
Vi far vidare!
- utvecklingen av fordon, flygplan,  

fartyg och andra farkoster till år 2050 

Underlagsrapport 



Titel:Vi far vidare!
- utvecklingen av fordon, flygplan, fartyg och andra farkoster till år 2050
Publikationsnummer: 2012:107
ISBN: 978-91-7467-305-0
Utgivningsdatum: 2012-04-27
Utgivare: Trafikverket
Kontaktperson: Håkan Johansson 
Produktion: Trafikverket
Tryck: Trafikverket
Distributör: Trafikverket



  
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  

 

2 
 

Innehåll 
Sammanfattning ............................................................................................................ 4 

Vägtrafik – trender exklusive energifrågor .......................................................... 4 
Spårtrafik– trender exklusive energifrågor .......................................................... 4 
Sjöfart – trender exklusive energifrågor............................................................... 5 
Luftfart – trender exklusive energifrågor ............................................................. 5 
Energieffektivisering .............................................................................................. 5 

Inledning ........................................................................................................................ 6 
Avgränsning för denna rapport ................................................................................. 6 
Läsanvisning .............................................................................................................. 7 

Diskussion och slutsatser .............................................................................................. 8 
Övergripande ............................................................................................................. 8 

Omlastning ............................................................................................................. 8 
Energieffektivisering och förnybar energi samtliga trafikslag ................................ 9 
Vägtrafik – trender exklusive energifrågor ............................................................ 14 
Spårtrafik– trender exklusive energifrågor ............................................................ 18 
Sjöfart – trender exklusive energifrågor ................................................................ 22 
Luftfart – trender exklusive energifrågor ............................................................... 23 

Övergripande nuläge energi ........................................................................................ 24 
Energieffektivitet ..................................................................................................... 24 
Förnybar energi ....................................................................................................... 26 
Ersättning för diesel, flygbränsle och bunkerolja .................................................. 27 

Vägtrafik ....................................................................................................................... 31 
Övergripande nuläge ............................................................................................... 31 
Fordon för godstransport ........................................................................................ 33 

Nuläge  .................................................................................................................. 33 
Utvecklingstrender och deras möjligheter ......................................................... 34 

Fordon för persontrafik ........................................................................................... 41 
Nuläge  .................................................................................................................. 41 
Utvecklingstrender och deras möjligheter ......................................................... 43 

Spårtrafik ...................................................................................................................... 51 
Övergripande nuläge ................................................................................................ 51 
Fordon för godstransport ........................................................................................ 52 



  
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  

 

3 
 

Nuläge  .................................................................................................................. 52 
Utvecklingstrender och deras möjligheter ......................................................... 53 

Fordon för persontrafik ........................................................................................... 57 
Nuläge ................................................................................................................... 57 
Utvecklingstrender och deras möjligheter ......................................................... 58 

Sjöfart ........................................................................................................................... 67 
Inledning .............................................................................................................. 67 
Energieffektivisering ............................................................................................ 68 
Drivmedel ............................................................................................................. 70 
Potentiell inlandssjöfart ...................................................................................... 73 

Luftfart ......................................................................................................................... 75 
Övergripande nuläge ............................................................................................... 75 
Flygfarkoster för godstransport .............................................................................. 78 

Utvecklingstrender och deras möjligheter ......................................................... 78 
Flygfarkoster för persontrafik ................................................................................. 79 

Utvecklingstrender och deras möjligheter ......................................................... 79 
Metod ........................................................................................................................... 86 

Flera trafikslag ......................................................................................................... 86 
Väg ............................................................................................................................ 86 
Spår ........................................................................................................................... 86 
Sjö ............................................................................................................................. 86 
Luft ........................................................................................................................... 86 

 
  



  
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  

 

4 
 

Sammanfattning 
Det är svårt att sia om vad som händer med utvecklingen om 40 år, bl.a. eftersom 
det inte bara är beroende av utvecklingsstatus idag utan även av oljetillgång, 
klimatförändringar och samhällsprocesser av olika slag. För många av 
utvecklingstrenderna är det omöjligt att säga när de slår igenom. Alla trafikslag 
berörs av klimat- och energifrågor vilket för samtliga speglas i att de har stor fokus 
på förbättrad energieffektivitet. Däremot tycks det som att de större 
kapacitetsbristerna i tillgänglig fysisk plats i väg- och järnvägssystemen jämfört 
med till sjöss och i luften avspeglas i tydligare/fler utvecklingstrender för de två 
förstnämnda trafikslagen än de två sistnämnda. Bäst kapacitet fås i 
transportsystemet när respektive trafikslag används till det som de är mest 
effektiva för, vilket innebär att det är kritiskt att omlastningsmöjligheter fungerar.  

VÄGTRAFIK – TRENDER EXKLUSIVE ENERGIFRÅGOR 
 Längre och tyngre fordon kan ge ökad kapacitet. Idag är en lastbil max 

25,25 m lång och väger max 60 ton1

 Tekniska stödsystem såsom filhållningsassistenter och stöd för säkra 
fordonsavstånd ger i framtiden ökad kapacitet och säkerhet. Även 
konvojkörning - platooning – kan öka kapaciteten.  

. I framtiden är det möjligt med 
längre, upp mot 35 meter, och tyngre lastbilar, upp till över 100 ton.  

 Elektrifiering av vägtransporter genom direktöverföring av el till fordonen 
är en möjlig utveckling.  

 Ökad hastighetsefterlevnad ger ökad säkerhet och minskad 
miljöbelastning. 

 Möjlighet till längre bussar och högre prioritet för buss i egna körfält med 
Bus Rapid Transit (BRT).  

 Med ökad trängsel i storstäderna är det troligt med ökad andel småfordon 
(t.ex. cyklar). Potentiell medelhastighet respektive medelreslängd för 
småfordon ökar och ställer ändrade krav på infrastruktur, drift och 
underhåll.  

SPÅRTRAFIK– TRENDER EXKLUSIVE ENERGIFRÅGOR 
 Längre och bredare godståg respektive tyngre last ger ökad kapacitet.  
 Om trenderna med längre och tyngre tåg som kör fortare läggs ihop skulle 

varje tåg teoretiskt kunna producera 50 % mer än vad de gör idag.  
 Fler passagerare på tåget genom minskad tågvikt och tåg med ökad 

volym. Exempel på 200 meter kan det år 2050 uppskattningsvis få plats 
1000 passagerare jämfört med 740 idag. 

 Effektivare signal- och tågledningssystem ger ökad kapacitet på befintlig 
bana. 

                                                             
1 Varav last 40 ton och lastbil tillsammans med släp väger 20 ton 
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 Lokal spårtrafik utvecklas. 

SJÖFART – TRENDER EXKLUSIVE ENERGIFRÅGOR 
 Det finns ingen kapacitetsbegränsning i farleder och hamnar.  
 Generellt kan sägas att finns det gods som kan hanteras på sjöfart så finns 

det fartyg tillgängliga.  
 Det finns en outnyttjad potential att öka fyllnadsgraden generellt och att 

fylla returlasterna.  
 Det finns en möjlig potential för inlandssjöfart. 
 Containeriseringen av olika godstyper ökar troligen fortsatt om än i 

mindre takt.  

