

 

Figur 3.10. IORE-lok. Dessa elektriska godstågslok transporterar järnmalm längs Malmbanan.  
Foto: David Gubler. 

När IORE-loken har lossat den slutliga järnmalmsprodukten i hamnen i Narvik, vänder de och 
färdas tomma tillbaka till bland annat Gällivare. Dessa returtåg skulle kunna användas för att 
transportera anrikningsprodukten från Mertainen till anrikningsanläggningen. På så sätt skulle 
                                                
16 Palm, Joakim: Utvecklingsingenjör Logistik, LKAB Kiruna. Handledning på LKAB i 
Kiruna, 27 mars 2014. 
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inga merkostnader fås annat än den sträckan som skulle förlänga Malmbanan ut till Mertainen 
(se Mertainens avstånd till Malmbanan i Figur 1.1). LKAB är de enda i världen som använder 
IORE-lok och loken är specialbeställda av tågtillverkaren Bombardier för att passa LKAB:s 
verksamhet. LKAB har varken schablonsiffror eller uppmätta värden på tågens kontinuerliga 
energiförbrukning utmed en sträcka. Dock har en del värden kunnat erhållas för den 
sammanlagda kostnaden och energiförbrukningen för samtliga IORE-transporter under år 
201317. Dessa värden presenteras i Tabell 3.1, tillsammans med två intressanta värden som lätt 
kunde beräknas utifrån värdena som erhölls. I energiförbrukningen är återmatning inkluderat 
och kompenserat för. 

Tabell 3.1. Erhållna värden över IORE-loken i LKAB:s verksamhet. De två nedersta siffrorna har beräknats 
genom de erhållna värdena. 

Erhållna värden från LKAB Uppmätt för år 2013 
Generell rörlig kostnad för tåg med IORE-lok 
(inkl. drift och underhåll) 

8 kr per transporterad färdig produkt 

Total energiförbrukning från IORE-lok 
(återmatad energi är kompenserad för) 

49 494 539 kWh 

Transporterad färdig produkt  25 413 448 ton 
Antal körda lokkm 1 658 987 lokkm 
Beräknade värden  
Energiförbrukning per lokkm 29,8 kWh/lokkm 
Kostnad per lokkm (inkl. drift och underhåll) 122,5 kr/lokkm 
 

Om tåg skulle bli det transportalternativ som LKAB väljer, kommer Malmbanan som tidigare 
nämnts behöva förlängas till Mertainen. Hur placeringen väljs att genomföras är ännu inte 
bestämt. Den uppskattade sträckan järnväg som skulle behöva läggas kommer att variera 
mellan ungefär 2-4 kilometer. När underlaget är klart, det vill säga när man har gjort 
banvallen, kostar det 10 000 kr per meter att lägga spår och dra luftledning. 
Underlagskostnaden är väldigt svår att uppskatta och varierar mycket18. Fröidh (2010, s. 2) 
presenterar två järnvägsprojekt med enkelspår, ungefär samma utsträckning och byggda 
ungefär vid samma tid. Kilometerkostnaden för anläggning av dessa två projekt skiljer sig 
med en faktor 11. Fröidh (2010, s. 4) presenterar ett snitt över anläggningskostnader för 
järnvägsprojekt mellan 1989-2008 på 81 miljoner kronor per kilometer för enkelspår. För 
dubbelspår gäller tumregeln att kostnaden ökar med 35-40 % (ibid. s. 3). 
Investeringskostnaden för lastningsstationerna från gruvtruck till tåg respektive gruvtruck till 
lastbil kan antas vara desamma19. Livslängden på järnvägsspår är ungefär 40 år vid löpande 
underhåll (Länsstyrelsen Norrbotten 2012, s. 16). 

                                                
17 Keskitalo, Frida: Controller Marknad och Logistik, LKAB Kiruna. Handledning på LKAB i 
Kiruna, 28 mars 2014 samt efterföljande mailkontakt. 
18 Palm, Joakim: Utvecklingsingenjör Logistik, LKAB Kiruna. Handledning på LKAB i 
Kiruna, 28 mars 2014. 
19 ibid. 
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Den befintliga lossningsstationen i Svappavaara är lämplig att använda även då 
Mertainengruvan tas i drift. 

3.3.2 Dieseldrivet terminallok- T46 
Tekniken för dieselelektriska lok, som används i fall 6, bygger på att en dieselmotor driver en 
generator som alstrar el. Elen matar sedan traktionsmotorerna som, på samma sätt som hos de 
eldrivna loken, driver tåget framåt. En bild över LKAB:s dieselelektriska lok kan ses i Figur 
3.11 

 

Figur 3.11 T46- de dieseldrivna terminalloken som LKAB använder. Foto: Christopf Domay. 

Eftersom IORE-loken inte kan lossas vid lossningsbocken i Svappavaara, kommer vagnarna 
att behöva växlas över till terminallok. Det tar ungefär 15-20 minuter för att koppla bort 
IORE-loken och ersätta dem med T46-lok. Därefter ska malmen lossas innan IORE-loken kan 
kopplas på igen. Påkopplingen tar i sin tur även den 15-20 minuter. Då den totala sträckan 
mellan Mertainen och anrikningsanläggningen Svappavaara endast är 15 km och lossningen 
är en tids- och energikrävande process, är en lösning att använda T46:or för hela sträckan. Ett 
ytterligare motiv är att enbart lyft på och av en järnvägsvagn kan motsvara en miljöbelastning 
som motsvarar 10 – 15 km transport med konventionell lastbil (Trafikanalys 2012, s. 8). 

LKAB har själva gjort en transportutredning för att undersöka olika transportslag mellan 
Mertainen och anrikningsanläggningen i Svappavaara. Där har tågtransporter med T46 
studerats. Då samtliga nödvändiga transporter för sträckan på ett år summeras ger det enligt 
transportutredningen upphov till ett energibehov på 21 254 386 kWh (LKAB 2014, s. 5). 
Mängden transporterat malm per år som denna siffra baseras på anges inte i rapporten. Dock 
kan det vara rimligt att anta att 5 miljoner ton ska transporteras varje år20. Detta kan enkelt 
räknas om till 4,2 kWh per transporterat ton malm. 

Investeringskostnaden för förlängning av Malmbanan till Mertainen antas i det här fallet vara 
detsamma som i fallet med IORE. Dock kan kostnaden antas bli lite lägre eftersom loket är 
dieseldrivet och därmed inte beroende av kontaktledningar. 

                                                
20 ibid. 
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3.3.3 Gruvtruckar 
I dagsläget sker en del transporter av malm, från andra gruvor, med tåg till Svappavaara. Då 
tågen inte har möjlighet att köra ända fram till anrikningsanläggningen i Svappavaara, lossas 
malmen på ett upplag vid punkt C i Figur 4.1. Därifrån transporterar gruvtruckar sedan 
malmen den sista sträckan på ungefär 1,6 km21. 

Om tåg väljs som transportslag även för Mertainen (fall 5 och 6) skulle samma lossningsbock 
och upplag användas. De befintliga gruvtruckarna som kör samma sträcka idag skulle 
eventuellt kunna användas. Dock skulle den ökade transporterade mängden malm från 
upplaget kunna ge upphov till att ytterligare gruvtruckar måste införskaffas. 

Gruvtruckarna som körs idag är av modellen Caterpillar 775F och transporterar ungefär 70 
ton per lass. Information om gruvtruckarna har tillhandahållits av företaget Cliffton22 som kör 
dessa transporter idag. År 2012 användes tre gruvtruckar vilka körde dygnet runt. 
Sammanlagt transporterades 945 ton per timma, det vill säga 315 ton per timma och 
gruvtruck. Snittförbrukningen av diesel för år 2012 var 42,5 liter per timma och truck. 
Dieselförbrukningen per transporterat ton malm på sträckan uppgår då till 0,14 liter. 

Modellen Caterpillar 775F är en äldre modell som har ersatts av 775G. Modellerna antas 
transportera lika mycket malm och ha en lika stor energiförbrukning. Investeringskostnaden 
för en Caterpillar 775G är 7,1-7,3 miljoner kronor23. Eventuellt skulle en större modell lämpa 
sig bättre att investera i, om transporterna mellan upplaget och anrikningsanläggningen skulle 
öka24. Detta är svårt att spekulera i, därför genomförs fortsatta beräkningar på samma 
gruvtruckar som används idag. Avskrivningstiden för en gruvtruck varierar mellan 3-5 år25. 

 

Figur 3.12. Här ses Caterpillar 775F tillsammans med en hjullastare på LKAB:s område i Svappavaara 
Foto: Cliffton.  

                                                
21 ibid. 
22 Ingman, Mikael: Platschef Svappavaara, Cliffton. Mailkonversation, 10 april 2014. 
23 Ingman, Mikael: Platschef Svappavaara, Cliffton. Mailkonversation, 30 juli 2014. 
24 ibid. 
25 Palm, Joakim: Utvecklingsingenjör Logistik, LKAB Kiruna. Handledning på LKAB i 
Kiruna, 28 mars 2014. 
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4 Metod 
Under metodkapitlet beskrivs faktorer som var viktiga för genomförandet av beräkningarna. 
Här beskrivs mer om hur valet av systemgräns gjordes, om den undersökta sträckan och hur 
valet av diesel- och elpris gjordes. 

4.1 Val av systemgräns 
En av kategorierna som användes, för att utvärdera vilket transportslag som är det mest 
lämpliga, var miljöpåverkan. Det finns många sätt att utvärdera hur olika alternativ påverkar 
miljön, genom exempelvis verktyg som livscykelanalys och miljökonsekvensbeskrivning. I 
den här studien begränsades analysen till utsläpp av koldioxidekvivalenter från driften. I 
samtliga tillvägagångssätt för att studera miljöpåverkan är det viktigt att tydligt definiera 
studiens systemgräns. 

