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Sammanfattning

Detta examensarbete omfattar en designprocess med målsätt-
ningen att ge ett nytt formförslag för framtidens elvägar för tung 
trafik. Dessa elvägar eller eHighway som det också benämns är ett 
nytt fenomen som är ett resultat av den strävan att minska använd-
ningen av fossila bränslen som finns idag finns i samhället. För att ut-
veckla och testa tekniken har Trafikverket tillsammans med Region 
Gävleborg drivit ett projekt med företag från Sveriges näringsliv där 
man har gjort en två kilometer lång demonstrationssträcka på Eu-
ropaväg 16. Komponenter till eHighway är i dagsläget utformade 
och anpassade för användning av höghastighetståg vilket har lett 
till att ett missnöje har uppstått kring dess visuella påverkan på väg-
rummet. Denna problematik blev grunden för denna rapport där 
syftet var att ta fram ett koncept på en ny utformning av eHighway 
som stämmer överens med dess hållbara intentioner samt gynnar 
framtida utveckling av tekniken för elväg med tung trafik. 

Designprocessen som användes har varit anpassad för att se till all-
mänhetens behov kring vägrummet där enkätundersökning, om-
röstningar och diskussioner har varit verktyg för att inkludera allmän-
hetens önskningar. Designarbetet som har gjorts har innefattat en 
hel del skissande och idégenerering som har utvärderats med hjälp 
utav olika metoder som har valts med omsorg för att uppnå bästa 
möjliga resultat. För en effektiv kommunikation av resultatet gjordes 
en modell i skala 1:18 samt presentationsbilder. 

Resultatet av detta examensarbete blev slutkonceptet ”Velum”  
som betyder segel på latin. Velum är en stolpe till eHighway där 
intentionen under projektet har varit att ha ett holistiskt perspektiv 

med fokus på allmänhetens behov. Resultatet är inspirerat av na-
turens former och med hjälp av konstruktionens vajrar förs tankarna 
till lövens ådringar, dessa vajrar är även tänkt att kunna fungera 
som stöd åt lättskötta klätterväxter som skulle kunna planteras vid 
stolparna för ett mer bonat vägrum. Stolpen är också tänkt att kun-
na vara kompatibel med att kombineras med annan teknik som till 
exempel vägbelysning.

Sökord: design, designprocess, formgivning, eHighway, elväg, håll-
barhet.
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Introduktion
 
Bakgrund

Sveriges fordonsflotta stod för cirka 15,8 miljoner ton växthusgasut-
släpp 2016 där ungefär en tredjedel av utsläppen var från lastbilar 
och bussar (Statistiska centralbyrån, 2017). Ett av miljömålen från 
Naturvårdsverket är att växthusgasutsläppen från inrikes transpor-
ter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 
2010 (Naturvårdsverket, 2017a). Biologisk mångfald, livsmedelspro-
duktion och andra mål för hållbar utveckling får inte kompromissas i 
processen att uppnå miljömålet. Sverige har även tillsammans med 
andra länder ett ansvar som delas för att det globala målet att på 
sikt minska växthusgasutsläpp till noll uppnås och efterföljs (Natur-
vårdsverket, 2017b). Hur man ska uppnå detta vet man ännu inte 
men Sverige prioriterar att år 2030 ha en fossiloberoende fordons-
flotta. För att nå målet räcker inte befintliga styrmedel och åtgärder 
utan mer måste göras (Naturvårdsverket, 2017c).

Ur ett hållbarhetsperspektiv är det helt centralt att övergången till el 
sker i tid, med bibehållen flexibilitet för framtida system samt med så 
låga transaktionskostnader som möjligt. Utvecklingen mot eldrivna 
transportsystem är tydlig, däremot är det fortfarande osäkert hur 
energin tillförs eller transporteras i fordonet. Det finns flera lösningar 
och varianter på detta med olika tillämpningar. Teknikutveckling 
och parters förmåga att ta fungerande lösningar till marknad samt 
den faktiska nyttan kommer steg för steg att styra utvecklingens 
många projekt (Nylander, Sundelin och Gustavsson, 2017).

Staten har valt att framförallt investera i två stycken olika pilotpro-
jekt, eRoad Arlanda där fordonet tar el från skenor i vägen (eRo-
ad Arlanda, 2017). Samt eHighway i Sandviken där fordonet tar 
el från luftledningar, se figur 1. I en uträkning menar man att om 
Tyskland skulle bygga ut denna teknik samtidigt som 30 procent 
av dess tunga trafik skulle vara kompatibel med tekniken skulle 
detta minska utsläppet av koldioxid med sex miljoner ton årligen 
(Siemens, 2018).

 
               Figur 1. Bild på eHighway i Sandviken.
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Samhällelig relevans
Detta arbete kommer förhoppningsvis att kunna fungera som un-
derlag för beslutsfattare där konceptet kommer kunna fungera 
som visioner och riktlinjer för hur rummet kring eHighway skall utfor-
mas. Detta konceptet grundar sig i allmänhetens intressen. Resul-
tatet kommer förhoppningsvis i förlängningen även stödja arbetet 
mot ett hållbart samhälle genom att underlätta för utvecklingen 
av eHighway.  I dagsläget skulle de flesta parter vinna på en ut-
veckling av eHighway då de får grönare och billigare transport, för-
lorarna på en utveckling av tekniken är i nuläget allmänheten som 
reser och bor längs med den visuellt störande vägen. Även djur och 
växter kommer att kunna påverkas negativt av en mer exploaterad 
mark. Detta arbete har som avsikt att inkludera allas intressen och 
skapa en lösning där ingen förlorar på en utveckling av vägen. 

Intervjuer och studier med användare och inblandade har gjorts 
respektfullt med möjlighet till anonymitet enligt Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer. Detta är en kodex som ofta används 
inom forskningssammanhang för att garantera en etiskt korrekt be-
handling av inblandade och innebär att:

De personer som intervjuas/observeras informeras om syftet.