LUFTFART – TRENDER EXKLUSIVE ENERGIFRÅGOR 
 Det finns generellt gott om kapacitet.  
 Nya flygplan bullrar mindre, har lägre bränsleförbrukning och lägre 

utsläpp.  
 Marknaden har styrt mot större plan.  
 Flygtrafikledningen genomgår radikala förändringar genom projektet 

SESAR (Single European Sky ATM Research) 
 Satellitnavigering ger möjlighet till förkortade flygvägar och därmed lägre 

bränsleförbrukning. Ger också möjlighet att med större precision navigera 
runt bullerkänsliga områden. 

ENERGIEFFEKTIVISERING 
OBS! se sid 10f och 24f för komplett information, detta är en kort 
sammanfattning. 

o Energieffektiviseringspotential i flyget om upp till 50% till år 2050 
inklusive handhavande 

o Energieffektiviseringspotential i sjöfarten om upp till 60% till år 2050 
inklusive handhavande 

o Energieffektiviseringspotential i järnvägen om upp till 45% till år 2050 
inklusive handhavande 

o Energieffektiviseringspotential för personbil och lätt lastbil om upp till 
65% till år 2050, därutöver potential i energieffektivare handhavande 

o Energieffektiviseringspotential för tunga fordon om upp till 50% till år 
2050, därutöver potential i energieffektivare handhavande 

  

http://www.sesarju.eu/�
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Inledning 
Denna promemoria är framtagen som en underlagsrapport till Trafikverkets 
utredning om behov av ökad kapacitet i transportsystemet. Underlagsrapporten 
behandlar utvecklingspotentialen för fordon, fartyg, flygplan och andra farkoster 
fram till år 2050. Huvudfokus är hur fordonens, fartygens, flygplanens respektive 
farkosternas potentiella kapacitet kopplar till transportsystemets dito. Med 
kapacitet menas här inte enbart tonkilometer (tkm) eller personkilometer (pkm) 
utan även energieffektivitet, d.v.s. kWh/pkm respektive kWh/tkm. 
 
I samband med kapacitetsutredningen har även en PM som vidareutvecklar delar 
av uppgifterna i denna rapport tagits fram. Den PM:en återfinns som utkast i 
Bilaga 1 till denna rapport. 

Avgränsning för denna rapport 
Rapporten bygger på befintlig kunskap och omfattar fordon, fartyg, flygplan och 
andra farkoster som hör till samtliga trafikslag, d.v.s. väg, spår, luft- respektive 
sjöfart. Både potential för både person- och godstransporter tas upp, för fartyg 
sätts dock störst fokus på godstransport medans fokus för luftfart är 
persontransporter. 
 
Rapporten ska beskriva nuläge, utvecklingstrender och uppskattad 
kapacitetspotential per typ av fordon/fartyg/flygplan/farkost. Att räkna på 
kapaciteten i systemet och överflyttningspotentialer ligger utanför uppdraget – 
det ingår istället i den övergripande kapacitetsutredningen.  
 
Diskussion om transportsystemets potential innefattas då det påverkar 
utvecklingen för fordon, fartyg, flygplan och andra farkoster. Användningen av 
detsamma inkluderas i analysen främst när hjälpsystem påverkar användningen. 
Vidare tas tekniska stödsystem upp i den mån de är en integrerad del i fordonen, 
fartygen, flygplanen eller farkosterna.  
 
Nationella och internationella regelverk tas upp, liksom möjliga styrmedel. I den 
mån det har varit möjligt beskrivs marknadens mognad samt kostnadsaspekter. 
 
Ambitionen var att även beskriva kunskaps- och teknologiutveckling i ett bredare 
perspektiv för att se vilka möjligheter som ligger i den. Men även om frågan har 
ställts så har det inte funnits mycket fakta att hämta in här. 
 
I och med att rapporten omfattar ett långt perspektiv är många av siffrorna 
uppskattningar om än kvalificerade, genom att dem som har gjort 
uppskattningarna har god kännedom om respektive trafikslag. Omfattning och 
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djup i rapporten har till stor del styrts av den (begränsade) tid som har funnits för 
att utföra uppdraget.  

Läsanvisning 
Efter inledningen vidtar en Diskussion med slutsatser. Diskussionen är disponerad 
enligt följande: Övergripande kommentarer – Energieffektivisering samtliga 
trafikslag – Kort om respektive trafikslags utvecklingstrender (i huvudsak exklusive 
energieffektivisering som tas upp under rubriken innan).  
 
Därefter återfinns underlaget till diskussionen, i form av en genomgång av 
utvecklingstrender per trafikslag. Slutligen anges vilka personer som utredaren 
har varit i kontakt med/fått fakta ifrån. I vissa fall har uppgifter avseende t.ex. 
potential divergerat mellan olika personer, vilket kan ses i underlagsmaterialet.  
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Diskussion och slutsatser 

Övergripande 
Det är svårt att sia om vad som händer med utvecklingen om 40 år, bl.a. eftersom 
det inte bara är beroende av utvecklingsstatus just nu utan även av oljetillgång, 
klimatförändringar och samhällsprocesser av olika slag. 
 
För flera fordon, fartyg, flygplan och farkoster anger internationella lagar och 
regler basnivån – men det är möjligt att ha ”bättre” lagar, t.ex. som tillåter tyngre 
eller bredare fordon för nationella transporter.  
 
Alla trafikslag berörs av klimat- och energifrågor vilket för samtliga speglas i att 
alla har stor fokus på förbättrad energieffektivitet. Däremot tycks det som att de 
större kapacitetsbristerna i tillgänglig fysisk plats i väg- och järnvägssystemen 
jämfört med till sjöss och i luften avspeglas i tydligare/fler utvecklingstrender för 
de två förstnämnda trafikslagen än de två sistnämnda när det gäller ökad 
kapacitet per fordon/fartyg/flygplan/farkost. 
 
Genomgången visar att det finns en stor bredd av utvecklingsområden och en 
potential som i flera fall är tillgänglig innan 2050 om rätt styrmedel används.  

OMLASTNING 
Bäst kapacitet i transportsystemet fås när respektive trafikslag används till det 
som de är mest effektiva för, vilket innebär att gods/personer kan behöva 
fraktas/resa med flera olika trafikslag under en och samma transport/resa från A 
till B. Detta innebär att oavsett hur effektiva fordonen/flygplanen/fartygen/ 
farkosterna är i sig så är det kritiskt att omlastningsmöjligheterna fungerar. 
Fordon som kan ta lösa lastbärare för gods (t.ex. containrar) som kan flyttas 
mellan trafikslag är en viktig del i detta.  
 
En lösning som har potential om den implementeras är att det utvecklas t.ex. 
kundanpassade godstågvagnar där godset kan lastas av och på direkt av 
lastbilschauffören, d.v.s. vagnen medger att trailern körs på.  
 
En annan aspekt avseende omlastning är att Sveriges hamnar i sig visserligen har 
en tillräcklig kapacitet för att ta emot gods men det finns i vissa fall sämre 
kapacitet när det gäller möjligheterna att få iväg varorna från hamnen.  
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Energieffektivisering och förnybar energi samtliga trafikslag2

Godstransporter med fartyg innebär mycket hög energieffektivitet och 
möjligheter att transportera volyminöst och tungt gods. Transporter mellan stora 
hamnar i olika länder men även inom länder ger skalfördelar förutsatt effektiv 
omlastning till landbaserade transporter. Sker dessa transporter med järnväg till 
större noder, ibland kallade inlandshamnar, med vidare transport till mottagaren 
kan hela transporten bli mycket energieffektiv. För att godstransporterna med 
sjöfart ska vara energieffektiva får inte hastigheten vara för hög, det finns klara 
samband mellan hastighet och energianvändning. Finns möjligheter till transport 
med järnväg blir dessa mer energieffektiva vid lite högre hastighet. Järnvägen kan 
inte transportera lika volyminöst och tungt gods som sjöfarten men tillåter högre 
axellaster än lastbil. Lastbilen är slutligen överlägset mest flexibel för 
landtransporter, eftersom vägar finns nästan överallt.  