I fallet med dieseldrivna fordon beräknades utsläppen utifrån Tank-to-Wheel (fortättningsvis 
kallat tank-till-hjul). Det innebär att endast utsläppen från förbränningen i dieselmotorn togs 
hänsyn till. Utsläppen som genereras från diesel MK1 med max 5 % inblandning av RME 
(tank-till-hjul) uppgår till 2,42 kg CO2-ekvivalenter per liter diesel (Preem 2012, s.2). 

För de eldrivna fordonen sattes systemgränsen vid hur mycket el som LKAB skulle behöva ta 
från regionnätet (regionnät-till-hjul). Den totala verkningsgraden från regionnät till hjul är 
ungefär 80 % (om samtliga verkningsgrader från regionnätet till hjulen som presenterades 
under 3.2.2.1 multipliceras). För att återmata el från eldrivna fordon till elnätet är även där 
verkningsgraden 80 %. Antagandet gjordes om att all återmatad energi kan återanvändas. 
Emissionsfaktorer för el skiljer sig mycket beroende på om elen anses klassas som medelel 
eller marginalel. I den här studien anses emissionsfaktorn för nordisk elmix (medelel) utan 
hänsyn till distribution eller import och export (medelvärde mellan år 2005-2009) bäst passa 
systemgränsen tank-till-hjul för diesel. Emissionsfaktorn för elen uppgår då till 105,1 g CO2-
ekv./kWh använd el (IVL 2012, s. 3). Anledningen till att marginalel inte användes är för att 
det bäst representerar en momentan ökning eller minskning av energiförbrukningen. I fallet 
med elvägar skulle den ökade energiförbrukningen vara långsiktig och planerad. 

Syftet med att dessa systemgränser valdes var för att det i båda fallen bara togs hänsyn till 
produktionens (i elfallet) och förbränningens (i dieselfallet) emissioner. Studien har gjorts så 
att läsaren enkelt kan se energiförbrukningen för de olika fallen och därmed själv multiplicera 
denna med valfri emissionsfaktor. 

4.2 Undersökt sträcka 
Sträckan som har undersökts illustreras i Figur 4.1 nedan. Punkten A motsvarar Mertainen 
och punkten D motsvarar anrikningsanläggningen i Svappavaara. Sträckan mellan A och B 
utgörs idag av en mindre väg. Vägen ska göras om och asfalteras oavsett vilket transportslag 
som LKAB bestämmer sig för. Hur sträckan mellan Mertainen och E10 ska utformas har ännu 
inte beslutats26. Mellan B och C går den befintliga järnvägen, den s.k. Malmbanan, parallellt 

                                                
26 Karlsson, Roger: Projektledare och samordnare för energitillförsel, LKAB Gällivare. 
Handledning vid LKAB i Gällivare, 26 mars 2014. 
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med E10. Sträckan mellan C och D består av en befintlig asfalterad bilväg samt en parallell 
grusväg för gruvtruckar som transporterar gods från upplaget till anrikningsanläggningen. 

Följande redogörelse över sträckan bygger på författarens observationer den 26:e mars 2014. 
För framtida åtgärder för sträckan rekommenderas läsning av Samrådshandling, Väg E10 
Mertainen- Pitkäjärvi (Trafikverket 2013).  

Sträckan mellan A och B är idag en sträcka med stark lutning. I framtiden kommer krossen att 
byggas i ungefär samma höjd som E10. Sträckan är 1,7 km och kommer i studien antas vara 
platt. Hastighetsbegränsningen är 50 km/h. Mellan B och C är sträckan ungefär 12,4 km. I 8,8 
km är hastighetsbegränsningen 100 km/h. För de resterande 3,6 km är 
hastighetsbegränsningen 80 km/h. Vägen kan eventuellt komma att bli 1-2 km kortare 
beroende på hur den nya vägen från E10 till Mertainen väljs att byggas27. En ekodukt för renar 
ska byggas på denna väg men den bortsågs från. I övrigt finns inga rondeller eller broar. 
Mellan C och D är sträckan 1,6 km. Vägen lutar kraftigt uppåt. I början är 
hastighetsbegränsningen 50 km/h vilken efter några 100-meter övergår till 70 km/h. För 
grusvägen där gruvtruckarna i dagsläget kör anrikningsgods från upplaget till 
anrikningsanläggningen har ingen sträcka uppmätts. Den antogs vara lika lång, som den 
befintliga bilvägen, det vill säga 1,6 km. 

 

 

Figur 4.1. En skiss över de delsträckor som tillsammans utgör sträckan mellan gruvan i Mertainen och 
anrikningsanläggningen i Svappavaara. Skiss gjord ovanpå skärmdump från GoogleMaps. 

 

Rutten ritades in i ett webbaserat program som innehåller information om en koordinats 
altitud, varvid en höjdprofil för sträckan kunde erhållas. 23 punkter valdes ut enligt Figur 4.2.  

                                                
27 ibid. 
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Figur 4.2. Skiss över hur de 23 punkterna placerades. Bilden är en skärmdump från daftlogic.com, vilket var 
hemsidan som användes. 

Ur koordinaterna och deras respektive altituder kunde sedan Figur 4.3 skapas. Notera att 
diagrammets y-axel är avkortad. I dagsläget har de första c:a 2 km en väldigt skarp lutning 
nedför, bortsett från de första c:a 200 m. Krossen kommer sedan att placeras på ungefär 
samma altitud som E10, vilket gör att de första c:a 2 km kan antas vara helt platta. 

 

Figur 4.3. Höjdprofil för sträckan mellan Mertainen och anrikningsanläggningen i Svappavaara. Profilen är 
baserad på de 23 koordinater som visas i Figur 4.2 ovan. 

Baserat på att den högst tillåtna hastigheten för en lastbil på annan väg än motorväg är 80 
km/h samt de hastighetsbegränsningar som råder på vägen, kunde en ungefärlig 
genomsnittshastighet beräknas. Den genomsnittliga hastigheten på vägen skulle då vara 75 
km/h. Om hänsyn även togs till start och stopp, accelerationer och övrig trafik antogs en 
lämplig genomsnittshastighet för sträckan vara 70 km/h. Denna hastighet användes vid 
fortsatta beräkningar.  
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4.3 Val av diesel- och elpris 
Nedan följer en utredning om vilka diesel- och elpriser som användes vid beräkningarna. 
Olika osäkerheter i antagandena kommer också beröras.  

4.3.1 Dieselpris 
Det dieselpris som användes vid beräkningarna är samma dieselpris som LKAB använder 
som underlag vid investeringar. Underlaget innehåller dieselpriser från år 2013 och sträcker 
sig fram till år 2018. Dessutom finns ett prognostiserat värde för år 2023. För samma år finns 
också ett pris för scenariot om en kraftig ökning av dieselpriset samt ett pris om dieselpriset i 
framtiden skulle minska. Dessa kallas för scenario hög och scenario låg.  

Det dieselpris som användes är det som LKAB använder för år 2014. Variationer i framtida 
dieselpriser undersöks i 7 Känslighetsanalys.  

Utöver dieselpriset tillkommer även en energiskatt och en koldioxidskatt. Beroende på vilket 
fordon som dieseln ska användas i samt vad det är för gods som fordonet ska frakta, beskattas 
dieseln olika. För lastbilar är transporterna fullbeskattade. Det innebär att ingen del av varken 
energiskatten eller koldioxidskatten kan återbetalas (Skatteverket 2014a). För tåg är dieseln 
som används helt skattebefriad (Skatteverket 2014b). För gruvtruckar som kör rågods gäller 
att 86 % av energiskatten och 70 % av koldioxidskatten återbetalas. Detta kallas även för att 
fordonen är lågbeskattade. Från och med år 2015 kommer dock andelen av koldioxidskatten 
som återbetalas att ändras. För gruvtruckar innebär det att endast 40 % av koldioxidskatten 
kommer återbetalas. Detta kommer beröras i 7 Känslighetsanalys. Dieselpriserna som 
användes är sammanställda i Tabell 4.1 nedan. 

Tabell 4.1. Tabell över de dieselpriser som användes. Priserna för LKAB anges i USD. Omräkningsfaktorn som 
användes var 6,85 SEK/USD. 

Typ av 
fordon 

Dieselpris 
Grund 

[SEK/liter] 

Energiskatt 
[SEK/liter] 

Avdrag 
energi- 
skatt 
[%] 

Koldioxidskatt 
[SEK/liter] 

Avdrag 
koldioxid- 

skatt 
[%] 

Totalt pris 
inkl. skatt 
[SEK/liter] 

Lastbil 5,88 1,762 0 3,093 0 10,7 
Tåg 5,88 1,762 100 3,093 100 5,88 
Gruvtruck 5,88 1,762 86 3,093 70 7,1 
 

4.3.2 Elpris 
På samma sätt som för dieselpriset, har LKAB scenarion för elpriser vilka används som 
underlag vid investeringar. Det elpris som användes vid beräkningarna är det som LKAB 
använder för år 2014. Variationer i framtida elpriser undersöks i 7 Känslighetsanalys.  

Utöver elpriset tillkommer en energiskatt samt att LKAB även måste köpa elcertifikat för en 
viss del av elen de använder. Energiskatten varierar geografiskt över Sverige. I Norrbottens 
län är energiskatten 194 kronor per MWh (Vattenfall 2014). Priset som måste läggas till är 
kvotplikten [%] multiplicerat med priset på elcertifikat per MWh. Kvotplikten varierar på 
årsbasis och är år 2014 fastställd till 14,2 % (Energimyndigheten 2012). Medelpriset på 
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elcertifikat från 2013-07-23 till 2014-07-23 var 198,59 kronor per MWh (Svenska kraftnät 
2014).  