De intervjuade/observerade går med på att bli studerade.

Det material som samlas in behandlas konfidentiellt.

Det material som samlas in får endast användas till det syfte som 
har godkänts av den intervjuade/observerade  (Blomkvist och Hal-
lin, 2015).

Om eHighway ska byggas ut och användas i Sverige i framtiden 
bör man även följa statens mål för arkitektur, formgivning och de-
sign (Kulturutredningen, 2015). Där framkommer det att kvalitet och 
skönhetsaspekter inte ska underställas kortsiktiga ekonomiska aspek-
ter, staten ska också aktivt stödja utvecklingen av designområdet 
i Sverige genom ett förebildligt agerande från offentliga projekt. 
Detta skall göras för en stärkande kvalitet i den gestaltade livsmiljön. 
 
I detta examensarbetes uppstart var ett önskemål från Jan Nylan-
der, Region Gävleborgs projektledare för Elväg E16 (eHighways de-
monstrationssträcka vid Sandviken), att förändra elvägens utseen-
de. Anledningen till detta var att det fanns negativa åsikter kring 
dagens utformning gällande systemets stolpar och elledningar, ut-
formningen av dessa komponenter har därför legat i fokus under 
detta arbete.

Detta lämnar utrymme för förbättring av eHighways utformning vil-
ket i förlängningen också kan komma att påverka det offentliga 
vägrummet och naturen runt vägen. Detta leder i sin tur att man 
bör ta hänsyn till Väglagen (SFS, 1971:948) där det framkommer att 
en estetisk utformning ska eftersträvas. När en väg byggs ska den 
också utformas så att ändamålet med vägen uppnås med mini-
merat intrång på omgivningen utan omotiverad kostnad. Hänsyn 
måste även tas till stads- och landskapsbilden samt natur- och kul-
turvärden.

Syfte 
Syftet med detta examensarbete var att ta fram ett koncept på en 
ny utformning av eHighway som stämmer överens med dess håll-
bara intentioner samt gynnar framtida utveckling av tekniken för   
elväg med tung trafik. 2



Metod
Under detta examensarbete har jag jobbat utifrån en designpro-
cess som jag har anpassat efter projektets syfte se figur 2. En de-
signprocess är en effektiv metod som används för att lösa olika 
designproblem. Processen delas in i tre faser, analysfasen där ett 
problem identifieras som man sedan försöker lösa i syntesfasen med 
att generera ett stort antal idéer. Idéerna utvärderas sedan i ut-
värderingsfasen där den bästa lösningen väljs. Denna process kan 
upprepas flera gånger innan man har hittat slutresultatet och lös-
ningen blir för varje gång mer konkret (Österlin, 2011).

      Figur 2. Bild på designprocess.

Detta projekt tog avstamp i en stor analytisk fas där en grundlig stu-
die av eHighway gjordes. Detta innefattade litteraturstudie, möten 
med inblandade, enkäter till allmänheten, fokusgrupp med 

industridesignstudenter och även en observation som gjordes på 
demonstrationssträckan. Detta resulterade i att förutsättningar för 
projektet kunde formuleras i olika krav och riktlinjer som fungerade 
som en designspecifikation och även ett kollage (Wikberg Nilsson, 
Ericson och Törlind, 2015) med tillhörande värdeord. 

Utifrån designspecifikationen och allmänhetens behov påbörja-
des en syntesfas där fokus låg på att få upp en stor kvantitet idéer. 
Idégenereringen som gjordes var både i 2d och 3d och har inne-
fattat tre stycken huvudområden som har varit Funktioner, Vägrum-
met (området runt vägen) och Form på stolpar. Anledningen till att 
det delades upp var att få en tydlig och målinriktad syntesfas i ett 
annars komplext formarbete.  

Utvärdering har gjorts kontinuerligt på olika sätt beroende på vilken 
metod som har lämpat sig bäst. Bland annat gjordes detta med 
hjälp utav utvärderingsmatriser, designspecifikation, kollage, åter-
koppling till användare och även utav en modifierad variant av 
metoden Plus, minus, intressant (De Bono, 1994) vilket gjordes med 
industridesignstudenter. Dessa metoder valdes med intentionen att  
göra arbetet välmotiverat samt distansera sig från personligt tyck-
ande. 

Efter utvärderandet sattes allt material ihop till en helhet och det 
gjordes presentationsmaterial i form utav olika presentationsbilder 
med både förklaringar av konceptets funktioner samt bilder på hel-
heten. Detta kompletterades med en 3d-modell av en stolpe i skala 
1:18 för att kommunicera det utvecklade konceptet på ett effektivt 
sätt. Genomförandet av denna designprocess kommer i nästa ka-
pitel att beskrivas mer detaljerat. 
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Genomförande
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eHighway
År 2016 invigdes världens första elväg mellan Kungsgården och 
Sandviken. Elvägen är ett demonstrationsprojekt lett av Region 
Gävleborg för att testa ett nytt hållbart alternativ för tung trafik som 
har potential att ersätta det fossila bränslet (Sundelin et al., 2017). 
Tekniken som används är konduktiv elöverföring som sker via upp-
hängda elledningar, denna teknik har använts länge för spårvag-
nar och är väl beprövad (Nylander, Sundelin och Gustavsson, 2017). 

Under ett möte med Jan Nylander från Trafikverket och Region Gäv-
leborg, projektledare för demonstrationssträckan eHighway E16, 
diskuterades olika aktörers inblandning och vad varje aktör gjorde. 
Region Gävleborg driver projekt, Siemens står för komponenter så 
som stolpar, vajrar, elledningar med mera, Scania ansvarar för last-
bilar och strömavtagare samt Ernst Express åkeri för lastbilschauffö-
rer. Utöver dessa aktörer finns även andra intressenter som har skjutit 
in pengar i projektet till exempel Trafikverket, SSAB, Sandvik, Boliden 
och Stora Enso.