 

 
Effekten av energieffektiviseringen av nya fordon, fartyg och flygplan beror förstås 
även på omsättningstakten. Högst omsättningstakt har tunga lastbilar, vilka har en 
medellivslängd på under 10 år. Lägst är den för flygplan och lok där 
medellivslängden kan vara uppåt 40 år, för vissa lok upp mot 50 till 60 år. 
Personbilar har en livslängd på närmare 20 år och fartyg 25-30 år.3

 
  

Se tabell 1 och 2 för potentiell energieffektivisering i flottorna (där ingår både 
äldre och nyare fordon) 
 
  

                                                             
2 Grundtext från Håkan Johansson, Trafikverket 
3 Henrik Ivre, Trafikverket, kommenterar att vissa tågtyper dock är slutkörda mycket 
snabbare (inom 20 år).  
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Tabell 1: Energieffektivisering4 av flyg, sjöfart och järnväg.5

Farkost 

  

Potential i flotta till 
20306

Potential i flotta till 
2050  7

Flyg
  

8 35 %    45 % 
Sjöfart9 30 %    50 % 
   
Inklusive handhavande10   
Flyg11 40 %   50 % 
Sjöfart12 40 %    60 % 
Järnväg eldriven13 25 %  45 % 
 

                                                             
4 Procentsatserna har avrundats till närmaste ”5%” i denna sammanställning. 
5 Jämfört med ca år 2004 
6 IEA (2009) Transport Energy and CO2 
7 IEA (2009) Transport Energy and CO2 
8 Enligt inriktningsbeslut fattat i ICAO:s generalförsamling 2010 är målet en 
energieffektivisering på 2 procent per år, vilket ger 18 procent effektivisering till 2020 och 
33 procent till 2030. Till 2050 räknar man med en halvering av energianvändningen. Vi 
räknar här att det är inklusive handhavande. Potentialen på 43 procent kommer ifrån IEA 
(2010) Energy Technology Perspectives. ACARE (Advisory Council för Aeronautics Research 
in Europe) har även satt upp mål för den tekniska utvecklingen av nya flygplan vilken ska 
resultera i en 50 procentig reduktion av bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp per 
personkilometer år 2020 jämfört med år 2000. Dessutom har de ett mål till 2050 om att 
den då tillgängliga teknologin samt utvecklingen på den flygoperativa sidan ska ge en 
minskning av utsläppen per personkilometer på 75 procent. 
http://www.acare4europe.org/docs/Flightpath2050_Final.pdf 
9 IEA (2010) ETP 2010, sidan 329. Här anges en effektiviseringspotential för fartyg fordon 
till 40-50 procent till 2050. Vi utgår här utifrån 50 procent en effektivisering vilket ger 1,7 
procent per år. Räknat på detta fås en effektivisering med 16 procent till 2020 och 29 
procent till 2030 
10 I den sammanvägda bedömningen används som räkneexempel 40 procent 
effektivisering till 2030 för såväl sjöfart som flyg. 
11 IEA (2009) Transport Energy and CO2 anger 40 - 50 procent till 2030 inklusive 
handhavande. Anger ingen samlad potential för 2050. Här antar vi att beslutet i ICAO:s 
generalförsamling 2010 kan gälla inklusive handhavande. 
12 IEA (2009) Transport Energy and CO2 anger 40 procent till 2030 och 60 procent till 2050 
inklusive handhavande 
13 Här räknat på en effektivisering på 1,5 procent per år inklusive sparsam körning.  Detta 
baseras på TOSCA projektet där det anges 40-45 procent effektivisering för 
godstransporter på järnväg till 2050 och 45-50 procent för persontransporter. I dessa 
siffror ingår även ecodriving. Med utgångspunkt från 45 procent förbättring ger det en 
effektivisering på 1,5 procent per år. Schäfer et.al. (2011) TOSCA Project Final Report: 
Description of the Main S&T Results/Foregrounds, 27 May 2011, EC FP7 Project  
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Tabell 2: Energieffektivisering av vägtransporter i Sverige jämfört med 200414

 

 

Potential i fordonspark 
till 2030  

Potential i 
fordonspark till 2050 

Fordonsutveckling    
Personbil och lätt lastbil 
(exklusive eldrift)15

55 % (45 %) 
  

65 % (45%) 

Andel eldrift personbil  30 %  60 % 
Fjärrlastbil och 
landsvägsbuss16

25 %  
  

40 % 

Stadsbuss och 
distributionslastbil17

30 %  
  

50 % 

   
Övrig effektivisering (sparsam körning, lägre hastigheter)18

Fordonstyp 

 - potential utöver 
ovanstående angiven potential 

Potential till 2030 Potential till 2050 
Personbil och lätt lastbil  15 %  10 % 
Tunga fordon (enbart 
sparsam körning och 
hastighetsefterlevnad) 

15 %  10 % 

Längre lastbilar 5 % 5 % 
 

Detta ger att potentialen i fordonsflottan inklusive fordonsutvecklingen och övrig 
effektivisering blir 70% för personbil och lätt lastbil; 50% för fjärrlastbil och 

                                                             
14 Uppgifter via Håkan Johansson, Trafikverket. 
15 Scenariot bygger på EU-regelverk där nya bilar når 130 g/km 2015, 95 g/km 2020, 70 
g/km 2025 samt 50 g/km 2030. Bensin och dieselbilar når 95 g/km 2020; ytterligare 
förbättring sker med hjälp av elektrifiering. Det ger en elandel i parken på 21 procent till 
2030. 
16 IEA (2010) ETP 2010, sidan 329. Här anges en effektiviseringspotential för tunga fordon 
till 40-50 procent till 2050. Vi utgår här utifrån 40 procent en effektivisering på 1,3 procent 
per år. Denna effektiviseringstakt är använt för samtliga år. I Trafikverkets 
planeringsunderlag för begränsad anges potentialen till 30 procent för nya fordon till 
2030, vilket för hela flottan innebär 24 procent till samma årtal, en effektivisering på 1,4 
procent per år. 
17 Bygger på 1 procent effektivisering per år fram till 2020 och därefter 0,5 procent per år. 
Utöver detta hybridiseras fordonen vilket ger 20 procent högre effektivitet till 2020. Totalt 
ger detta 31 procent högre effektivitet för nya fordon till 2020 och 34 procent till 2030. 
Totalt bedöms nya fordon kunna bli 50 procent effektivare i enlighet med IEA:s 
bedömning, övre delen av intervallet. 
18 Sparsam körning och ökad hastighetsefterlevnad, för personbil även direkta effekter av 
lägre skyltad hastighet. 
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landsvägsbuss inklusive längre lastbilar; 55% för stadsbuss och 
distributionslastbilar.  
 
