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Yttrande över Elvägsutredningens betänkande ”Regler för statliga elvägar” – 
diarienummer I2021/02450 

 

Maskinentreprenörerna (ME) är inbjuden som remissinstans för betänkandet ”Regler för statliga 

elvägar” (SOU 2021:73), och vill därför lämna våra medlemmars synpunkter på förslaget.  

 

ME bifaller elvägsutredningens slutsats om att väglagen (1971:948) med föreslagna kompletteringar, 

även är tillämplig på elvägar.  

 

ME instämmer i att elektrifiering är en förutsättning för klimatarbetet framåt och något våra 

medlemmar intresserar sig för. Vi vill dock påpeka att det är viktigt att väga kostnadsanalys mot 

klimatnytta innan stora investeringar i elvägar görs. Kostnadsanalysen bör även jämföras mot 

investeringar i laddinfrastruktur för snabba laddare på lämpliga platser längs vägarna. 

 

ME saknar en konsekvensanalys av hur elvägarna kommer påverka det svenska elnätet, som redan 

står inför stora utmaningar gällande överföringskapacitet och effekt. Att bygga elvägar förutsätter en 

stabil elförsörjning.  

 

Att Sverige har höga ambitioner och vill gå före i elektrifieringen är positivt, men ME vill belysa 

vikten av att samarbeta i Europa när det gäller val av teknik för elvägar. Fordon som går på elväg i 

Sverige ska inte tvingas stanna vid gränserna för att det är olika elvägar och betalsystem i andra 

länder. 

 

I övrigt står ME bakom Svenskt Näringslivs remissvar.  

 

 

Med vänlig hälsning, 

Maskinentreprenörerna 
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