Det diskuterades också under mötet att det är mycket som talar 
för tekniken i dagsläget men att elvägen har blivit kritiserat för att 
vara visuellt störande för landskapet intill vägen och upplevs som 
omodern och osäker, se figur 3. Detta ses som en svaghet och kan 
problematisera vidareutveckling av tekniken. Utöver detta är byrå-
krati och beslutsfattande något som saktar ner processen en aning 
i dagsläget. Ett formsförslag som ligger i linje med teknikens poten-
tial och hållbara intentioner skulle kunna påskynda processen att 
utveckla ett fossilfritt Sverige.

Figur 3.  Bild på stolpe och dess komponenter från eHighway.
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Under besöket diskuterades även vad det fanns för möjligheter 
och hot med eHighway. Inställningen till tekniken hos chaufförer 
och inblandade på eHighway var generellt sett mycket positiv. Det 
nämndes dock att det under vintertid kunde bli ansamlingar av 
snö på stolparna som riskerade att ramla ner på vägen och träffa 
förbipasserande bilar. Detta tycktes vara på grund utav fyrkantiga 
metallplattor som användes för att fästa olika komponenter på stol-
parna, se Figur 5.

     Figur 5. Snöansamlingar på stolparna.

Observation
Vid ett besök på demonstrationssträckan eHighway i Sandviken, se 
figur 4, skedde även ett möte med Bo Steen, serviceingenjör på Sie-
mens som dagligen jobbar med driften av vägen. Under intervjun 
diskuterades hur driften av eHighway fungerade samt varför tekni-
ken såg ut som den gjorde. Komponenterna i eHighway som kom-
mer från Siemens är ursprungligen anpassade till höghastighetståg 
och det kan därför ses som överdimensionerade och missanpas-
sade för ändamålet. Anledningen till att dessa komponenter har 
använts är på grund utav att man ville testa tekniken i praktiken 
snabbt och det var då angeläget att ta redan beprövad teknik 
med godkända standarder. Systemet består utav varmförzinkade 
metallstolpar som håller upp två stycken vajrar som i sin tur håller 
upp de två elledningarna av magnesium och koppar, både tekni-
ken och materialen är vanliga när man bygger spårvagnssystem. 
Elledningarna överför sedan ström till lastbilen via lastbilens ström-
avtagare också detta likt tekniken för spårvagnar.

     Figur 4. Kontrollrum/kontor vid eHighway i Sandviken.
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Utöver detta tycktes uppfattningen vara att det var en säker och 
pålitlig teknik. Det diskuterades sedan möjligheter med tekniken uti-
från skisser som hade gjorts innan observationen, se figur 6 och figur 
7. I och med detta kunde det konstateras att det fanns mycket man 
kunde göra rent teknikmässigt och att begränsningarna snarare låg 
på lagar och regler. I och med detta så  kunde man dra slutsatsen 
att tekniken har stor potential att förbättras.  Det diskuterades även  
om alternativa upphängningsanordningar för elledningarna, andra 
varianter att montera strömavtagaren på, samt möjligheter med 
att kombinera stolparna med till exempel vägbelysning. Andra sa-
ker som kom fram under observationen var att:

Man kan koppla om elsystemet så det blir kortslutning i ledningarna 
och på så vis hetta upp ledningar för att bli av med is på systemet.

Det är möjligt att återvinna strömmen om man har ledning på båda 
sidorna av vägen. En bromsande lastbil kan ladda upp el till syste-
met igen.

Det finns inget minimiavstånd för avståndet mellan elledningarna, 
som i dagsläget är 1,35 meter, däremot rekommenderas inte ett 
avstånd under en meter. Detta på grund utav att det riskerar kort-
slutning i systemet.

Elledningen längst ut mot vägen är minuspolen som också är jor-
dad, detta på grund utav säkerhet och att om man skulle köra in i 
ledningen så hindrar man kortslutning.

Om temperaturen ändras och blir varmare töjs elledningen ut, då 
finns det betongblock som spänner trådarna så de inte slaknar.

Figur 6. Skisser på stolpar.

Figur 7. Skiss på olika sätt att ta el ifrån med hjälp av strömavtagare.
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Övriga inblandade
Efter observationen kontaktades också Dr. Michael Lehmann, Se-
nior Engineer vid eHighway-projektet på Siemens via telefon som 
bekräftade att det fanns mycket möjligheter när det kom till eHigh- 
ways dimensioner och komponenter. Han trodde dock att man var 
tvungen att räkna med att systemet behövde sina två elledningar 
och att de  i sin tur behövde ha de två andra vajrarna som höll upp 
dem. 

Tidigt i projektet gjordes även ett telefonmöte med Trafikverket 
samt deras arkitekter där det kunde konstateras att frågan kring el-
vägens utseende hade diskuterats. Det som hade gjorts i dagsläget 
var en mindre marknadsanalys över befintliga spårvagnsstolpar, 
samt att man hade diskuterat om att anordna en arkitekttävling i 
framtiden.
 
Under projektet har även en trädgårdsmästare kontaktats via mail 
där frågor om växtlighet i vägrummet har blivit besvarade. För att 
plantera växter i vägrummet måste man ta hänsyn till att bland an-
nat vinddrag från trafik och saltning av vägar kan påverka växter-
na. Förslag på dugliga växter i vägrummet var bland annat Humle, 
Clematis Alpina, Skogskaprifol och vissa tåligare arter av Murgröna.  

Vägrummets regler och krav 
Relevant information och fakta hämtades även kring lagar, reg-
ler och krav i vägrummet från bland annat publikationen ”Krav för 
vägars och gators utformning”. Viktiga faktorer att ta hänsyn till var 
bland annat saker som att;

 
Oeftergivliga föremål fick inte förekomma i säkerhetszonen om inte 
ett räcke skyddar mot påkörning.