IEA gör ett förenklat antagande om 30 procent biobränslen till 2050 för samtliga 
trafik- och transportslag19. 30 procent biobränslen anges av IEA ge en reduktion av 
koldioxidutsläppen med 25 procent20

 

. Se tabell 3 för introduktion av förnybar 
energi i vägtransportsektorn 

Tabell 3: Introduktion av förnybar energi i vägtransportsektorn enligt IEA BLUE 
map  

 2020 2030 2050 
 Personbil och lätt lastbil (<3,5 ton totalvikt) 
Andel el (av trafikarbete) 3 % 27 % 60 % 
Andel biodrivmedel (av 
drivmedel exklusive el) 

9 % 16 % 30 % 

Reduktion av 
koldioxidutsläpp (för 
drivmedel exklusive el) 

7 % 14 % 25 % 

 Tung lastbil i fjärrtrafik, landsvägsbuss, fartyg och 
flyg 

Andel biodrivmedel 9 % 16 % 30 % 
Reduktion av 
koldioxidutsläpp 

7 % 14 % 25 % 

 Stadsbuss och distributionslastbil 
Andel el (av trafikarbete)21 5 %  11 % 20 % 
Andel biodrivmedel (av 
drivmedel exklusive el) 

9 % 16 % 30 % 

Reduktion av 
koldioxidutsläpp (för 
drivmedel exklusive el) 

7 % 14 % 25 % 

 
Antaganden för såväl energieffektivisering som förnybar energi ovan bygger till 
stor del på de antaganden som IEA har gjort i sitt Blue Map scenario. EU -
kommissionen bygger i sin vitbok för transporter mycket på IEA:s antaganden. På 
vissa punkter vad gäller andelen förnybar energi går de dock längre.  
  

                                                             
19 IEA (2010) ETP 2010, lastbilar sidan 289, flygplan sidan 292, fartyg sidan 296. 
20 IEA (2010) ETP 2010, sidan 296. 
21 Energianvändningen vid eldrift kan antas vara en faktor 2,5 lägre än vid dieseldrift. 
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Två av målen i EU kommissionens vitbok handlar om förnybar energi: 

o När det gäller stadstransporter, fram till 2030, halvera användningen av 
fordon som drivs med konventionella drivmedel. Fasa ut dem i städerna 
fram till 2050. Fram till 2030 uppnå i princip koldioxidfri stadslogistik i 
stadskärnorna. 

o När det gäller luftfart, fram till 2050, nå en 40 % användning av hållbara 
bränslen med lågt kolinnehåll. Fram till 2050 även minska EU:s 
koldioxidutsläpp från bunkerolja för sjöfart med 40 % (om möjligt 50 %) 

Här antas att eldrift kommer att stå för 27 % av personbilarnas körsträcka till 2030 
och 60 % till 2050. En stor del av denna körning kommer ske i tätort. Övriga 
personbilar kommer till stor del vara hybrider. För längre sträckor kommer 
laddhybriderna använda sin förbränningsmotor. I dagsläget utförs 40 % av 
trafikarbetet i tätort. Med antagande om nuvarande andel körning i tätort på 40 % 
bör det därför vara möjligt i vårt scenario att halvera användningen av 
konventionellt drivna personbilarfordon till 2030 och helt fasa ut dessa till 2050 
genom el- och hybriddrift. Vad gäller övriga fordon har det ovan antagits att såväl 
stadsbussar och distributionslastbilar kommer ha hybriddrift till 2030, vilket då 
innebär att målet kan nås även för dessa fordon. I princip koldioxidfri citylogistik 
kräver även att distributionslastbilarna kan laddas från elnätet och köra helt på el 
alternativt att de kör på förnybart bränsle. 
 
Det scenario som IEA har räcker inte riktigt hela vägen till målen för luftfart och 
sjöfart. Här nås 30 % förnybar energi jämfört med målen i vitboken på 40 %. 
 
I Trafikverkets planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan görs mer 
långtgående antagande om introduktion av förnybar energi. För vägtrafik antas 
biodrivmedel stå för 48 % (16 TWh) av energiförsörjningen, el för 7 % och fossila 
bränslen för 45 % år 2030. Planeringsunderlaget förutsätter utöver 
energieffektivisering även ett transportsnålt samhälle. Totalt innebär det att 
energianvändningen minskar med 55 % till 2030. Det betyder att en bestämd 
mängd biodrivmedel kan ersätta en mycket större andel fossila bränslen jämfört 
med om energianvändningen skulle fortsätta öka. Med dagens energianvändning 
skulle 16 TWh biodrivmedel bara räcka till en andel på ca 20 %. För luftfarten 
baseras antaganden i planeringsunderlaget på vitboken och utifrån dessa bedöms 
biobränslen stå för 20 % av energianvändningen till 2030. Det gäller i huvudsak 
även för sjöfart men utöver 20 % biobränslen antas där även att LNG och LBG22

 

 
samt skärmsegel kunna bidra så att andelen förnybart totalt 2030 antas till 44 %.  

                                                             
22 LNG = flytande naturgas (fossil), LBG = flytande biogas 
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Sverige, tillsammans med Finland, har redan de tyngsta och längsta lastbilarna i 
Europa. Vitboken tar upp behov att anpassa lagstiftningen om mått och vikt ”till 
nya omständigheter, teknik och behov (t.ex. batteriers vikt, bättre aerodynamisk 
prestanda), och se till att den underlättar intermodala transporter och minskar 
energikonsumtionen och utsläppen totalt sett.”  

Vägtrafik – trender exklusive energifrågor 
Trafikarbetet kan i allt väsentligt förväntas utföras av bilar yngre än 15 år. Det är 
därför viktigt att fokusera fordonsvalen för att öka trafiksäkerhet, tillgänglighet 
och miljö.  
 
EU kommissionen har i sin vitbok markerat att dödstalen ska vara nära noll år 
2050. Huvuddelen av minskningen beräknas komma från systemeffekter där 
fordonet är den komponent som förbättras mest och förändras snabbast. 
Förarbeteenden och väginfrastruktur förändras långsamt, med undantag av vissa 
lagstyrda förändringar.23

Längre och tyngre fordon kan ge ökad kapacitet

  

24

Idag får en lastbil vara max 25,25 m lång och väga max 60 ton
 

25

Tekniska stödsystem kan ge ökad tillgänglighet, trafiksäkerhet samt bättre 
miljö

. Branschen ser på 
möjligheterna att transportera längre och tyngre lastbilar, upp till över 100 ton. 
Det är troligt att längre lastbilar kan tillåtas i framtiden, upp mot 35 meter på ett 
visst vägnät, men inte överallt. Företrädesvis bör det gå att köra om på valt 
vägnät. Tyngre fordon kan ge problem med broars maxvikt, men för vägarna kan 
tyngden pareras genom att använda fler axlar. Kapaciteten ökas här genom att 
godset tar mindre plats på vägen. 

26

Mänskliga tillkortakommanden kompenseras allt mer av tekniska system som 
bättre adresserar miljö, tillgänglighet och trafiksäkerhet. EU har kommunicerat en 
avsikt att införa krav på antisladdsystem, filhållningsassistenter och automatisk 
nödbroms för nya modeller av tunga fordon under 2014. 

 

  

                                                             
23 Grundtext från Anders Lie, Trafikverket 
24 Information via Håkan Johansson, Trafikverket 
25 Varav last 40 ton och lastbil tillsammans med släp väger 20 ton 
26 Information från Anders Lie samt Bengt Hallström Trafikverket 
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Kapaciteten kan ökas genom: 
o Filhållningsassistenter som assisterar fordonet att placeras mitt i 

vägbanan vilket möjliggör smalare körfält på vissa vägar eller för viss 
trafik. 

o Stöd för säkra fordonsavstånd kan möjliggöra tätare längspackning på 
vägarna. Det finns redan system som med radar mäter avstånd till 
framförvarande fordon och automatiskt bromsar när fordonet kommer 
för nära.  

o För att minska riskerna med stopp eller olyckor vid kritiska partier, t.ex. i 
Förbifart Stockholms tunnlar kan en kvalitetscertifiering av fordonen 
innan de kör in i tunneln utkrävas: föraren ska ha blåst i alkolåset; 
fordonet ska ha rätt motortemperatur; godsbeskrivning; inga felkoder; 
korrekt logg för kör- och vilotider. Teknik för detta finns redan idag.  