På samma sätt som för dieseln är det totala priset på el olika beroende på i vilken del av 
förädlingsprocessen som elen används i. Eftersom LKAB inte tidigare använt el i lastbilar och 
i detta led av förädlingsprocessen måste det totala elpriset utredas noga tillsammans med 
Skatteverket. Vidare kan det därmed enbart spekuleras kring vilket som är det mest troliga 
scenariot28.  

Det högst sannolika scenariot är att elen varken är skattebelagd eller kvotpliktig för 
eHighway29. Ett möjligt scenario är ändå att LKAB tvingas köpa elcertifikat till elen som 
skulle användas för eHighway, det vill säga att den elen är kvotpliktig. Dessutom skulle elen 
kunna komma att bli fullbeskattad30. Detta presenteras som det möjliga scenariot för 
eHighway i Tabell 4.2 nedan. Fortsättningsvis används det troliga scenariot för eHighway. 
Det möjliga scenariot behandlas vidare i 7 Känslighetsanalys. För tåg är elen helt 
skattebefriad och ej kvotpliktig (Skatteverket 2014c). 

Tabell 4.2. Tabell över de elpriser som användes.  

Typ av 
fordon 

Scenario Elpris 
Grund 
[SEK/ 
MWh] 

Energi-
skatt 

[SEK/ 
MWh] 

Kvotplikt
2014 
[%] 

Pris på 
elcertifikat 

[SEK/MWh] 

Tillägg från 
kvotplikten 

[SEK/MWh] 

Totalt elpris 
Inkl. skatt 

och 
kvotplikt 

[SEK/MWh] 

eHighway Troligt 291 0 0 198,59 0 291 
Möjligt 291 194 14,2 198,59 28,2 513,2 

Tåg Bekräftat 291 0 0 198,59 0 291 
 

  

                                                
28 Granberg, Johan: Utvecklare Energiledningssystem, LKAB Kiruna. Mailkontakt, 15 april 
2014.  
29 ibid. 
30 ibid. 
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5 Genomförande 
Nedan följer beräkningarna för de transportslag som potentiellt kan användas på sträckan. De 
har beräknats för varje specifik delsträcka då de är tänkta att användas. Dessa sammanställs 
sedan under 6 Resultat enligt fallen som beskrevs i de inledande styckena. 

5.1 Konventionell lastbil 
Nedan följer beräkningar för konventionella lastbilar. I båda fallen innefattas beräkningarna 
av transporten av malm från Mertainen till Svappavaara samt av returtransporten då 
lastbilarna kör tomma.  

5.1.1 Konventionell lastbil- 60 ton 

5.1.1.1 Energiförbrukning 
För energiförbrukningen användes indata enligt Tabell 5.1. 

Tabell 5.1. Indata för beräkningar av energiförbrukningen för den konventionella lastbilen på 60 ton. 
*Källa: Energimyndigheten 2014. 

Indata Värde 
Vikt- fullastad 60 ton 
Nyttolast 40 ton 
Bränsleförbrukning (fullastad) 4 liter / 10 km 
Energiinnehåll diesel MK1 9,77 kWh/liter* 
Sträcka- enkel väg 15,7 km 

 

För att beräkna energiförbrukningen som krävs för att köra lastbilen tom, antas 
bränsleförbrukningen vara linjär mot lastbilens massa enligt argumenten under 3.1 
Konventionell lastbil. Energiförbrukningen för att transportera ett ton malm mellan Mertainen 
och Svappavaara och tillbaka, med indata enligt Tabell 5.1 ovan, blir då 2,0 kWh. Detta kan 
ses i Tabell 5.2. 

Tabell 5.2. Utdata för beräkningar av energiförbrukningen för den konventionella lastbilen på 60 ton. 

Utdata Mertainen-
Svappavaara 

Svappavaara-
Mertainen 

Totalt 

Dieselförbrukning  6,3 liter 2,1 liter 8,4 liter 
Energiförbrukning 61,4 kWh 20,5 kWh 81,9 kWh 
Energiförbrukning per 
transporterat ton malm 

1,5 kWh/ton 0,5 kWh/ton 2,0 kWh/ton 

 

5.1.1.2 Miljöpåverkan i CO2-ekvivalenter 
Då en liter diesel (tank-till-hjul) ger upphov till 2,42 kg CO2-ekvivalenter, ger transporten av 
ett ton malm med konventionell lastbil på 60 ton upphov till 0,51 kg CO2-ekvivalenter. 
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5.1.1.3 Kostnad 
För att beräkna kostnaden för att transportera ett ton malm med konventionell lastbil på 60 ton 
användes indatan presenterad i Tabell 5.3. 

Tabell 5.3. Indata för beräkning av kostnader för att transportera ett ton malm med konventionell lastbil på 60 
ton. 

Indata Värde 
Dieselpris 10,7 SEK/liter 
Transporterad mängd malm 5 miljoner ton/år 
Inköpspris lastbil 3,33 miljoner SEK/lastbil 
Avskrivningstid lastbil 5 år 
Förarkostnader 2,5 miljoner SEK/lastbil och år 
Underhållskostnader 1 miljon SEK/lastbil och år 
Tid för en körcykel 40 minuter 

 

Tiden för en körcykel har beräknats med antagandet om att lastbilen har en 
genomsnittshastighet på 70 km/h på sträckan. Dessutom tar det ungefär 5 minuter att lasta 
lastbilen, 30 sek att väga den då den är lastad, c:a 3 minuter att tippa av malmen och 
ytterligare 30 sek att väga den på vägen tillbaka31. Detta ger en total tid på 36 minuter. Varje 
fordon kan antas köra 90 % av den totala tiden, resten åtgår till underhåll med mera32. Detta 
utslaget på en körcykel ger upphov till en total tid på 40 minuter. Verksamheten antas vara 
igång under alla årets dagar och timmar.  

Baserat på den totala mängd malm som ska transporteras per år och lastbilens nyttolast krävs 
10 lastbilar. 

Alla kostnader beräknas på årsbasis och per transporterat ton malm. Inköpskostnaden fördelas 
enligt avskrivningstiden. Bränslekostnaderna baseras på energiförbrukningen som 
presenterades i 5.1.1.1 Energiförbrukning ovan. Förarkostnader och underhållskostnader 
baseras även på antalet lastbilar som krävs för att transportera 5 miljoner ton malm. 

Detta ger en total kostnad på 10,6 kronor per transporterat ton malm. Detaljer presenteras i 
Tabell 5.4 nedan. 

Tabell 5.4. Utdata för beräkningar av kostnaden per transporterat ton malm för den konventionella lastbilen på 
60 ton. 

Utdata Värde [SEK/transporterat ton malm] 
Inköp lastbil 1,33 
Förarkostnader 5,00 
Underhåll av lastbil 2,00 
Bränslekostnader 2,24 
  
Totalt 10,6 

 
                                                
31 Palm, Joakim: Utvecklingsingenjör Logistik, LKAB Kiruna. Handledning på LKAB i 
Kiruna, 28 mars 2014. 
32 ibid. 
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5.1.2 Konventionell lastbil- 90 ton  

5.1.2.1 Energiförbrukning 
För energiförbrukningen användes indata enligt Tabell 5.5. 

Tabell 5.5. Indata för beräkningar av energiförbrukningen för den konventionella lastbilen på 90 ton. 
*Källa: Enerigmyndigheten 2014. 

Indata Värde 
Vikt- fullastad 90 ton 
Nyttolast 70 ton 
Bränsleförbrukning (fullastad) 6 liter / 10 km 
Energiinnehåll diesel MK1 9,77 kWh/liter* 
Sträcka- enkel väg 15,7 km 

 

För att beräkna energiförbrukningen som krävs för att köra lastbilen tom, antas 
bränsleförbrukningen vara linjär mot lastbilens massa enligt argumenten under 3.1 
Konventionell lastbil. Energiförbrukningen för att transportera ett ton malm mellan Mertainen 
och Svappavaara och tillbaka, med indata enligt Tabell 5.5 ovan, blir då 1,6 kWh. Detta kan 
ses i Tabell 5.6. Notera att antagandet om att lastbilarna är viktneutrala, ger samma totala 
bränsleförbrukning mellan Svappavaara och Mertainen för både 60-tons- och 90-
tonslastbilarna.  

Tabell 5.6. Utdata för beräkningar av energiförbrukningen för den konventionella lastbilen på 90 ton. 

Utdata Mertainen-
Svappavaara 

Svappavaara-
Mertainen 

Totalt 

Dieselförbrukning  9,4 liter 2,1 liter 11,5 liter 
Energiförbrukning 92,0 kWh 20,5 kWh 112,5 kWh 
Energiförbrukning per 
transporterat ton malm 

1,3 kWh/ton 0,3 kWh/ton 1,6 kWh/ton 

 

5.1.2.2 Miljöpåverkan i CO2-ekvivalenter 
Då en liter diesel (tank-till-hjul) ger upphov till 2,42 kg CO2-ekvivalenter, ger transporten av 
ett ton malm med konventionell lastbil på 90 ton upphov till 0,40 kg CO2-ekvivalenter. 
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5.1.2.3 Kostnad 
För att beräkna kostnaden för att transportera ett ton malm med konventionell lastbil på 90 ton 
användes indatan presenterad i Tabell 5.7. 

Tabell 5.7. Indata för beräkning av kostnader för att transportera ett ton malm med konventionell lastbil på 90 
ton. 

Indata Värde 
Dieselpris 10,7 SEK/liter 
Transporterad mängd malm 5 miljoner ton/år 
Inköpspris lastbil 5 miljoner SEK/lastbil 
Avskrivningstid lastbil 5 år 
Förarkostnader 2,5 miljoner SEK/lastbil och år 
Underhållskostnader 1,5 miljon SEK/lastbil och år 
Tid för en körcykel 40 minuter 

 

Tiden för en körcykel har beräknats på samma sätt som för 60-tonslastbilen. Baserat på den 
totala mängd malm som ska transporteras per år och lastbilens nyttolast krävs 6 lastbilar. 