När man anlägger en ny väg ska den bidra till en tydlig linjeföring 
och utformas så att trafikanter får en tydlig visuell ledning.

Vid utformning av en väg ska det tas hänsyn till naturen som vägen 
berör.

Val och utplacering av gatuutrustning ska göras så att en god ge-
staltning uppnås så att de mål för gatans karaktär uppfylls.

Föreslagna åtgärder för gaturummet ska ge en trygg miljö för trafi-
kanterna.

Hänsyn ska tas till de begränsade möjligheterna till skötsel av väg-
rummet på grund av trafik samt dess placering.

Vägbelysning ska utformas som ett element i gaturummet där pla-
cering ska samordnas med andra (Trafikverket, 2012:179).

Enligt Väglagen (SFS, 1971:948) framgår det även att vid byggan-
det av en väg så ska den utformas så att syftet med den sker med 
minsta intrång och olägenhet utan onödig kostnad. Hänsyn bör 
även tas till stads- och landskapsbilden och dessutom till natur- och 
kulturvärden.

Hållbar formgivning
En annan viktig del i projektet har varit begreppet hållbarhet och 
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hur det ska definieras. För att göra detta gjordes en litteraturstudie 
där kunskap om begreppet införskaffades. Anledningen till varför 
detta ansågs nödvändigt var för att  en av huvudanledningarna till 
initiativet eHighway är att skapa ett mer hållbart alternativ till fossila 
bränslen för tung trafik. På grund av detta kan det tyckas lämpligt 
att utformningen av eHighway stämmer överens med dess hållbara 
intentioner samt visuellt berikar miljön där den verkar. 

Det finns många olika definitioner på hållbarhet, genom att titta 
närmare kring betydelsen av hållbarhet och även hur det tillämpas 
i samhället idag kan man konstatera att:

Begreppet ”Hållbar utveckling” introducerades 1986 som ett svar 
på den oro som existerade på grund utav människans miljöförstö-
ring och slösande av naturens resurser. Begreppet förklarades då 
ungefär på följande sätt; hållbar utveckling är att tillgodose da-
gens samhälles behov utan att riskera möjligheterna för komman-
de generationer att tillgodose sina behov. Denna definition har sitt 
ursprung i de ekologiska aspekterna kring hållbarhet  och har sedan 
kommit att innefatta även social, kulturell och ekonomisk hållbarhet 
(Thorpe, 2008).

Om man ser till hållbarhet i kontexten arkitektur och design defi-
nieras den av propositionen Politik för en gestaltad livsmiljö  sam-
manfattningsvis som en kombination och avvägning mellan olika 
faktorer så som funktion, anpassad teknik och effektiv användning 
av naturresurser(Kulturdepartementet, 2017). En hållbar formgiv-
ning ska också ha en lång livslängd och tas fram med fokus på 
hög social medvetenhet och en insikt i människans behov.  För att 
uppnå hållbar formgivning krävs det att hållbarhet och kvalitet inte 
underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden och när en miljö 

gestaltas ska hänsyn tas till hela samhället och vara inkluderande. 
För att utveckla och gestalta en hållbar livsmiljö behöver man orga-
nisera de stundtals komplexa och motstridiga intressen till en helhet 
där medvetna val har viktats och utvärderats för bästa resultat. 

Eftersom mycket av det som nämnts inom hållbarhet är relativt ge-
nerellt så tolkades detta och sammanfattades till riktlinjer för pro-
jektet;

MÄNNISKAN I FOKUS - Fokusera på användares behov och pro-
blem.

GOD GESTALTNING -  Anpassa till kontext och utvärdera mot an-
vändare.

FUNKTION - Kompromissa inte med huvudfunktionen.

EFFEKTIV ANVÄNDNING AV MATERIAL - Använd lämpliga material 
och dimensioner för ändamålet.

ANPASSAD TEKNIK - Rimliga tillverkningsmetoder.

KOSTNADSEFFEKTIV - Medvetna val för ett långsiktigt användande.

LÅNGSIKTIGA HÅLLBARHETSPERSPEKTIV - Holistiskt perspektiv där 
man ser till helheten och även mjuka värden.

Ovan nämnda riktlinjer har fungerat som underlag vid utvärdering 
för att sträva mot en hållbar formgivning och har underlättat arbe-
tet med hjälp av att konkretisera någonting som annars kan upp-
fattas som svårtolkat.
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Enkäter till allmänhet
För att säkerställa och bekräfta uppfattningen om att eHighway är 
visuellt störande för landskapet gjordes en enkät till allmänheten 
där de delvis fick svara på frågor om detta. Det ställdes även an-
dra frågor för att bilda en uppfattning av vad allmänheten tyckte 
om vägrummet och bilkörandet i det stora hela. Enkäten lades ut 
på Facebook och Linkedin där den delades flertal gånger och det 
blev totalt 28 stycken svarande. I enkäten fanns även bilder på till 
exempel två olika broar där de svarande var tvungna att välja en 
av dem och motivera varför, detta var för att se om det var nå-
gonting speciellt som uppskattades eller om det var något som var 
oönskat. När man granskade svaren på vilka bilder de tillfrågade 
föredrog vann nästan uteslutande de bilder som ansågs ”grönare" 
eller mer hållbara. 

Slutsatsen av enkäten var bland annat att man kunde hitta olika 
återkommande nyckelord för vad de svarande hade för känslor 
och inställning generellt kring vägrummet och bilresande, både 
positiva och negativa.