 
Om det möjliggörs av lagstiftarna och accepteras av marknaden kan införande på 
massmarknaden av tekniken ske mellan 2015 och 2020 men det går inte att säga 
när det kan få ett reellt genomslag. Vissa anpassningar t.ex. avseende skyltning 
och vägmarkering kan krävas. 

Konvojkörning - platooning kan öka kapaciteten27

Att koppla samman fordon till fordonståg, så kallad platooning eller konvojkörning 
på motorvägar kan öka kapaciteten men är även förenat med stora tekniska och 
juridiska utmaningar. Med nuvarande lagstiftning ska föraren ha kontroll över 
fordonet och i ett fordonståg är det föraren längst fram som har kontroll över 
samtliga fordon. Om konvojkörning blir praktiskt möjligt kan detta gissningsvis få 
genomslag kring år 2020-2030. Kostnaden för platooning kommer att vägas upp 
av vinsterna.

 

28

 
 

Konvojkörning har även potential på personbilssidan, där kan dock ett initialt 
problem vara att få in tillräckligt många fordon på marknaden.  
 
Avståndet mellan fordonen i en framtida konvoj uppskattas29 till ca 5-10 meter. 
Med de avstånden innebär det följande30

Idag är rekommenderat avstånd på motorväg mellan fordon som kör 80 km/h ca 
66m. Maxlängd på lastbil/buss är i dagsläget 25,25 m vilket ger att det på 100 m 
med konvojkörning kan rymmas 3 lastbilar istället för 1 som idag om 

:  

                                                             
27 Information från Anders Lie och Bengt Hallström, Trafikverket 
28 Bedömning avseende kostnad - vinst: Bengt Hallström, Trafikverket. 
29 Det är ännu inte helt klarlagt vad som kan tänkas vara acceptabelt  
30 Räkneexempel Kajsa Lindström, Trafikverket. 
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tresekundersprincipen följs. För en personbil som är 4,5m lång innebär det vid 
100km/h att det får plats 8 bilar på 100 m istället för som idag lite mer än 1 bil.31

Elektrifiering av vägtransporter

 

32

För fjärrtransporter handlar elektrifiering huvudsakligen inte om batteridrift utan 
om någon form av direktöverföring av el till fordonen. Det kan vara elöverföring 
via en kontaktledning ovanför eller under fordonet eller kontaktlös överföring 
med induktion. Lösningar som inte sker via kontaktledning ovanför fordonet kan 
också användas av personbilar. Det råder varierande uppfattningar om när det 
kan vara realistiskt att elektrifiera. Det beror bl.a. på industriella intressen. I andra 
delar av världen finns redan idag bussar som är elektrifierade. 

 

 
Kostnadsuppskattningar har gjorts för triangeln Malmö-Stockholm-Göteborg 
inklusive Jönköping, d.v.s. drygt 100 mil. Olika kostnadsuppskattningar har gjorts. 
På senare tid har siffran 10 miljoner kronor per km, eller ca 10-15% av kostnaden 
att bygga en ny modern väg eller järnväg, använts. Underhållskostnader 
tillkommer. Fordonen i sig är sannolikt dyrare i inköp än dagens fordon. 
 
Elektrifieringen av lätta fordon är till stor del beroende av hur man lyckas få ner 
priset på batterier och hur man kan förändra köparnas att acceptera en elbil med 
en begränsad räckvidd. Genombrott för elbilar och laddhybrider väntas ske efter 
2020.  
 

Lättare fordon33

I stort sett samtliga personbilar för att klara att köras i 200km/h eller mer. Detta 
gör att säkerhetsutrustningen är överdimensionerad sedd till svenska vägar. Om 
styrmedel gjorde så fordonen i Sverige främst var rustade för att klara svenska 
förhållanden skulle fordonsvikten kunna minskas.  

 

Hastighetsefterlevnad ger ökad säkerhet och minskad miljöbelastning 
Hastighetsbegränsningarna tas allt mer på allvar och stödsystem för ökad 
hastighetsefterlevnad införs.34

                                                             
31 Räknat på tresekundersregeln och får då att säkerhetsavstånd vid 80km/h respektive 
100 km/h är 66m respektive 83m. 

 T.ex. skulle tunga lastbilars hastighetsregulatorer 
kunna ställas in på max 80 km/h. 

32 Håkan Johansson samt Per Andersson, Trafikverket . Se även material i Bilaga 1. 
33 Anders Lie, Trafikverket 
34 Håkan Johansson, Trafikverket 
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Bussar 
Bus Rapid Transit, BRT kan implementeras i framtiden. BRT kännetecknas av 
fordon med hög kapacitet, full prioritet i egna körfält, stationer istället för 
hållplatser, kombinerat realtidsinformation samt tät och snabb trafikering.  

Fler småfordon 
Med ökad trängsel i storstäderna är det troligt att variationen och mängden av 
småfordon ökar: cyklar, mopeder, elmopeder, motorcyklar, trehjulingar. Moderna 
cyklar, särskilt elcyklar gör att potentiell medelhastighet respektive medelreslängd 
med småfordon ökar vilket kan påverka resvanorna. Fler småfordon resulterar i 
säkerhetsutmaningar och ändrade krav på infrastruktur, drift och underhåll.  
 
Andelen cykelresor av kortväga resor är cirka tio procent. Till 2050 är det 
realistiskt att 30 % av dem sker med cykel. Med starka styrmedel skulle det finnas 
en potential att till och med utgöra 50 % av de kortväga resorna förutsatt att 
infrastruktur samt drift och underhåll anpassas.35 Jämförelsevis kan nämnas att i 
Köpehamn cyklar över 50% av dem som har mindre än 10km till 
arbetet/studieorten. Av dem som har mellan 2 till 5km till arbetet/studieorten 
cyklar 64%.36

 
 

Styrmedel som tillsammans med utvecklingen av cyklar kan ge ökad cykling är  
• Signalföreträde  
• Höjda kostnader för bilister, t.ex. P-avgifter  
• Färre parkeringsplatser för personbil. 
• Gena och raka cykelmotorleder separerade från gång- respektive 

personbilstrafik  

                                                             
35 Uppskattning av Bertil Magnusson och Mats Gummesson, Trafikverket. 
36 Köpenhamns cykelplan 
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Spårtrafik– trender exklusive energifrågor 
För att ta tillvara kapacitetspotentialen i fordonsutvecklingen på järnvägssidan är 
en långsiktig plan som tar ett helhetsgrepp på järnvägsnätet viktig, istället för att 
göra punktinsatser då behov uppstår.  

Utan att bygga nya spår kan en ökad kapacitet nås via fordonsutveckling och 
logistik. Det viktigaste, förutom längre tåg är att maximera last/antal resenärer 
genom mindre tomkörning, kompaktare paketering etc.37

 
 

En expertgrupp inom UNIFE – UIC- CER där bl.a. infrastrukturförvaltare och 
operatörer ingår har kommit fram till vad som står i tabell 4 avseende 
kapacitetspotential vad gäller både gods och persontransporter fram till år 2050. 
Vad som krävs för att kunna genomföra detta är ännu inte klarlagt, utredning av 
frågan kommer att pågå i 2-4 år. 
 