Alla kostnader beräknas på årsbasis och per transporterat ton malm. Inköpskostnaden fördelas 
enligt avskrivningstiden. Bränslekostnaderna baseras på energiförbrukningen som 
presenterades i 5.1.2.1 Energiförbrukning ovan. Förarkostnader och underhållskostnader 
baseras även på antalet lastbilar som krävs för att transportera 5 miljoner ton malm. 

Detta ger en total kostnad på 7,8 kronor per transporterat ton malm. Detaljer presenteras i 
Tabell 5.8 nedan. 

Tabell 5.8. Utdata för beräkningar av kostnaden per transporterat ton malm för den konventionella lastbilen på 
60 ton. 

Utdata Värde [SEK/transporterat ton malm] 
Inköp lastbil 1,20 
Förarkostnader 3,00 
Underhåll av lastbil 1,80 
Bränslekostnader 1,76 
  
Totalt 7,8 
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5.2 Elektrifierad lastbil 
Nedan följer beräkningar för elektrifierade lastbilar. På samma sätt som för de konventionella 
lastbilarna innefattas beräkningarna av transporten av malm från Mertainen till Svappavaara 
samt av returtransporten då lastbilarna kör tomma. För de elektrifierade lastbilarna antas att 
eHighway (elvägar) byggs för hela sträckan och att lastbilens elmotor dimensioneras så att 
transporterna kan ske med 100 % el.  

5.2.1 eHighway med lastbil- 60 ton 

5.2.1.1 Energiförbrukning 
För energiförbrukningen användes indata enligt Tabell 5.9.  

Tabell 5.9. Indata för beräkningar av energiförbrukningen för den elektrifierade lastbilen på 60 ton.  

Indata Värde 
Vikt- fullastad 60 ton 
Nyttolast 40 ton 
Total energiförbrukning för konventionell lastbil 60 ton 81,9 kWh 
Verkningsgrad för konventionell lastbil TTH 40 % 
Verkningsgrad för elektrifierad lastbil RTH 80 % 
Sträcka- enkel väg 15,7 km 

 

För att beräkna energiförbrukningen som krävs då lastbilen är elektrifierad användes 
energiförbrukningen som hade beräknats för den konventionella lastbilen!!!"#$#% som 
utgångspunkt. Denna siffra presenteras som total energiförbrukning för konventionell lastbil 
60 ton i Tabell 5.9 och uppgår till 81,9 kWh. Då verkningsgraden över den konventionella 
lastbilens drivlina är känd !!!" kan energin på hjulen !!!"# beräknas för den konventionella 
lastbilen enligt ekvation 9. 

!!!"# = !!"#$#% ∗ !!!"    (9) 

Energin på hjulen är lika stor för den konventionella lastbilen som för den elektrifierade om 
båda fordonen har lika stor massa, vilket är ett antagande i den här studien. På så sätt kan elen 
som krävs för en elektrifierad lastbil !!" beräknas med hjälp av verkningsgraden från 
regionnätet till hjulen !!"# i den elektrifierade lastbilen. Detta kan ses i ekvation 10. Med 
andra ord beräknas skillnaden i energi, som krävs för den konventionella respektive den 
elektrifierade lastbilen, med hjälp av förhållandet på deras verkningsgrader.  

!!" =
!!!"#
!!"#

= !!"#$#% ∗ !!!"!!"#
    (10) 

En del av energin kan återvinnas i form av regenerativ bromsning. Denna kan beräknas enligt 
ekvation 11. Ur Figur 4.3 kan höjdskillnaden mellan högsta och lägsta punkten i en backe 
utläsas. På ditvägen (Mertainen-Svappavaara) estimeras höjdskillnaden Δℎ!för nedförsbacken 
uppgå till 75 m. På tillbakavägen (Svappavaara-Mertainen) estimeras höjdskillnaden Δℎ!för 
nedförsbacken uppgå till 50 m. För att beräkna hur stor del av den regenerativa bromsenergin 
som kan återmatas på regionnätet multipliceras lägesenergin med verkningsgraden från 
fordonet till regionnätet !!"#. 



 
 

32 

!!"#$%&"'()å!"#$%&&%&' = !!"# ∗! ∗ ! ∗ Δℎ  (11) 

Energiförbrukningen för att transportera ett ton malm mellan Mertainen och Svappavaara och 
tillbaka, med indata enligt Tabell 5.9 ovan samt beräkningar från ekvation 9-11, blir då 0,72 
kWh. Detta kan ses i Tabell 5.10. 

Tabell 5.10. Utdata för beräkningar av energiförbrukningen för den elektrifierade lastbilen på 60 ton. 

Utdata Mertainen-
Svappavaara 

Svappavaara-
Mertainen 

Totalt 

Energiförbrukning exkl. 
bromskraftåtervinning 

30,7 kWh 10,2 kWh 40,9 kWh 

Bromskraftåtervinning 9,8 kWh 2,2 kWh 12,0 kWh 
Total energiförbrukning per 
transporterat ton malm 

0,52 kWh/ton 0,20 kWh/ton 0,72 kWh/ton 

 

5.2.1.2 Miljöpåverkan i CO2-ekvivalenter 
Då en kWh nordisk elmix (utan hänsyn till distribution eller import och export) ger upphov 
till 105,1 g CO2-ekvivalenter, ger transporten av ett ton malm med eHighwaylastbil 60 ton 
upphov till 0,08 kg CO2-ekvivalenter. 

5.2.1.3 Kostnad 
För att beräkna kostnaden för att transportera ett ton malm med eHighwaylastbilar på 60 ton 
användes indatan presenterad i Tabell 5.11. 

Tabell 5.11. Indata för beräkning av kostnader för att transportera ett ton malm med elektrifierad lastbil på 60 
ton. 

Indata Värde 
Elpris 291 SEK/MWh 
Transporterad mängd malm 5 miljoner ton/år 
Inköpspris lastbil 8,33 miljoner SEK/lastbil 
Avskrivningstid lastbil 5 år 
Inköpspris elväg 10 miljoner SEK/km 
Avskrivningstid elväg 35 år 
Förarkostnader 2,5 miljoner SEK/lastbil och år 
Underhållskostnader lastbil 1 miljon SEK/lastbil och år 
Underhållskostnader elväg 25 000 SEK/km och år 
Tid för en körcykel 40 minuter 

 

Tiden för en körcykel är samma som för fallen med de konventionella lastbilarna. Baserat på 
den totala mängd malm som ska transporteras per år och lastbilens nyttolast krävs 10 lastbilar. 

Alla kostnader beräknas på årsbasis och per transporterat ton malm. Inköpspriset för lastbilen 
baseras på att en 60 tons konventionell lastbil kostar ungefär 3,33 miljoner kronor. Att göra 
lastbilen kompatibel med eHighway kostar ytterligare 5 miljoner kronor vid serietillverkning. 

Inköpskostnaderna slås ut på avskrivningstiderna. För de elektrifierade lastbilarna antas 
samma avskrivningstid som för de konventionella. Avskrivningstiden för elvägen (den 
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elektriska infrastrukturen i form av kontaktledningar och transformatorstationer) baseras på 
dess tekniska livslängd på 35-40 år. Mertainen kommer dock vara en konjunktursgruva. Det 
innebär att gruvans livslängd kan variera mellan 5-100 år beroende på efterfrågan på malm 
samt malmkroppens faktiska utformning33. Då gruvans slutliga livslängd i dagsläget är okänd 
samt att infrastrukturen är i princip helt portabel används ändå 35 år som avskrivningstid för 
elvägen. 

Bränslekostnaderna baseras på energiförbrukningen som presenterades i 5.2.1.1 
Energiförbrukning ovan. Förarkostnaderna är samma som för en konventionell lastbil på 60 
ton. Underhållskostnaderna för den elektriska lastbilen antas vara samma som för den 
konventionella. Den kan dock komma att bli mindre vid en övergång till eldrift (Ranch 2010, 
s. 36). Detta har dock inte tagits hänsyn till. Underhållskostnaderna för elvägen motsvarar 25 
000 kronor per kilometer och år. 

Sammantaget blir kostnaderna fördelade enligt Tabell 5.12 nedan. Den totala kostnaden per 
transporterat ton malm är 12,5 kronor.  

Tabell 5.12. Utdata för beräkningar av kostnaden per transporterat ton malm för den elektrifierade lastbilen på 
60 ton. 

Utdata Värde [SEK/transporterat ton malm] 
Inköp lastbil 3,33 
Inköp elväg 1,79 
Förarkostnader 5,00 
Underhåll av lastbil 2,00 
Underhåll av elväg 0,16 
Bränslekostnader 0,21 
  
Totalt 12,5 

 

5.2.2 eHighway med lastbil- 90 ton 

5.2.2.1 Energiförbrukning 
För energiförbrukningen användes indata enligt Tabell 5.13.  

Tabell 5.13. Indata för beräkningar av energiförbrukningen för den elektrifierade lastbilen på 90 ton.  

Indata Värde 
Vikt- fullastad 90 ton 
Nyttolast 70 ton 
Total energiförbrukning för konventionell lastbil 90 ton 112,5 kWh 
Verkningsgrad för konventionell lastbil TTH 40 % 
Verkningsgrad för elektrifierad lastbil RTH 80 % 
Sträcka- enkel väg 15,7 km 

 

  

                                                
33 ibid. 
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Energiförbrukningen beräknas enligt samma metod som presenterades under 5.2.1.1 
Energiförbrukning, det vill säga med hjälp av förhållandet mellan verkningsgraderna för den 
konventionella respektive den elektrifierade lastbilen. Även i detta fall togs det hänsyn till 
regenerativ bromsning. 

Energiförbrukningen för att transportera ett ton malm mellan Mertainen och Svappavaara och 
tillbaka, med indata enligt Tabell 5.13 ovan samt beräkningar från ekvation 9-11, blir då 0,56 
kWh. Detta kan ses i Tabell 5.14. 