De positiva var:    De negativa var:
Frihet      Tråkighet
Natur      Osäkerhet
Effektivitet     Miljöpåverkan

Man kunde även bekräfta det tidigare antagandet om att eHigh- 
way var visuellt störande utifrån undersökningen då ingen av de 
28 stycken svarande sa någonting positivt om utseendet av eHigh- 
way samtidigt som det var 17 stycken som uttryckte sig negativ 
kring dess utformning. Kommentarerna från de svarande var:

Ser inte trevlig ut    Instängd
Gammal     Skrymmande
Tråkig      Ser hemsk ut
Tar uppmärksamhet    Tjernobyl
Sovjetisk järnväg    Risig
Osäker     Ful
Ful      Ful
Klumpig     Industriellt
Riskabel

För att konkretisera vad det var som personerna som svarade i en-
käten tyckte var fult gjordes en fokusgrupp (Wikberg Nilsson, Ericson 
och Törlind, 2015) med fem stycken industridesignstudenter där sva-
ren från enkäten analyserades och diskuterades. Slutsatserna som 
gjordes var att de bidragande faktorerna till de negativa kommen-
tarerna var bland annat att;

Materialval och tillhörande färg.     
 
Industriellt formspråk.

Grova komponenter.      
 
För mycket synliga komponenter.

Mycket vajrar och ledningar.

Obalanserad form.
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Estetiska riktlinjer
För att sammanfatta allmänhetens behov och problem, samt gyn-
na kreativiteten vid skissande gjordes ett kollage (Wikberg Nilsson, 
Ericson och Törlind, 2015). Där förenades intressant arkitektur, form-
givning och natur med värdeord som var inspirerade från enkät-
undersökningen. Dessa värdeord var; Fascinerande, Säker, Natur 
och Enkel. Tillsammans fungerade detta som inspiration och visuella 
riktlinjer för formgivningen under projektet. När man observerar kol-
laget (se figur 8) kan man se mycket naturliga element och färger. 
Man kan även se att många av bilderna består av regelbundna 
och oregelbundna mönster.

        
               Figur 8. Kollage.

Syntes vägrum
Formarbetet startade med att skissa på vägrummet som helhet där 
skisser utformades utifrån användarnas behov,(se figur 9) som hade 
fastställts av enkäten som tidigare nämndes. 

    Figur 9. Bilder på Idégenerering på vägrummet.

Anledningen till att denna idégenerering kom att handla om väg-
rummet i första hand var för att få ett större helhetsgrepp kring mil-
jön där eHighway skulle befinna sig och innebar att det fanns en 
mer konkret kontext att förhålla sig till senare i projektet. Ett stort 
spektrum av skisser gjordes där vissa sedan förfinades i fotoredige-
ringsprogrammet Adobe Photoshop, se figur 10. Utav dessa bildad-
es fem stycken olika koncept som sedan blev till användbart mate-
rial för utvärdering med användare, se figur 11. 
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             Figur 10. Förfinade skisser.

Det första konceptet var koncept ”Solfarm” där fokus var att göra 
någonting storslaget som fascinerade bilresenärerna. Tanken med 
detta koncept var att använda all outnyttjad yta som är bredvid 
vägarna till solenergi. 

Det andra konceptet var koncept ”Kameleont” där tanken var att 
man målade stolparna i spegelfärg för att de skulle smälta in i na-
turen på dagen samtidigt som de reflekterade ljus på natten. På 
så sätt skulle stolparna kunna hjälpa till att lysa upp vägen utan att 
man skulle behöva använda elektricitet. 

Det tredje konceptet var koncept ”Fyr” som var tänkt att vara en 
materialeffektiv fackverkskonstruktion. Konceptet skulle även vara  
modulärt och kunna integreras med befintliga komponenter och 
konstruktioner i vägrummet. 

Det fjärde konceptet var koncept ”Vägpark” där utgångspunkten 
var att man skulle göra en mer bonad miljö i vägrummet för bilister 
där rekreation med hjälp av naturliga element låg i fokus. 

Det femte och sista konceptet var koncept ”Smart” där säkerhet 
och framtid låg i fokus. Med hjälp av ett interaktivt belysningssystem 
i stolparna var tanken att lamporna bara skulle lysa när det fanns 
bilar på vägen och på så sätt spara energi. Stolparna skulle även 
kunna varna bilister för oönskade föremål i väggrenen och vilt som 
har sprungit in i vägrummet. 
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  Figur 11. Koncept på vägrummet.

Solfarm Vägpark

Smart

Kameleont

Fyr



Syntes form
Efter ett generellt förhållningssätt till vägrummet låg nu fokus på att 
utifrån de tidigare momenten i syntesfasen arbeta med formen på 
ett mer detaljerat plan. Vikten låg på att formge själva stolparna 
och komponenterna så att de passade in i de vägrumskoncept 
som hade utvecklats. Som kreativt stöd användes kollaget med till-
hörande värdeord vilket inspirerade till ett flertal skisser på former. 
För att få en stor kvantitet av förslag skissades formerna först i profil 
och utvecklades senare till skisser i perspektiv. Under detta form-
baserade arbete användes även LEGO-bitar för att snabbt kunna 
testa varianter i 3D och få en känsla för proportion. 

Efter att ett stort antal formförslag hade producerats användes kol-
laget som referensram samt en diskussion om formerna med andra 
Industridesignstudenter för att hitta en väg vidare, se figur 13. Ge-
nom att låta andra rösta kring formförslagen innebar det även ett 
personligt reflekterande. Detta gick ut på att försöka förstå delta-
garnas röster på ett djupare plan och analysera vad som uppskat-
tades och inte. Av alla skisser som gjordes märktes ett tydligt intresse 
hos de tillfrågade för tre olika inriktningar, nätta stolpar med vajrar, 
grövre stolpar med stödbåge och fackverksliknande konstruktioner 
med organiska former (se figur 14) dessa tre inriktningar jobbades 
det vidare med och ännu en gång gjordes en mängd olika form-
förslag.