Tabell 4 Kapacitetspotential, tåg fram till år 205038

Område 
 

Potential i % (kan adderas) 
Automatisk tågföring (ATO)39 20%  tillsammans med 
bättre signalstyrningssystem  
Automatisk tågföring tillsammans med högre 
prestanda (bromsar etc.) och högre hastighet 

30% 
 

Mer tillförlitlig infrastruktur (färre störningar) 3% 
Tåglängd 100% eller mer 
Lastprofil - mer vikt och mer volym. 35% inkl högre axellast  
Fulla godståg- mindre tomdragningar 30% 
TOTALT (adderat och därefter halverat för 
reservation för viss dubbelräkning) 

>100%  

Längre och bredare godståg/tyngre last ger ökad kapacitet40

I andra delar av Europa talas det om att kunna köra 1500 m långa godståg. D.v.s. 
två kopplade 750 m tåg. Längre tåg kan köras på befintlig infrastruktur dock 
behövs tekniska system uppdateras och bromssystem förbättras (om tågen också 
blir tyngre). Om det dessutom ska finnas möjlighet för persontåg att 
passera/möta godståg behövs längre sidospår (de är idag ca 600 m). 

 

År 2050 borde det gå att köra upp mot 30-32,5 ton per axel. Om lasten blir tyngre 
kan tågen dock behöva sakta ner farten. Befintligt järnvägsnät kan till stora delar 
klara tyngre last med vissa förstärkningar, bl. a. behöver vissa broar 

                                                             
37 Bo Olsson, Trafikverket 
38  Expertgrupp inom UNIFE UIC- CER enligt Bo Olsson, Trafikverket. 
39 ATO är att tågen körs förarlöst (alt. att föraren åker med passivt), datorstyrt och hela 
systemet är optimerat. 
40 Information från Tohmmy Bustad, Trafikverket 
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förstärkas/bytas. En trend mot mindre egenvikt på vagnen kan för tunga lasttyper 
ge en ökad lastkapacitet. En godsvagn idag har ca 6-7 tons axelvikt. De kanske kan 
bli 10-20% lättare. Om en ökad överflytt av lågdensitetsvaror från väg är aktuell är 
volymen viktig. I Sverige går utvecklingen mot bredare profil på tågen för att få in 
en ökad lastvolym. 

Om trenderna med längre och tyngre tåg som kör fortare läggs ihop skulle varje 
tåg teoretiskt kunna producera 50 % mer än vad de gör idag.  

Fler passagerare på tåget genom minskad tågvikt och tåg med ökad volym 
Tågen kan göras bredare, med 6 passagerare i bredd på motsvarande Reginatåg. 
Detta ökar kapaciteten med ca 10 %. En sådan lösning är möjligen mest intressant 
för regionaltåg eftersom komforten blir något sämre. Med fler passagerare borde 
inköpspris per stol för den som köper tåget gå ner. 
 
Vagnstyp Jämförelsetal antal passagerare på 200m41

RC vagnar  

 

510 passagerare 

Reginavagnar  740 passagerare 

Dubbeldäckare 850 passagerare 

Tåg år 2050 1000 passagerare med samma komfort som Regina idag 
900 passagerare med ökad komfort. 

Ovan har Bombardier räknat på 4 vagnar varav 1 förstaklass – ingen bistro men 
inklusive toaletter. 

EU lagstiftning styr vikten på tågen och dagens tåg ligger nära viktbegränsningen 
när passagerarna räknas med. För ett 200 m långt tåg väger vagnskorgarna 
100ton. En minskning av tågvikten med 10% motsvarar 100 passagerare. För att 
minska vikten med 10% så kan det krävas nya avancerade och dyrare material. 
 
Perronger är i regel 325m vilket ger en rimlig tåglängd om 300 m.  

Tätare trafik med ERTMS ger ökad kapacitet för både gods och resenärer 
ERTMS nivå 3, ännu inte implementerad i Sverige, innebär möjlighet för tätare 
trafik pga. rörligt säkerhetsavstånd som följer tåget i stället för fasta 
blocksträckor. På starkt trafikerade dubbelspår med blandad trafik visar 

                                                             
41 Uppgifter från Katja Wehbi och Johan Palm, Bombardier. 
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simuleringar att ERTMS med korta blocksträckor kan ge 10-20% 
kapacitetshöjning42

Ökad medelhastighet ger ökad kapacitet för både gods och resenärer 

. 

Godståg går i regel med en hastighet av 80-110 km/h. Med styrmedel, utbytta 
bromsdetaljer samt automatkoppel går det teoretiskt att höja hastigheten stegvis 
till 160 km/h, åtminstone för vissa typer av gods, inom en 10-20 års period. 
 
Trenden för persontåg är höjd medelhastighet – genom effektivare stopp och bra 
acceleration samt bra tillförlitlighet. Kort restid, d.v.s. medelhastighet, är viktigare 
för att attrahera fler passagerare än topphastighet. Idag är största tillåtna 
hastighet för persontåg ofta 120- 200 km/h. Det finns en vilja att köra upp emot 
250km/h på befintliga linjer.43

 

 Med dagens signalsystem måste dock avståndet 
mellan tågen ökas när tågen kör i en högre topphastighet, vilket innebär att 
kapaciteten kan bli lägre. Med bibehållet antal resenärer går det att minska 
antalet tåg när tågen går fortare eftersom totaltiden i vänte- och restid inte blir 
längre. 

Dubbeldäckarna har idag vissa problem i och med att det tar tid att gå upp och 
ner för trapporna vid avstigning. En lösning för tvåvåningståg i framtiden skulle 
kunna vara att ha perronger i två plan. Det finns också en idé om att skapa tåg 
som går att koppla ihop i farten där en sluss öppnas mellan tågen och byte från 
distanståg till lokaltåg görs i farten, utan att det förra tappar så mycket tid. Ett 
annat alternativ är att ha ett tågset som när det kommer till en storstad kopplas 
isär och går in på olika perronger beroende på slutdestination.44

Minskat buller 

 

Trenden går hos både gods- och persontåg mot tåg som bullrar mindre.  

Komfort påverkar kapaciteten 
En trend mot ökad fokus på passagerarnas komfort genom ökat utrymme per 
person ger lägre potentiell kapacitet på en viss sträcka. Detta kan dock pareras 
genom vilka sträckor som väljs för respektive tågtyp. Det är möjligt men tveksamt 
om det finns en potential med lågpriståg där det är trängre, med sämre komfort 
även för distanståg ”Ryanrail”. 

                                                             
42 Christer Löfving, Trafikverket. 
43 Tohmmy Bustad, Trafikverket 
44 Bo Olsson, Trafikverket 
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Lokal spårtrafik utvecklas 
Nya signalsystem kommer att öka kapaciteten i tunnelbanan och spårvagnar kan 
förlängas om svängradien kan förbättras. Med de befintliga systemens 
begränsningar finns dock en nisch för ytterligare spårbundet 
masstransportsystem, så kallade Personal Rapid Transit respektive Group Rapid 
Transit. Branschen är dock inte ännu mogen för införande.45

Styrmedel 

 

Styrmedel som kan användas för att optimera kapacitetsutnyttjandet. T.ex.  
• Tågoperatörerna har enbart tillåtelse att köra ett år i taget. De korta 

avtalen kan göra operatörerna, tveksamma till att göra investeringar som 
är bra på lång sikt även företagsekonomiskt.  

