
 

Region Gävleborg bjuder in till studiebesök i samband med årskonferensen: 

Välkommen till världens första elväg!  
En två kilometer lång sträcka av E16 mellan Sandviken och Gävle har blivit elväg, och nu 
har årskonferensens deltagare chans att uppleva världens första elväg. Under 
studiebesöket får du lära mer om klimatforskningen bakom projektet, trafikflödet och 
innovationsupphandlingen som genomförts av Region Gävleborg. 

Region Gävleborg har tagit en ledande position i klimatforskningen och genomför ett 
innovativt projekt kring elvägar i samarbete mellan akademi, myndigheter och näringsliv.   

En två kilometer lång sträcka av E16 mellan Sandviken och Gävle i riktning mot Gävle har 

blivit elväg och under två års tid ska två lastbilar köra demonstrationssträckan för att se hur 
anläggningen fungerar i vanlig trafik under olika väderförhållanden.  

Elvägen är den första i världen för tung fordonstrafik på allmän väg. Elvägen har 
luftledningar ovanför vägbanan som förser fordonet med el. En strömavtagare (pantograf) är 
monterad på baksidan av lastbilens hytt och matar ner ström till bilens elmotor, och den kan 
koppla till eller från kontaktledningen vid filbyte eller omkörning. Fordonet fungerar som en 
helt vanlig lastbil.  

Huvudfinansiärer är Trafikverket, Energimyndigheten, Vinnova, Siemens och Scania. Region 
Gävleborg är byggherre och samordnar hela projektet. I Sandbacka Park i Sandviken har man 
etablerat en mötesplats där alla studiebesök inleds.  

Läs mer på www.regiongavleborg.se/elvag och följ oss på Instagram @Elvag_E16. 

 

Anmälan till studiebesöket på Elväg E16: 
Anmälningslänk: http://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=5994&key=625  

Eller maila direkt till helena.fahlstedt@regiongavleborg.se 
 
Preliminärt program (med reservation för ändringar): 
9.00 Buss avgår från Konserthuset 
9.30 Ankomst till Sandbacka Park, Sandviken 
9.30 Kaffe och information om projektet Elväg E16 av Magnus Ernström och Jan Nylander, 
Region Gävleborg. 
10.15 Vidare transport till Elväg E16 – se IRL lastbil och anläggning 
11.00 Transport tillbaka till Gävle 
11.30 Ankomst Konserthuset 
 
Om du har frågor eller funderingar, kontakta Helena Fahlstedt, Region Gävleborg. 
helena.fahlstedt@regiongavleborg.se 
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