Tabell 5.14. Utdata för beräkningar av energiförbrukningen för den elektrifierade lastbilen på 90 ton. 

Utdata Mertainen-
Svappavaara 

Svappavaara-
Mertainen 

Totalt 

Energiförbrukning exkl. 
bromskraftåtervinning 

46,0 kWh 10,2 kWh 56,2 kWh 

Bromskraftåtervinning 14,7 kWh 2,2 kWh 16,9 kWh 
Total energiförbrukning per 
transporterat ton malm 

0,45 kWh/ton 0,11 kWh/ton 0,56 kWh/ton 

 

5.2.2.2 Miljöpåverkan i CO2-ekvivalenter 
Då en kWh nordisk elmix (utan hänsyn till distribution eller import och export) ger upphov 
till 105,1 g CO2-ekvivalenter, ger transporten av ett ton malm med eHighwaylastbil 90 ton 
upphov till 0,06 kg CO2-ekvivalenter. 

5.2.2.3 Kostnad 
För att beräkna kostnaden för att transportera ett ton malm med eHighwaylastbilar på 90 ton 
användes indatan presenterad i Tabell 5.15. 

Tabell 5.15. Indata för beräkning av kostnader för att transportera ett ton malm med elektrifierad lastbil på 90 
ton. 

Indata Värde 
Elpris 291 SEK/MWh 
Transporterad mängd malm 5 miljoner ton/år 
Inköpspris lastbil 10 miljoner SEK/lastbil 
Avskrivningstid lastbil 5 år 
Inköpspris elväg 10 miljoner SEK/km 
Avskrivningstid elväg 35 år 
Förarkostnader 2,5 miljoner SEK/lastbil och år 
Underhållskostnader lastbil 1,5 miljon SEK/lastbil och år 
Underhållskostnader elväg 25 000 SEK/km och år 
Tid för en körcykel 40 minuter 

 

Tiden för en körcykel är samma som för fallen med de konventionella lastbilarna. Baserat på 
den totala mängd malm som ska transporteras per år och lastbilens nyttolast krävs 5 lastbilar. 

Alla kostnader beräknas på årsbasis och per transporterat ton malm. Inköpspriset för lastbilen 
baseras på att en 90 tons konventionell lastbil kostar ungefär 5 miljoner kronor. Att göra 
lastbilen kompatibel med eHighway kostar ytterligare 5 miljoner kronor vid serietillverkning. 
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Inköpskostnaderna fördelas på avskrivningstiderna på samma sätt som för den elektrifierade 
60-tonslastbilen.  

Bränslekostnaderna baseras på energiförbrukningen som presenterades i 5.2.2.1 
Energiförbrukning ovan. Förarkostnaderna är samma som för en konventionell lastbil på 90 
ton. Underhållskostnaderna för den elektriska lastbilen antas vara samma som för den 
konventionella.  

Sammantaget blir kostnaderna fördelade enligt Tabell 5.16 nedan. Den totala kostnaden per 
transporterat ton malm är 9,3 kronor.  

Tabell 5.16. Utdata för beräkningar av kostnaden per transporterat ton malm för den elektrifierade lastbilen på 
90 ton. 

Utdata Värde [SEK/transporterat ton malm] 
Inköp lastbil 2,40 
Inköp elväg 1,79 
Förarkostnader 3,00 
Underhåll av lastbil 1,80 
Underhåll av elväg 0,16 
Bränslekostnader 0,16 
  
Totalt 9,3 

 

5.3 Tåg 
Nedan följer beräkningar för tåg. För IORE-tågen utförs beräkningarna endast på sträckan 
Mertainen-Svappavaara (ingen retursträcka). För de dieseldrivna T46 behövs även 
returtransporterna tas hänsyn till. Tågen kan bara köra fram till punkt C i Figur 4.1. Där finns 
en lossningsstation och malmen läggs på upplag. Därifrån fraktas malmen slutligen med 
gruvtruckar för att nå anrikningsanläggningen.  

5.3.1 Eldrivna IORE-lok 

5.3.1.1 Energiförbrukning 
För energiförbrukningen från Mertainen till upplaget i Svappavaara användes indata enligt 
Tabell 5.17.  

Tabell 5.17. Indata för beräkningar av energiförbrukningen för eldrivna IORE-lok. * Källa: Malmbanan 2004. 

Indata Värde 
Vikt- fullastad 7980 ton* 
Nyttolast 6500 ton* 
Genomsnittlig energiförbrukning baserat på alla LKAB:s IORE-lok 2013 29,8 kWh/lokkm 
Sträcka- enkel väg 14,1 km 

 

Energiförbrukningen !!"#$%&#'(()'! på 29,8 kWh/lokkm har beräknats genom att dividera 
energiförbrukningen på alla LKAB:s IORE-lok med det totala antalet körda kilometrar för år 
2013. Det totala antalet körda kilometrar borde innefatta både när loken kör lastade och 
olastade. För Mertainenfallet ska IORE-loken köra med maximal last från Mertainen till 
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Svappavaara. För att bättre spegla den troliga energiförbrukningen i Mertainenfallet bör den 
genomsnittliga energiförbrukningen justeras för att motsvara enbart fullastade tåg 
!!å!!!"##$%&$&. För att kunna göra detta används antagandet om att energiförbrukningen, även i 
det här fallet, är linjärt beroende av fordonets massa. Dessutom antas den genomsnittliga 
förbrukningen vara baserad på att LKAB:s tåg är fullastade hälften av de körda kilometrarna. 
Den andra hälften antas de köra olastade. Vikten på tåget då det är fullastat !!"##$%&$& 
divideras därmed med den genomsnittliga massan !!"#$%&#'(()'! som med antagandet om att 
de körs 50 % olastade och 50 % fullastade, blir detsamma som medelvikten av ett olastat och 
ett lastat tåg. Detta illustreras i ekvation 12.  

!!å!!!"##$%&$& = !!"#$%&#'(()'! ∗
!!"##$%&$&

!!"#$%#%∗!,!!!!"##$%&$&∗!,!
= !!"#$%&#'(()'! ∗

!!"##$%&$&
!!"#$%&#'(()'!

 (12) 

Detta ger en energiförbrukning för ett fullastat tåg på 50 kWh per lokkm. Vilket användes vid 
fortsatta beräkningar. 

Energiförbrukningen för att transportera ett ton malm från Mertainen till upplaget i 
Svappavaara med IORE-lok, med indata enligt Tabell 5.17 ovan samt ekvation 13, blir då 
0,11 kWh. Bromskraftåtervinningen är inkluderad i detta värde. Utdatan för beräkningarna 
kan ses i Tabell 5.18. 

Tabell 5.18. Utdata för beräkningar av energiförbrukningen för det eldrivna IORE-loket. 

Utdata Mertainen-
Svappavaara 

Svappavaara-
Mertainen 

Totalt 

Energiförbrukning 705 kWh - 705 kWh 
Energiförbrukning per 
transporterat ton malm 

0,11 kWh/ton - 0,11 kWh/ton 

 

5.3.1.2 Miljöpåverkan i CO2-ekvivalenter 
Då en kWh nordisk elmix (utan hänsyn till distribution eller import och export) ger upphov 
till 105,1 g CO2-ekvivalenter, ger transporten av ett ton malm med IORE-lok upphov till 0,01 
kg CO2-ekvivalenter. 

5.3.1.3 Kostnad 
För att beräkna kostnaden för att transportera ett ton malm från Mertainen till upplaget i 
Svappavaara med IORE-lok användes indatan presenterad i Tabell 5.19. 

Tabell 5.19. Indata för beräkning av kostnader för att transportera ett ton malm med elektriska IORE-lok. 

Indata Värde 
Elpris 291 SEK/MWh 
Transporterad mängd malm 5 miljoner ton/år 
Investeringskostnad järnvägsspår (enkelspår) 81 miljoner SEK/km 
Förlängning av järnvägsspår 1,7 km 
Avskrivningstid järnvägsspår 40 år 
Förarkostnader 2,5 miljoner SEK/år (3-skift) 
Rörlig kostnad (bränsle-, drift- och underhållskostnader) 122,5 kr/lokkm 
Tid för en körcykel (transport enkel väg) 4 h 15 minuter 
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Vid beräkningar av kostnaden för att förlänga järnvägsspåret från Mertainen till järnvägen vid 
E10 (punkt A till B i Figur 4.1), har dubbelspår antagits. Därför har 81 miljoner kronor per 
km multiplicerats med en faktor om 40 %. Var förlängningen av järnvägen skulle ske, om tåg 
väljs som transportslag för sträckan, är ännu inte fastställt34. Den förlängda sträckan antas 
uppgå till 1,7 km. Avskrivningstiden antas vara samma tid som en järnvägsräls livslängd vid 
kontinuerligt underhåll.  

Tiden för en körcykel, det vill säga sträckan för att köra tåget från Mertainen till upplaget i 
Svappavaara är ungefär 4h och 15 minuter. De baseras på antaganden om att det tar 3 h att 
lasta ett tåg, 20 minuter total körtid, 20 minuter att koppla om vagnarna så att de drivs med 
T46, 15 mintuters lossningstid samt ytterligare 20 minuter för att åter koppla om vagnarna så 
att de nu kan drivas med IORE igen35. Verksamheten antas vara igång under alla årets dagar 
och timmar. Totalt sett krävs det då att två tåg kör fullastade varje dygn för att klara av att 
transportera den totala mängden malm per år. 

Förarkostnaderna är fasta kostnader och innefattas därför inte av de rörliga kostnaderna på 
122,5 kr/lokkm som LKAB angivit. Istället baseras förarkostnaderna på uppgifter för lastbilar 
från Scania. De 2,5 miljoner kronor per lastbil och år som tidigare har presenterats bygger på 
att förare kör i 3-skift under alla årets timmar. För två tåg och med en körcykel på c:a 4 h 
antas då att en heltidstjänst krävs. De totala förarkostnaderna per år blir då en tredjedel av de 
för en lastbil, det vill säga ungefär 833 000 kr per år. 