• Differentierade banavgifter – där operatörerna betalar för verklig 
energiförbrukning, inte schablonvärden. Om de dessutom får betala för 
spårslitage etc. kan det påverka vagnsparken. Det talas om ”Förbrukad 
bankapacitet”, där tåg med bättre prestanda får lägre avgifter. 

• Kvalitetsavgifter gör att den som orsakar en försening ska betala. 
• Andra styrande avgifter kan optimera av sidosystem såsom depå, 

verkstäder, avisning etc. Det kan t ex gälla priser för uppställning av 
fordon  

                                                             
45 Bo Olsson, Trafikverket 
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Sjöfart – trender exklusive energifrågor46

Det finns ingen kapacitetsbegränsning i farleder och hamnar. Det är mycket stor 
variation på fartygens kostnad, storlek, utformning i övrigt vilket gör det svårt att 
ange generella uppgifter om detta samt potential till förändring. Fartygen är 
anpassade efter det gods och den sträcka de ursprungligen var tänkta för. Ändras 
förutsättningarna kommer också fartyget att bytas ut på sikt. 

 

Potentiellt ökad nyttjandegrad  
Generellt kan sägas att finns det en efterfrågan på transporter till sjöss så finns 
det fartyg tillgängliga redan idag. Eftersom fartygen opererar på en marknad med 
global konkurrens kommer den som så önskar att finna det fartyg de önskar. Det 
finns dessutom en outnyttjad potential att öka fyllnadsgraden generellt och att 
hitta returlaster. Den ökande standardisering, till exempel genom 
containerisering, som redan pågår kan bidra till detta.  

Hastighetsförändring 
Hastighetssänkning är intressant ur energieffektivitetshänseende. Fartygen kan 
segla saktare och på så vis spara bunker, men detta behöver kompenseras genom 
fler fartyg för att kunna åstadkomma samma transportarbeter per tidsenhet. Det 
finns dock transportköpare på marknaden med mindre tidskänsligt gods men med 
hög känslighet för leveranssäkerhet.  

Inlandssjöfart & kustsjöfart 
För inlandssjöfart, se sid 70 
 
För frågor om kustsjöfart se annex i delrapport gods som gjordes i samarbete med 
Sjöfartsverket. 

Övrigt 
Trafikverket utvecklar arbetet med linfärjor 
 
  

                                                             
46 Alf Brodin, Trafikverket. 
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Luftfart – trender exklusive energifrågor 

Inrikes- och utrikestrafik följdes fram till år 1980 åt i storleksordning men därefter 
har utvecklingen av utrikesresor ökat drastiskt. Det är tack vare utrikesmarknaden 
som fordon har utvecklats. Infrastrukturen är inget hinder för 
flygplansutvecklingen – den går att nyttja ytterligare. Det finns generellt gott om 
kapacitet. Flygplansutvecklingen drivs till stor del av kostnadsjakt, bl.a. höga 
oljepriser och marknadens utveckling är viktig för huruvida identifierade trender 
kommer att slå igenom.  

Mindre negativ miljöpåverkan  
När det gäller miljöaspekterna förbättras den svenska flygplansflottan löpande. 
De bullrigaste och smutsigaste planen är på väg att fasas ut och kommer i princip 
att vara helt borta inom 5-7 år. De flygplan som ersätter de äldre bullrar mindre, 
har lägre bränsleförbrukning och släpper ut mindre utsläpp.47 De plan som sätts i 
drift år 2011-2020 släpper ut mindre kolväten och kväveoxid (upp mot 30% 
mindre kväveoxid).48

Gods kontra passagerare

 Det finns dock vissa motsättningar mellan förbättringarna på 
miljöområdena. 

49

Flygfrakt står för en mycket liten del av transportarbetet även om det kan utgöra 
betydande delar av varuvärdet. Ett mindre antal flygbolag har specialiserat sig på 
flygfrakt och de använder flygplan tillverkade eller anpassade för den 
verksamheten. Flertalet flygbolag använder flygplan anpassade för passagerare. 
Vanligtvis finns det även i passagerarplanen möjlighet till en viss fraktvolym under 
golvet, och även möjlighet att frakta containrar

 

50

SESAR 

.  

Flygtrafikledningen genomgår radikala förändringar genom EU-programmet 
SESAR (Single European Sky ATM Research). Syftet är att utveckla ett gemensamt 
europeiskt luftrum, bl.a. för att öka kapaciteten och förkorta flygvägarna. 

Större flygplan 
Det har skett en långsam utveckling mot större plan. Större plan ger större 
energieffektivitet än mindre, om de byggs för samma flygsträcka.  
  

                                                             
47 Anna Wilson, generalsekreterare, Svenskt flyg. 
48 Anders Lundhblad, Volvo Aero. 
49 Text justerad av Henrik Ivre, Trafikverket 
50 Det rör sig om mindre containrar än för sjö, väg och järnväg. Flygets containrar är 
byggda i aluminium, har snedkapade nedre hörn och finns i olika storlekar.  

http://www.sesarju.eu/�
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Övergripande nuläge energi51

Energieffektivitet 

 

Transportsektorn är i dagsläget nästan uteslutande beroende av fossila bränslen. 
95 % av den energi som används av transportsektorn globalt, i Europa och i 
Sverige är av fossilt ursprung. Detta tillsammans med sektorns storlek gör att den 
globalt står för närmare 30 % av de energirelaterade utsläppen av växthusgaser. 
Samtidigt är det den sektor inom vilken användning av fossila bränslen, och 
därmed utsläppen ökar snabbast. Den höga andelen fossila bränslen gör också 
sektorn mycket sårbar för de minskande tillgångarna på olja som står framför oss. 
Samtidigt finns stora möjligheter. De olika trafikslagen har olika fördelar. 
Persontransporter med buss och järnväg innebär mycket hög energieffektivitet 
medan bilen har mycket hög flexibilitet och ofta är nödvändig i glesbygd. Flyget är 
nödvändigt för interkontinentala resor. Där det saknas landförbindelse kan flyget 
också vara mer energieffektivt än snabbfärja. Se även figur 1. 
  

                                                             
51 Håkan Johansson, Trafikverket. 



  
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  

 

25 
 

Figur 1: Energianvändning och klimatpåverkan (per personkilometer) hos olika trafikslag. Alla 
siffror är normerade mot energianvändning och klimatpåverkan för personbil i tätort = index 10052

                                                             
52 Personbil och buss: Trafikverket, handbok för vägtrafikens luftföroreningar: 

 

 
http://www.trafikverket.se/Privat/Miljo-och-halsa/Halsa/Luft/Dokument-och-lankar-om-
luft/Handbok-for-vagtrafikens-luftfororeningar/ kapitel 6 bilagor Antagen beläggning 
personbil 1,5 personer, antagen beläggning buss 15 personer. Bantrafik, beräkningar och 
antaganden är utförda av Håkan Johansson Trafikverket baserat på NTMs metoder och 
data. Avser loktåg, regionaltåg 2 vagnar samma nivå, X2000 20% lägre. Klimatpåverkan 
utifrån svensk elmix. Flyg: Utgångspunkt är 136g CO2/pkm som var snittet för inrikesflyget 
2010. För klimatpåverkan har utsläppet, 136 g/pkm, multiplicerats med 2,25, där 2 avser 
ökning p.g.a. att klimatpåverkan från flyget inte bara kommer av koldioxidutsläppen utan 
även av den vattenånga som släpps ut på hög höjd, 0,25 är ett tillägg för att även ta med 
klimatpåverkan från produktion och distribution av bränsle ett sådant tillägg görs även för 
övriga trafikslag. Stapeln för flyg blir därför inte dubbelt så hög för klimat jämfört med 
energi eftersom även personbilens (referensen) är ökad med 1,25. 2,25/1,25=1,8. 
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Figur 2: Energianvändning och klimatpåverkan (per tonkilometer) hos olika trafikslag. Alla siffror 
är normerade mot energianvändning och klimatpåverkan för tung lastbil distribution i tätort = 
index 10053

Hur fordonet, fartyget eller flygplanet framförs har stor inverkan på 
bränsleförbrukning och klimatpåverkan. Genom sparsam körning och ökad 
efterlevnad av hastighetsgränser kan energianvändningen i vägtransporter minska 
med upp till 15 %. För övriga trafikslag finns en besparingspotential på 5–15 % 
kopplad till användningssätt. 