När ett formförslag stämde överens med kollaget, användares be-
hov och gick att försvara utifrån projektets hållbara riktlinjer som 
tidigare nämnts togs det vidare till vidareutveckling.

Dessa utvärderades med en modifierad variant av metoden Plus 
Minus Intressant, se figur 12. Denna metod går ut på att deltagarna 
får skriva någonting positivt, negativt och intressant kring varje kon-
cept. Det som gjordes annorlunda var att de 23 stycken deltagarna 
även fick rösta på sitt favoritkoncept och ange en kort motivering 
varför. Detta gjordes för att kunna kombinera kvalitet och kvantitet 
i svaren, man kunde tydligt se vilka koncept som var favoriter och 
man kunde även läsa sig till vad som var uppskattat och inte kring 
varje koncept. Svaren kunde sedan analyseras och tolkas utifrån 
kontexten. De koncepten som var mest uppskattade var Koncept 
Vägpark, Koncept Smart och Koncept Fyr. Det visade sig att Kon-
cept Solfarm uppfattades som onödig och överdriven samtidigt 
som Koncept Kameleont skapade en stor osäkerhetsfaktor med 
om man skulle bli bländad av stolparna eller om de skulle skapa 
förvirring.

   

          Figur 12. Utvärdering med metoden Plus, Minus, Intressant.
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Figur 13. Idegenerering form. Figur 14. Inriktningar form. 
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Detta innebar att 3D-modeller av formförslagen gjordes i program-
met Rhinoceros 3D där man med enkelhet kunde ändra dimensi-
oner med mera för att förfina formförslagen ytterligare. En klassisk 
omröstning gjordes efter detta där tio stycken Industridesignstuden-
ter fick ge poäng på de formförslag de gillade bäst samt motivera 
deras val. Detta gjordes för att göra slutformen mer välmotiverad 
och förhållningssättet till den mer objektiv.

Efter detta fanns en tydlig favorit hos användarna som hade fått 
flest röster, se figur 15. Detta gjorde det enkelt att ta beslutet att 
fortsätta jobba med den då den dessutom stämde bra överens 
med projektets kollage samt de hållbara riktlinjer projektet hade. 
Då formen i sig var relativt platt vilket många påpekade blev det 
nödvändigt att experimentera vidare med den för att säkerställa 
god kvalitet på slutformen. Detta gjordes med en mindre modell av 
ståltråd och snören där man enkelt kunde pröva olika varianter på 
formen. För att komplettera detta och öka förståelsen för formerna 
som arbetades fram skissades även enklare skisser med penna, se 
figur 16. 

Detta togs sedan vidare till  Rhinoceros 3D och tio stycken varian-
ter gjordes som sedan utvärderades (se figur 17) med hjälp utav 
en utvärderingsmatris byggd utifrån användarnas nyckelord från 
enkätundersökningen. Anledningen till att en matris gjordes istället 
för en omröstning var för att formerna var väldigt lika varandra vil-
ket gjorde det lätt att blanda ihop dem. En annan anledning var 
att försöka behålla objektiviteten i utvärderingen. Varje formförslag 
kunde få poäng mellan noll till tre poäng på varje värdeord, sedan 
räknades poängen ihop och de olika förslagen gick att jämföra. 
Matrisen visade en tydlig vinnare vilket gjorde det lätt att välja och 
gå vidare i arbetet och förfina formförslaget. Figur 15. Material från omröstningen.
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Figur 16. Snabba skisser med modell. Figur 17. Utvärderingsmatris för former. 



              Figur 19.Sågning.                      Figur 20. Basning.
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Presentationsmaterial och modell
För att tydligt kommunicera slutresultatet gjordes presentations-
material i både 2D och 3D. Genom att göra en modell i CAD-pro-
grammet Rhinoceros 3D som sedan renderas i programmet Keys-
hot  kunde man med stor precision  justera modellen till vad som var 
önskvärt. Efter att CAD-bilden hade renderats togs den in i Adobe 
Photoshop där miljö och detaljer kunde läggas till i bilden. Detta 
gjordes för att sätta in slutkonceptet i sin tänkta kontext så att man 
lätt kunde förstå hur det skulle kunna se ut i verkligheten. Utöver 
detta gjordes även en bild med illustrationer för att förklara dimen-
sioner och funktioner.

För att komplettera presentationsbilder och göra formen lättare att 
förstå gjordes en modell i skala 1:18. Formen på slutresultatet be-
stod av två lätt konformade delar som var förhållandevis långa där 
den längre av delarna även skulle ha en böjning föll val av material 
till modellbygget på björkträ. 

Björkstavar svarvades (se figur 18) till önskad dimension och så-
gades till önskade längder. För att få till böjningen av björkstaven 
byggdes det en form samtidigt som långa snitt sågades ut i staven, 
se figur 19. Det som blev kvar var tunna fanérliknande bitar som satt 
fast i den lätt konformade björkstaven. Efter det skulle staven läg-
gas i formen för böjning, för att underlätta detta använde man me-
toden basning där ånga används (se figur 20) för att göra staven 
mer medgörlig. När den sedan hade böjts limmades de fanértunna 
skivorna ihop och kunde sedan torka i formen, se figur 21. Efter det-
ta spacklades och slipades björkstaven och sattes sedan ihop för 
spraymålning. För att illustrera vajrarna prövades olika trådar, bland 
annat ståltråd, steksnöre och elastisk tråd där det sistnämnda fung-
erade bäst, se figur 22. Dessa trådar knöts ihop och fästes sedan 

           Figur 18. Svarvning.

i plattan där modellen stod på vilket slutförde modellbygget, se 
figur 23.



               Figur 21. Böjning.