Alla kostnader beräknas på årsbasis och per transporterat ton malm. Inköpskostnaden slås ut 
enligt avskrivningstiden. Bränslekostnaderna baseras på energiförbrukningen som 
presenterades i 5.3.1.1 Energiförbrukning ovan. 

Underhållskostnaden baseras på siffran på den rörliga kostnaden om 122,5 kr/lokkm. Ifrån 
denna har bränslekostnaden subtraherats. 

Detta ger en total kostnad på 1,40 kronor per transporterat ton malm. Detaljer presenteras i 
Tabell 5.20 nedan. 

Tabell 5.20. Utdata för beräkningar av kostnaden per transporterat ton malm för elektriska IORE-lok. 

Utdata Värde [SEK/transporterat ton malm] 
Investeringskostnad järnvägsspår 0,96 
Förarkostnader 0,17 
Underhållskostnader 0,24 
Bränslekostnader 0,03 
  
Totalt 1,40 

 

  

                                                
34 ibid. 
35 ibid. 
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5.3.2 Dieseldrivna T46-lok 

5.3.2.1 Energiförbrukning 
Enligt de uppgifter som har hämtats ur LKAB:s egen transportutredning för sträckan, vilka 
angavs under 3.3.2, skulle energibehovet uppgå till 4,2 kWh per transporterat ton. Siffran 
baseras på ett antagande om att beräkningarna har utförts för en transport av 5 miljoner ton 
malm per år. 

Tabell 5.21. Energiförbrukningen för det dieseldrivna terminalloket T46 enligt LKAB:s transportutredning. 

Utdata Totalt 
Energiförbrukning per 
transporterat ton malm 

4,2 kWh/ton 

 

5.3.2.2 Miljöpåverkan i CO2-ekvivalenter 
Då en liter diesel (tank-till-hjul) ger upphov till 2,42 kg CO2-ekvivalenter, ger transporten av 
ett ton malm med T46-lok upphov till 1,04 kg CO2-ekvivalenter. 

5.3.2.3 Kostnad 
För att beräkna kostnaden för att transportera ett ton malm från Mertainen till upplaget i 
Svappavaara med T46-lok användes indatan presenterad i Tabell 5.22. 

Tabell 5.22. Indata för beräkning av kostnader för att transportera ett ton malm med det dieseldrivna 
terminalloket T46. 

Indata Värde 
Dieselpris 5,88 SEK/liter 
Transporterad mängd malm 5 miljoner ton/år 
Investeringskostnad järnvägsspår (enkelspår) 81 miljoner SEK/km 
Förlängning av järnvägsspår 1,7 km 
Avskrivningstid järnvägsspår 40 år 

 

För förlängning av järnvägsspåret har samma antagande gjorts som för fallet med IORE. Då 
ingen information har hittats om förarkostnader och underhållskostnader antogs dessa vara 
dubbelt så stora som för fallet med IORE. Detta antagande baserades på att tågen även ska 
färdas tillbaka (Svappavaara- Mertainen), det vill säga en dubbelt så lång sträcka. 

Alla kostnader beräknas på årsbasis och per transporterat ton malm. Inköpskostnaden slås ut 
enligt avskrivningstiden. Bränslekostnaderna baseras på energiförbrukningen som 
presenterades i 5.3.2.1 Energiförbrukning ovan. 
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Detta ger en total kostnad på 4,30 kronor per transporterat ton malm. Detaljer presenteras i 
Tabell 5.23 nedan. 

Tabell 5.23. Utdata för beräkningar av kostnaden per transporterat ton malm för de dieseldrivna terminalloken 
T46. 

Utdata Värde [SEK/transporterat ton malm] 
Investeringskostnad järnvägsspår 0,96 
Förarkostnader 0,33 
Underhållskostnader 0,48 
Bränslekostnader 2,53 
  
Totalt 4,30 

 

5.3.3 Gruvtruckar 
Tågen har inte möjlighet att köra ända fram till anrikningsanläggningen i Svappavaara. 
Malmen lossas vid ett upplag vid punkt C i Figur 4.1, varifrån gruvtruckar transporterar 
malmen den sista sträckan på ungefär 1,6 km. 

5.3.3.1 Energiförbrukning 
Bränsleförbrukningen för transporter från upplaget i Svappavaara till anrikningsanläggningen 
är ungefär 0,14 liter per transporterat ton malm. Energiförbrukningen per transporterat ton 
malm blir således 1,37 kWh om energiinehållet i diesel MK1 antas till 9,77 kWh per liter. 
Detta framgår av Tabell 5.24. 

Tabell 5.24. Energiförbrukningen för gruvtruckar, Caterpillar 775G. 

Utdata Värde 
Energiförbrukning per 
transporterat ton malm 

1,37 kWh/ton 

 

5.3.3.2 Miljöpåverkan i CO2-ekvivalenter 
Då en liter diesel (tank-till-hjul) ger upphov till 2,42 kg CO2-ekvivalenter, ger transporten av 
ett ton malm med gruvtruck upphov till 0,34 kg CO2-ekvivalenter. 

5.3.3.3 Kostnad 
För att beräkna kostnaden för att transportera ett ton malm från upplaget i Svappavaara till 
anrikningsanläggningen med gruvtruck användes indatan presenterad i Tabell 5.25. 

Tabell 5.25. Indata för beräkning av kostnader för att transportera ett ton malm med gruvtruckar, Caterpillar 
775G. 

Indata Värde 
Dieselpris 7,1 SEK/liter 
Transporterad mängd malm 5 miljoner ton/år 
Investeringskostnad gruvtruckar (Cat 775G) 7,2 miljoner SEK/gruvtruck 
Avskrivningstid gruvtruck 5 år 
Transporterad mängd malm per befintlig gruvtruck (Cat 775F) 315 ton/h 
Förarkostnader 2,5 miljoner SEK/gruvtruck och år 
Underhållskostnader 1,5 miljon SEK/gruvtruck och år 
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Förarkostnaderna och underhållskostnaderna baseras på de uppgifter som gäller lastbilar och 
som har tillhandahållits av Scania. Förarkostnaderna antas vara desamma eftersom både 
lastbilarna och gruvtruckarna planeras att köra dygnet runt. Underhållskostnaderna estimeras 
vara lika stora som för en 90-tonslastbil, baserat på att de har samma lastkapacitet.  

Baserat på att varje gruvtruck transporterar 315 ton malm i timman, kommer transporten av 5 
miljoner ton malm per år ge upphov till att ytterligare två gruvtruckar behövs. Därmed tas 
även investeringskostnaden för två stycken Caterpillar 775G med i beräkningen.  

Alla kostnader beräknas på årsbasis och per transporterat ton malm. Inköpskostnaden slås ut 
enligt avskrivningstiden. Bränslekostnaderna baseras på energiförbrukningen som 
presenterades i 5.3.3.1 Energiförbrukning ovan. 

Detta ger en total kostnad på 3,17 kronor per transporterat ton malm. Detaljer presenteras i 
Tabell 5.26 nedan. 

Tabell 5.26. Utdata för beräkningar av kostnaden per transporterat ton malm för gruvtruckarna, Caterpillar 
775G. 

Utdata Värde [SEK/transporterat ton malm] 
Inköp gruvtruckar 0,58 
Förarkostnader 1,0 
Underhåll gruvtruckar 0,6 
Bränslekostnader 0,99 
  
Totalt 3,17 
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6 Resultat 
I Tabell 6.1 sammanställs resultaten för de sex undersökta fallen, med avseende på 
energiförbrukning, miljöpåverkan och kostnad. Som kan utläsas ur tabellen är eHighway med 
90-tonslastbil det bästa alterantivet ur energiförbruknings- och miljöpåverkanssynpunkt. Det 
är dock det tredje dyraste alternativet. Ur kostnadssynpunkt står sig tågfallen och 
konventionell lastbil på 90 ton sig bäst. Tågfallen ska dock ses som de mest osäkra värdena 
eftersom energiförbrukning, miljöpåverkan och kostnad påverkas mycket vid omlastningar. I 
den här studien har omlastningar bortsetts från. Notera att i fall 5 och 6 är inköp av fordon 
begränsat till inköp av gruvtruckar, då tågen redan antas finnas. 

Tabell 6.1. Sammanställning av eneriförbrukningen, miljöpåverkan och kostnaden för de sex olika fallen.  

Sammanställning per fall Energiförbrukning 
[kWh/transporterat 
ton malm] 

Miljöpåverkan 
[kg CO2-
ekv./transporterat 
ton malm] 

Kostnad 
[SEK/transporterat 
ton malm] 

Fall 1- Lastbil 60 ton 2,05 0,51 10,6 
Fall 2- Lastbil 90 ton 1,61 0,40 7,76 
Fall 3- eHighway 60 ton 0,72 0,08 12,5 
Fall 4- eHighway 90 ton 0,56 0,06 9,31 
Fall 5- IORE + gruvtruck 1,48 0,35 4,57 
Fall 6- T46 + gruvtruck 5,57 1,38 7,47 
 

I Figur 6.1 till Figur 6.3 illustreras resultaten från Tabell 6.1 i form av diagram. 
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Figur 6.1. Energiförbrukningen [kWh per transporterat ton malm] för de sex olika fallen. 

 -    "

 1    "

 2    "

 3    "

 4    "

 5    "

 6    "

Fall 1 -"
Lastbil 60 

ton"

Fall 2 - "
Lastbil 90 

ton"

Fall 3 - "
eHighway 

60 ton"

Fall 4 - "
eHighway 

90 ton"

Fall 5 -"
IORE + 

Gruvtruck"

Fall 6 - "
T46 + 

Gruvtruck"

En
er

gi
fö

rb
ru

kn
in

g"
[k

W
h/

tr
an

sp
or

te
ra

t t
on

 m
al

m
]!



 
 

43 

 

Figur 6.2. Miljöpåverkan [kg CO2-ekv. per transporterat ton malm] för de sex olika fallen. 

 -     "

 0,2    "

 0,4    "

 0,6    "

 0,8    "

 1,0    "

 1,2    "

 1,4    "

 1,6    "

Fall 1 -"
Lastbil 60 

ton"

Fall 2 - "
Lastbil 90 

ton"

Fall 3 - "
eHighway 

60 ton"

Fall 4 - "
eHighway 

90 ton"

Fall 5 -"
IORE + 

Gruvtruck"

Fall 6 - "
T46 + 

Gruvtruck"

M
ilj

öp
åv

er
ka

n!
[k

g 
C

O
2-e

kv
./t

ra
ns

po
rt

er
at

 to
n 

m
al

m
]!



 
 

44 

 

Figur 6.3. Kostnaden [SEK per transporterat ton malm] för de sex olika fallen. 

 

I Figur 6.4 illustreras den totala kostnaden för de olika fallen, vilken även framgick av Figur 
6.3. Här presenteras kostnadena fördelade på de olika kostnadsposterna. Som kan utläsas ur 
figuren är bränslekostnaden högre för de dieseldrivna fallen. Bränslekostnaderna är dock en 
liten del i förhållande till de andra kostnadsposterna. Detta är anledningen till att 
eHighwayfallen inte är de mest kostnadseffektiva.  
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Figur 6.4. Kostnaden [SEK per transporterat ton malm], för de sex olika fallen presenterade på de olika 
kostnadsposterna. 
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7 Känslighetsanalys 
Känslighetsanalysens främsta syfte är att utreda hur robust resultatet är. De flesta antagandena 
som har gjorts i beräkningarna, berör de olika kostnadsposterna. Därför genomförs 
känslighetsanalysen enbart för de ekonomiska förutsättningarna.  

7.1 Känslighetsanalys på de ekonomiska förutsättningarna 
I känslighetsanalysen har fyra parametrar valts ut (A-D). Dessa värden har på något sätt 
angivits i intervall tidigare i rapporten. Beroende på hur intervallen ser ut får parameterns 
värde olika utfall på resultatet. Detta benämns i Tabell 7.1 som låg, bas och hög. För varje 
parameter beskrivs dess enhet och storlek i de vita vågräta raderna. I den gråa raden under 
visas parameterns utfall på den slutliga kostnaden [SEK per transporterat ton malm]. Basfallet 
utgörs av de värden som presenterades under 6 Resultat.  

Den totala minimala kostnaden som ett fall kan få om alla fyra parametrar antar sina lägsta 
värden anges som låg, på den sista raden i tabellen. På samma sätt anges den totala maximala 
kostnaden som ett fall kan få som hög, på den sista raden i tabellen. Syftet med tabellen är att 
ge en inblick i hur varje enskild parameter påverkar resultatet. Dessutom kan det utläsas ur 
den sista raden huruvida fallen, om antagandena görs annorlunda, någonsin kan bli billigare 
eller dyrare varandra. 

Nedan beskrivs de olika parametrarna som beaktas i Tabell 7.1. 

A: För gruvtruckar ändras den återbetalda andelen av koldioxidskatt fr.o.m. 2015. 
Ändringen är från dagens 70 % avdrag till endast 40 % avdrag. 
B: Tid som gruvan är aktiv kan variera mellan 5-100 år, beroende på efterfrågan på 
malm och malmkroppens utseende. Avskrivningstiden på infrastrukturen 
(elväg/järnvägsspår) kan komma att tvingas bli så kort som 5 år (förutsatt att man inte 
har intresse av att flytta infrastrukturen och återanvända den). Den tekniska 
livslängden på infrastrukturen för eHighway kan variera mellan 35-40 år, därför sätts 
40 år som det höga scenariot.  
C: Det möjliga scenariot om att elektriciteten till eHighway kan komma att vara 
fullbeskattad och kvotpliktig. Elpriset skulle i sådana fall ändras från 291 SEK/MWh 
till 513,2 SEK/MWh.  
D: Kostnaden för att anlägga järnvägsspår kan variera kraftigt. Känslighetsanalysen 
studerar om anläggningskostnaden per kilometer skulle dubbleras från 113,4 miljoner 
kronor per kilometer för dubbelspår (81 miljonor kronor per kilometer för enkelspår 
multiplicerat med 1,4, då 40 % är en vanlig kostnadsökning för att lägga dubbelspår) 
till 226,8 miljonor kronor per kilometer. Detta är samma antagande som antagandet 
om att sträckan som läggs blir dubbelt så lång. Eftersom investeringskostnaden 
[SEK/km] multipliceras med en faktor 2 skulle det kunna innebära en dubbelt så lång 
sträcka eller en dubbelt så hög investeringskostnad per km. Den sträcka som har 
antagits kommer behöva läggas är 1,7 km. Det höga scenariot motsvarar därmed en 
sträcka på 3,4 km. Det låga scenariot bygger på att investeringskostnaden skulle 
halveras alternativt att sträckan skulle bli hälften så lång.  
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Tabell 7.1. En sammanställning av känslighetsanalysen för de ekonomiska förutsättningarna för de olika fallen. 
A till D är fyra parametrar som har angivits tidigare i rapporten. Ändringen av parametrarna anges på de vita 
raderna för varje fall. I fallen Bas anges de värden som presenterades under 6 Resultat. Om parametern anges 
som Låg kommer ändringen av parametern göra att resultatet blir lägre än för basfallen. Om den anges som Hög 
kommer kostnaden per transporterat ton malm öka. På de gråa raderna anges vad ändringen av parametern ger 
upphov till för förändring av kostnaden [SEK per transporterat ton malm]. 

 

Fall 
1 

Fall 
2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Fall 6 

Bas Bas Låg Bas Hög Låg Bas Hög Låg Bas Hög Låg Bas Hög 

A 
% - - - - - - - - - 70 40 - 70 40 

SEK/ 
ton 10,6 7,76 - 12,5 - - 9,31 - - 4,57  4,69 - 7,47 7,60 

B 
år - - 40 35 5 40 35 5 - 40 5 - 40 5 

SEK/ 
ton 10,6 7,76 12,3 12,5 23,3 9,09 9,31 20,1 - 4,57 11,3 - 7,47 14,22 

C 
SEK/ 
MWh - - - 291 513,2 - 291 513,2 - - - - - - 

SEK/ 
ton 10,6 7,76 - 12,5 12,7 - 9,31 9,44 - 4,57 - - 7,47 - 

D 
SEK/
km - - - - - - - - 56,7 113,4 226,8 56,7 113,4 226,8 

SEK/ 
ton - - - - - - - - 4,09 4,57 5,53 6,99 7,47 8,44 

Totalt 
SEK/ton 10,6 7,76 12,3 12,5 23,4 9,09 9,31 20,2 4,09 4,57 19,2 6,99 7,47 22,1 

 

7.2 Kommentarer på känslighetsanalysen 
I känslighetsanalysen av parameter A, kan det utläsas att en förändring av den återbetalda 
andelen av koldioxidskatten inte får stora utslag på den slutliga kostnaden. Förändringen av 
parameter B, avskrivningstiden på infrastrukturen, får ett större utfall. Om avskrivningstiden 
minskar, blir eHighwayfallen ännu dyrare i förhållande till de dieseldrivna lastbilarna. Även 
tågalternativen passerar de dieseldrivna lastbilarna i kostnad. Den lite längre 
avskrivningstiden på 40 år var inte avgörande för eHighwayfallen. För parameter C, i princip 
en dubblering av priset på el för eHighwayfallen, visade det sig att elpriset spelade en mindre 
roll för den totala kostnaden. Det beror på att kostnaden för el utgör en liten post av den totala 
kostnaden för eHighway. Dieselpriset skulle däremot vara en mer känslig parameter eftersom 
bränsleskostnaderna utgör en stor del för de dieseldrivna lastbilarna. Detta studeras vidare i 8 
Scenarioanalys. Parameter D, visar att längden på järnvägsspåret alternativt 
investeringskostnaden för järnvägspåret, har en liten inverkan på slutresultatet.  

Då samtliga av de fyra parametrarna antog sina högsta värden, alternativt minsta värden, blev 
påverkan större.  Detta kan utläsas ur den sista raden i tabellen ovan. Huruvida det är troligt 
att exempelvis avskrivningstiden för infrastrukturen ändras till 5 år samtidigt som 
investeringskostnaden för järnvägsspåret blir dubbelt så stor, lämnas öppet för spekulation. 
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8 Scenarioanalys 
Resultaten visar att eHighwayfallen står sig bra ur ett energiförbruknings- och 
miljöpåverkansperspektiv. De ekonomiska förutsättningarna för eHighway visade sig dock 
inte vara lika fördelaktiga. Eftersom studiens syfte är att utreda förutsättningarna för 
eHighway, har några scenarion tagits fram för att undersöka när eHighway skulle kunna 
komma att bli lönsamt. I denna analys jämförs endast eHighway med de konventionella 
lastbilarna. Det beror på att de antaganden som den här studien bygger på gör att eHighway 
aldrig har möjligt att överträffa tågen ur ett kostnadsperspektiv. 

8.1 Scenarion för då eHighway är mer lönsamt än konventionella lastbilar 
Följande faktorer har studerats i scenarioanalysen: 

• Ökade dieselpriser 
• En framtida subvention av elvägar 
• Ökad brytning av malm i Mertainen 

För ökade dieselpriser antas en dubblering av grundpriset. Det innebär att grundpriset ökar 
från 5,88 kr/liter till 11,76 kr/liter. En framtida subvention av elvägar antas uppgå till 50 % av 
investeringskostnaden. På så sätt skulle kostnaden bli 5 miljoner kr/km istället för 10 miljoner 
kr/km. Mängden malm som bryts i Mertainen antas dubbleras och därmed öka från 5 miljoner 
ton/år till 10 miljoner ton/år. 