               Figur 22. Test av trådar.       Figur 23. Färdig modell.
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Resultat
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Syftet med detta examensarbete var att ta fram ett koncept på en 
ny utformning av eHighway som stämmer överens med dess håll-
bara intentioner samt gynnar framtida utveckling av tekniken för 
elväg med tung trafik. Resultatet av denna målbild blev konceptet 
”Velum” (se figur 24) som betyder segel på latin. Konceptet är en 
stolpe för elledningar till eHighway som är tänkt att förena sig med 
sin omgivning och komplettera vägrummets formspråk genom att 
bejaka de naturliga elementen som förekommer i vägrummet.

Funktioner
Velum är tänkt att vara tillverkad av vitmålat varmförzinkat stål likt 
de som finns i vindkraftverk. Anledningen till detta är för att det är 
ett material som är väldigt resistent mot väder och vind. Syftet att 
låta stolpen vara vitmålad är att den skall, likt naturen, smälta in 
och försvinna i den vita snön under vinterhalvåret och träda fram 
som övriga naturen under sommarhalvåret. 

För att lösa problemet med snöansamlingarna som byggs på stol-
parna under vintern gjordes ett system för infästning där den hori-
sontella stolpen har en räls på sin undersida. Där kan komponenter  
hängas upp med hjälp av att de har en T-profil på toppen och 
skruvas fast på önskad plats, se figur 25.

Ett av problemen som belystes från enkätundersökningen var att 
användarna tyckte att elledningarna gav ett osäkert intryck. I och 
med detta togs de övre ledningarna bort vilket resulterade i att di-
mensionen var tvungen att ökas på de undre kontaktledningarna. 
Detta gjordes för att minska volymen som hänger över resenärerna 
och även för att skapa en tydligare linjeföring vid vägen. De övre 
ledningarna hade även funktioner som att hålla de undre kontakt-

ledningarna på rätt höjdnivå samtidigt som de fungerar som sä-
kerhet för att hålla upp kontaktledningarna om något skulle köra 
in i dem. Genom att fästa ledningarna i varandra med plastclips 
är tanken att de tillsammans skapar en säkerhetsanordning där de 
kan hålla upp varandra och bidra till ökad stabilitet och tydligare 
sikt. Ett annat sätt att öka tydligheten i vägrummet är genom att ge 
stolparna möjlighet att kombineras med vägbelysning för att mins-
ka antalet föremål nära vägen, se figur 26.  

Andra kommentarer angående eHighway från allmänheten var att 
den såg klumpig och industriell ut. För att lösa detta eftersträvades 
ett formspråk som var nättare vilket gjorde att en viktig del av form-
givningen blev att försöka minska dimensionen på stolpen. Detta 
gjordes genom vajrar som hjälpte till att stabilisera konstruktionen 
och dessutom bidrog till det speciella formspråket.

Form
Stolpen Velums formspråk är ett resultat från ett långt och djup-
gående formarbete där ambitionen har varit att ha ett holistiskt 
förhållningssätt som tillämpats under hela arbetet. Detta har inne-
burit att många faktorer har tagits i åtanke där hänsyn har tagits 
till användarnas åsikter, tillverkningsmöjligheter, lagar, hållbarhets-
aspekter med mera. Genom att, som tidigare nämndes i texten, 
göra stolpen nättare och använda vajrar för ökad hållfasthet har 
detta resulterat i en intressant form. Under slutfasen av formarbetet 
har det experimenterats mycket med hur formen påverkas av olika 
kombinationer på dimensioner, vinklar samt form på stolpen, och 
även antal och riktning på vajrar. Formen på Velum blev inspirerad 
under formprocessen av den svängda form man kan återfinna i 
löv där vajrarna ska föra tankarna till den ådring som finns i lövet. 
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                 Figur 24. Slutkonceptet Velum.
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        Figur 25. Dimensioner och funktioner.
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Formen som de spända vajrarna bildar tillsammans med stolparna 
har fått många att associera formen till ett segel vilket knyter an till 
användarens behov av frihetskänslan på vägen, se figur 27. 

Vägrum
Ett behov som har varit i fokus under hela projektet är bilresenärer-
nas önskan om att få vara nära naturen och att få uppleva fascine-
rande vyer. Resultatet Velum har med hjälp av dess vajrar möjlighe-
ten att fungera som en spaljé till växtlighet för ett grönare och mer 
bonat vägrum. Klätterväxter som till exempel Humle, Skogskaprifol, 
Murgröna och Clematis Alpina är alla tåliga alternativ som skulle 
kunna fungera att använda i vägrummet. Växterna skulle även 
kunna skifta beroende på vart i landet man ska ha elväg, som en 
indikator på vad som fungerar att odla just där. Murgröna och skog-
skaprifol är även bra mat för insekter när de blommar vilket gynnar 
den biologiska mångfalden. Stolparna gör att det även finns en 
möjligheter att skapa välkomnande alléer av växtlighet till städer 
som använder sig av elvägen. 

Vid dessa delar av vägrummet skulle man också kunna anlägga 
planteringar med skötselfri växtlighet som till exempel Påskliljor, Kro-
kus och Scilla vid utvalda platser för att ytterligare addera till ett 
mer bonat vägrum. För att knyta ihop konceptet kring vägrummet 
ytterligare finns även möjlighet att implementera så kallade eko-
dukter som fungerar som en broförbindelse över vägar där djur kan 
färdas mellan olika habitat som annars skulle vara åtskilda. Dessa 
saker skulle man kunna kombinera och resultatet skulle kunna bli 
en grön oas (se figur 28) på vägen. Där skulle djur, natur, allmänhet 
samt näringsliv kunna samverka och dra nytta av konceptet vilket 
i sin tur motiverar för ett långsiktigt användande av konceptet. De      Figur 26. Velum med belysning.
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stundtals tråkiga väglandskapet ges nu möjlighet att vara en plats 
för rekreation som bilisten kan längta till. 



     Figur 26. Velum med belysning.
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      Figur 27. Närbild på stolpen Velum.