De tre faktorerna har kombinerats enligt de tre scenariona nedan: 

Scenario 1: 100 % ökat grundpris på diesel och 50 % subvention på elväg  

Scenario 2: Mängden malm som transporteras från Mertainen ökar med 100 % och 50 % 
subvention på elväg 

Scenario 3: 100 % ökat grundpris på diesel och mängden malm som transporteras från 
Mertainen ökar med 100 %. 

Tabell 8.1. Sammanställning av kostnaden per transporterat ton malm, förtusatt de tre olika scenariona. 

Sammanställning av 
scenarioanalys 

Scenario 1 
[SEK/transporterat 

ton malm] 

Scenario 2 
[SEK/transporterat 

ton malm] 

Scenario 3 
[SEK/transporterat 

ton malm] 
Fall 1- Lastbil 60 ton 11,8 10,6 11,8 
Fall 2- Lastbil 90 ton 8,73 7,26 8,23 
Fall 3- eHighway 60 ton 11,6 11,1 11,5 
Fall 4- eHighway 90 ton 8,4 7,29 7,74 
 

8.2 Kommentarer på scenarioanalysen 
Scenarioanalysen visar att samtliga av de tre scenariona gör att eHighway blir 
konkurrenskraftigt i jämförelse med konventionella lastbilar. I scenario 1 och 3 är fallen med 
eHighway billigare än fallen med konventionella lastbilar. I scenario 2 är eHighwayfallen 
marginellt dyrare.  
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9 Diskussion 
Resultatet visar att eHighwayfallen står sig bra i jämförelsen av energiförbrukning och 
miljöpåverkan. Fallen står sig mindre bra i kostnadsjämförelsen. Scenarioanalysen visade på 
tre faktorer, där två av dessa måste kombineras tillsammans för att eHighwayfallen ska bli 
ekonomiskt fördelaktiga före de andra fallen.  

Något som inte har tagits med i beaktandet men som kan påverka resultatet är att drivlinan 
och motorn tros hålla längre för de elektrifierade lastbilarna än för de konventionella. Detta 
har ännu inte kunnat testas för eldrivna fordon i gruvmiljöer. Om det visar sig stämma, har 
eHighwayfallen ännu en fördel. För fordon som är verksamma inom gruvindustrin är det dock 
vanligast att axlar och chassi är de delar som går sönder först. 

Studien har inte tagit hänsyn till tiden det tar att bygga upp infrastrukturen. Tiden det skulle ta 
för de olika fallen att vara startklara varierar. Det tar exempelvis längre tid att bygga ut 
järnvägen än det skulle ta att bygga eHighway. Det beror på att inget markarbete krävs för 
eHighway. För eHighway är det bara den elektriska infrastrukturen som måste byggas, vilket 
antas ta ett år. Eftersom Mertainengruvan antas tas i drift år 2015 (nästa år) skulle det för 
tågfallen (fall 5 och 6) innebära att lastbilar måste köra transporterna medan järnvägen byggs 
ut. Om gruvan bara är i drift i 10 år, vilket kan komma att bli fallet, gör den långa 
byggnationstiden att järnväg är en mer osäker investering. För järnväg är det inte möjligt att 
flytta hela infrastrukturen eftersom en stor del av kostnaden är markförberedelser och 
byggnation av banvallen. Ur denna aspekt har eHighway stora konkurrensfördelar. Det är ett 
system som möjliggör användningen av el, vilket gör att systemet är mindre känsligt för 
förändring av bränslepriser (eftersom elpriset utgör en mindre kostnadspost för eldrivna 
fordon än dieselpriset gör för konventionella fordon). Investeringen av eHighway är mindre, 
infrastrukturen är mer portabel och tar kortare tid att bygga. Dessa aspekter kan inte avläsas ur 
resultatet men kan komma att bli viktiga faktorer vid ett beslut. 

Att elektrifiera en lastbil kostar 5 miljoner kronor vid serietillverkning och 15 miljoner kronor 
vid prototyptillverkning. I den här studien användes kostnaden 5 miljoner kronor vid 
beräkningarna. Denna kostnad, tillsammans med kostnaden för den elektriska infrastrukturen, 
har en stor inverkan på resultatet. Det vore intressant att veta hur många lönsamhetsstudier 
som görs samtidigt, där prototypkostnaden på 15 miljoner per lastbil används. Om många 
projekt undersöks samtidigt, skulle de sammantaget möjligtvis kunna ge upphov till en 
serietillverkning? Den eventuella kostnaden som skulle åtgå för prototyptillverkningen kanske 
då lämpligen skulle kunna delas mellan dessa projekt. Ett annat alternativ vore att statligt 
subventionera elektrifieringen av lastbilar som ett steg i arbetet mot en fossiloberoende 
fordonsflotta år 2030.  

Syftet med studien var att undersöka hur konventionella lastbilar, eldrivna lastbilar och tåg 
står sig i jämförelse med varandra för den angivna sträckan. För tåg kunde inga detaljerade 
värden tillhandahållas. Värdena som används är högst schablonmässiga och innehåller 
osäkerheter. Det var dock de bästa siffrorna som gick att frambringa varför dessa ändå valdes 
att presenteras. 
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Resultatet i denna studie bygger på schablonvärden, vilket var en del av studiens syfte. De 
främsta faktorerna som har bortsetts ifrån är omlastningarna och att man i IORE-fallet inte har 
tagit hänsyn till att T46-lok måste köra vagnarna genom lossningsbocken. I tågfallen (fall 5-6) 
antas dessutom att inga fler tåg måste köpas in. Huruvida detta är ett lämpligt antagande borde 
studeras vidare. 

En ytterligare faktor som kan tala emot tågalternativen är att fler omlastningar krävs. Som 
tidigare nämnts, kan enbart lyft på och av en järnvägsvagn motsvara en miljöbelastning som 
motsvarar en transportsträcka på 10 – 15 kilometer med lastbil på väg. Det är lika långt som 
sträckan mellan Mertainen och Svappavaara. 
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10 Slutsatser 
De frågeställningar som studien ämnar besvara är: vilket av de sex fallen som är mest lämpligt 
med avseende på energiförbrukning, miljöpåverkan och kostnad; vilka förutsättningar som 
krävs för att eHighwayfallen ska bli mest lämpliga om de inte är det; samt om enkla 
schablonsiffror är tillräckliga för att avgöra vilket fall som är mest lämpligt.  

För energiförbrukningen gäller att eHighwayfallen (fall 3-4), där fallet med eldriven 90 tons-
lastbil har lägst energiförbrukning, står sig bäst med 0,56 respektive 0,72 kWh per 
transporterat ton malm. 

Även ur miljöpåverkansaspekten är eHighwayfallen (fall 3-4) mest lämpliga. eHighway med 
90-tonslastbil har utsläpp på 0,06 kg CO2-ekvivalenter per transporterat ton malm. För 60-
tonsfallet är motsvarande utsläpp 0,08 kg CO2-ekvivalenter. 

Ur kostnadssynpunkt står sig tågfallen (fall 5-6) bäst. Kostnaden för IORE-lok och gruvtruck 
(fall 5) är 4,57 kronor per transporterat ton malm. Där är dock inte kostnaden för T46-loken, 
som skulle transportera vagnarna genom lossningsbocken, medräknade. Motsvarande kostnad 
för fall 6 är 7,47 kronor per transporterat ton malm. Kostnaden för att transportera ett ton 
malm med eHighwayfallen är 9,31 och 12,5 kronor, för 90-tons- respektive 60-
tonsalternativet. 

I scenaroanalysen studerades möjligheter för vad som skulle krävas för att eHighwayfallen 
skulle bli mer lönsamma än de andra fallen. Scenarioanalysen visade att om två av tre faktorer 
kombinerades, skulle eHighwayfallen bli lönsamma: 100 % ökat grundpris på diesel, 50 % 
subvention på elväg samt om mängden malm som transporteras från Mertainen ökar med 100 
%. 

Studien är baserad på enkla schablonsiffror. För att jämförelsen ska bli rättvisande föreslås 
vidare beräkningar och simuleringar. Det rekommenderas att ett fullständigt logistikschema 
upprättas tillsammans med gruvföretaget eller ett åkeriföretag som genomför gruvtransporter. 
De tågsiffror som presenteras är inte tillräckliga för att fungera som beslutsunderlag. För 
tågalternativen rekommenderas mer detaljerade beräkningar. 
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11 Rekommendationer på framtida studier 
För att kunna använda en jämförelse som beslutsunderlag krävs det att jämförelsen är mer 
detaljerad än denna. Studien bör ta hänsyn till omlastningar samt att tågalternativen bör 
utredas mer i detalj. Logistikscheman bör upprättas tillsammans med kunniga på gruvföretag 
eller ett åkeribolag som ansvarar för gruvtransporter. 

Siemens har en konceptlösning för elektrifiering av gruvtruckar. Konceptlösningen kallas 
Truck Trolley. En intressant framtida studie vore att studera vad denna konceptlösning har för 
förutsättningar för svensk gruvindustri. För att denna studie ska göras tillräckligt omfattande 
vore det lämpligt om den var i storleken av ett exjobb. Rekommendationen är att exjobbet i 
sådana fall görs i nära samarbete med ett gruvföretag, eller ett åkeribolag som ansvarar för 
gruvtransporter. Läsaren bör dock vara medveten om att väldigt lite information om eldrivna 
gruvtruckar finns i Sverige, vilket beror på att Sverige inte hittills har använt några 
trolleysystem i sina gruvindustrier. 
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