     Figur 28. Vägrumskoncept med Velum.
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Diskussion
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der analysfasen vilket förmodligen skulle kunnat resultera i fler svar 
även fast samma tid hade kunnat läggas ned på momentet som 
det gjordes i detta projekt. Något annat  som skulle kunnat spara 
tid är om modellbygget gjordes med hjälp utav 3D-printing istället 
för att tillverka den i trä då detta var tidskrävande. Utöver detta kan 
jag inte finna några större återvändsgränder eller villospår som har 
saktat ner projektet.

Hållbarhet
Eftersom hållbarhet är ett brett uttryck med många dimensioner 
kan det finnas många olika åsikter kring vad hållbarhet egentligen 
betyder. Under detta arbete har mycket tid lagts ned för att hitta 
bra definitioner på begreppet som inte blir allt för generella. Detta 
visade sig vara svårt vilket medförde att olika tolkningar och defini-
tioner av begreppet var tvungen att konkretiseras till riktlinjer anpas-
sade till kontexten. Dessa riktlinjer hade för avsikt att vara så objek-
tiva som möjligt men risken finns att det skulle kunna finnas delade 
meningar i om de riktlinjer som skrevs är väl anpassade till dess syfte. 
Man skulle kunna argumentera för att det hade varit motiverat att 
diskutera och verifiera riktlinjerna med någon som är specialiserad 
inom ämnet. Detta prioriterades dock inte dels på grund utav att 
riktlinjerna trots allt grundade sig i relevant litteratur samt på grund 
utav tidsaspekten.

Detta arbete har till stor del har utvärderats utifrån användare och 
med ett fokus på allmänhetens intresse. Detta har gjorts för att slut-
konceptet ska tilltala allmänheten som reser på vägarna. I och 
med detta fokus går det att argumentera för att arbetet hade gyn-
nats av en större undersökning av användare och allmänhet vilket 
möjligtvis hade kunnat ge arbetet mer tyngd. Anledningen till att 
enkätundersökningen valdes att avslutas efter 28 stycken svarande 

Om man väljer att titta närmare och bedöma slutkonceptet Velum 
utifrån projektets syfte så kan man diskutera dessa två huvudpunk-
ter, huruvida slutkonceptet Velums utformning stämmer överens 
med elvägens hållbara intentioner samt om den gynnar framtida 
utveckling av tekniken för elväg med tung trafik. Utöver dessa två 
huvudpunkter kan man även bedöma processen ur ett mer hant-
verkarmässigt perspektiv där man analyserar och bedömer val av 
metoder. Dessa tre olika bedömningsområden kommer tas upp i 
detta kapitel. 

Process
Detta arbete har varit en lång process där metoder och verktyg har 
valts med omsorg för att få ett målinriktat arbete där designproces-
sen har utformats för att ge god plats åt användarnas behov och 
åsikter. Det är möjligt att det finns sätt att effektivisera designpro-
cessen som gjordes och att man kunde ha prioriterat processens 
moment olika. Eftersom en designprocess och de metoder som an-
vänds under processens gång ofta är personliga så tror jag att det 
kan vara svårt att reda ut om en specifik metod eller process är 
mer effektiv än en annan. Min erfarenhet säger mig att explorativa 
designprocesser ofta startar med ett utforskande utan tydlig kurs 
vilket gör det svårt att kunna förutspå exakt vilka moment och me-
toder som kommer att lämpa sig bäst. Processen som har använts 
under projektet har varit ett skolboksexempel på just detta, varje 
metodval har varit ett resultat av det föregående. Om processen 
skulle göras om hade den förmodligen varit snarlik utan några stör-
re förändringar. 

Några förändringar som förmodligen hade gjorts är att enkätun-
dersökningen hade kunnat läggas ut på olika forum på Internet un-
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var att jag såg en tydlig röd tråd i svaren vilket inte motiverade ett 
vidare arbete med enkäten. Om man däremot skulle besluta sig 
för att vidareutveckla konceptet så kan man tänka sig att det skul-
le vinna på att motiveras genom att ta in ytterliga synpunkter från 
allmänheten.

När det kommer till hållbarhet på ett mer detaljerad plan har det 
under projektet varit en balansgång mellan effektfull formgivning, 
kostnad, materialeffektivitet, tillverkningsmetod med mera. På 
grund av detta holistiska perspektiv är konceptet Velum förmod-
ligen inte det billigaste eller materialeffektivaste alternativet vilket 
gör det lätt att ifrågasätta de hållbarhetsmässiga aspekterna i kon-
ceptet. På grund av detta arbetets komplexitet tror jag att man 
därför bör ha ett helhetsperspektiv när man bedömer konceptet 
alternativt att man jämför konceptet med ett annat koncept för att 
få någonting att förhålla sig till i bedömningen.

Framtida utveckling
Om detta arbete kommer att gynna den framtida utvecklingen 
av elvägs-trafik är i skrivande stund svårt att svara på. Det som i 
nuläget är planerat är att arbetet kommer presenteras för nyckel-
personer för demonstrationssträckan på E16 vilket förhoppningsvis 
kommer tillföra någonting till diskussionen om en utbyggnad av vä-
gen skall göras. Förhoppningsvis kommer arbetet kunna belysa de 
behov som finns hos allmänheten och även vilka möjligheter det 
finns för att göra vägrummet till en mer attraktiv plats att vistas i. 

Om det skulle bli aktuellt att gå vidare med konceptet Velum skulle 
det kunna vara aktuellt att sätta ihop en arbetsgrupp med olika 
relevanta kompetenser inom till exempel konstruktion, regelverk, 
stadsplanering, formgivning med mera.  Denna arbetsgrupp skulle 

tillsammans kunna slutföra  och förfina konceptet där man har tagit 
hänsyn till samtliga aspekter för framtidens byggande av elväg.
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