 

Förnybar energi 
Andelen förnybar energi inom transportsektorn kan ökas på tre sätt, 

• biobränslen i befintliga motorer 
• biobränslen i dedikerade motorer 
• el alternativt vätgas producerad utifrån förnybar energi. 

                                                             
53 Lastbil Trafikverket, handbok för vägtrafikens luftföroreningar: 
http://www.trafikverket.se/Privat/Miljo-och-halsa/Halsa/Luft/Dokument-och-lankar-om-
luft/Handbok-for-vagtrafikens-luftfororeningar/ kapitel 6 bilagor Järnväg: Green Cargos 
miljökalkyl Container. Koldioxid enligt svensk mix, Containerfartyg: NTM 11 000 TEU, Färja: 
NTM RoRo (2000 lane meters). 
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De två första är möjliga alternativ för samtliga trafikslag medan el huvudsakligen 
är ett alternativ för väg och järnväg. Mängden biobränslen begränsas på kort sikt 
av befintliga produktionsanläggningar och på längre sikt av tillgänglig biomassa. 
Eftersom mängden biobränslen är begränsad både på kort och på lång sikt kan 
man även se minskning av energianvändning som en åtgärd för att öka andelen 
biobränslen. Med ett mer transportsnålt samhälle skulle dessa möjligheter öka. 
På kort sikt kan förnybar energi i transportsektorn öka genom ökad låginblandning 
av etanol i bensin och FAME54 samt HVO55

Ersättning för diesel, flygbränsle och bunkerolja 

 (hydrerade växtoljor) i diesel. Bidrag 
kan även fås från biogas som används i såväl tunga som lätta fordon som är 
speciellt avsedda för detta. På sikt är de kritiska faktorerna elektrifiering av lätta 
fordon, ersättning för diesel till framförallt tunga vägtransporter och flygbränsle 
samt bunkerolja för sjöfarten.  

Liksom för elen måste produktionen av (bio)drivmedel vara hållbar. Ersättning av 
diesel är speciellt svårlöst. Det beror på att den konkurrerar om samma fraktioner 
i raffinaderierna som flygbränsle och lågsvavligt fartygsbränsle56

 

. Det är problem 
med att få fram tillräckliga mängder av dessa fraktioner och import till Europa från 
USA och Ryssland sker redan idag. Det gör att trycket på att finna ersättning inte 
bara handlar om klimat utan också om försörjningstrygghet när det gäller energi 
till transportsektorn.  

Det finns därför stort behov av att kunna producera nya förnybara 
ersättningsdrivmedel för diesel. Det handlar bland annat om syntetisk biodiesel 
producerad genom HVO57. Eventuellt kan även FT (Fischer-Tropsch)58 bli aktuellt 
men till skillnad från HVO finns ännu ingen fungerande anläggning för FT-
biodiesel. Till skillnad från FAME kan denna diesel köras höginblandad i 
dieselmotorer utan några justeringar, eftersom den uppfyller specifikationerna för 
diesel. Preem började under 2010 saluföra sin HVO-diesel kallad Preem evolution 
diesel59 . Vid raffineringen har man utöver fossil råvara tillsatt upp till 15 %60

                                                             
54 fettsyrametylestrar som kan baseras på olika oljeväxter, RME rapsmetylester är en typ 
av FAME 

 

55 Biomassa i form av hydrerade växtoljor används som insats i raffinaderier. Nestes 
NexBTL är ett exempel. 
56 För sjöfarten gäller detta framförallt för lågsvavliga kvaliteter något som först införs i 
svavelkontrollområdena den närmaste tiden, men kraven skärps även globalt.  
57 Hydrotreated Vegetable Oils 
58 Fischer-Tropsch är en kemisk process där en blandning av kolmonoxid och vätgas 
omvandlas till flytande drivmedel. Råvaran kan vara kol (använt av bland annat Tyskland 
under andra världskriget och Sydafrika under Apartheidtiden), naturgas eller biomassa. 
Det är det produktion från biomassa som avses här. 
59 Alla uppgifter från PREEM: http://evolution.preem.se/evolution-diesel 
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förnybar råvara (tallolja). Dieseln låginblandas därefter med 7 % FAME så att den 
totala förnybara andelen blir 22 %. Klimatpåverkan räknat från källa till avgasrör 
(WTW) blir 16 % lägre jämfört med diesel utan låginblandning. Till att börja med 
kommer man producera 100 000 m3 råtalldiesel om året. Det motsvarar ca 2 % av 
levererad mängd diesel i Sverige per år. Trafikverket bedömer att det först om 10 
år kan kommer finnas mer betydande mängder av dessa drivmedel. 
 
Biogas kan användas i både gnisttända motorer i personbilar och stadsbussar och i 
dieselmotorer, där en mindre mängd diesel används för att tända gasen, så kallad 
dual-fuel. Det sistnämnda ger i dagsläget högre verkningsgrad. Dual-fuel i 
kombination med flytande biogas ger tillräcklig räckvidd för fjärrtransporter. 
Biogas framställs redan i dag för fordonsgas genom rötning av biomassa och på 
sikt (cirka 10 år) kan förgasning av biomassa också bidra till produktionen.  
Dimetyleter (DME) är en gas som kan användas i specialbyggda dieselmotorer. 
DME kan framställas genom förgasning av biomassa och konkurrerar då med 
biogas. Genombrottet för DME, som väntas först om 10 år, är beroende dels av 
teknikutvecklingen för förgasning av biomassa, dels av utvecklingen av motorer 
för DME.  
 
Etanol kan utöver låginblandning användas i flexifuelpersonbilar och i tunga 
fordon. Global låginblandning av etanol i bensin ställer stora krav på 
världsproduktionen av etanol, vilket kan driva upp priserna. Av statistiken kan 
man också se att användare av flexifuelfordon väljer mellan bensin och etanol 
beroende på vad som är billigast vid tankningstillfället. Om det inte kommer fram 
någon lösning på detta kan det bli svårt att registrera flexifuelfordon från 2013 
och framåt. Tunga fordon har inte samma problem. 
 
För sjöfart och flyg är övergången till alternativa bränslen sannolikt mer 
utmanande än för vägtrafik. Flygbränsle kan liksom diesel till vägtrafik framställas 
genom Fischer-Tropsch eller i raffineringsprocessen med insats av HVO/Biocrude 
med bland annat skogavfall som råvara. På sikt bedöms även alger som intressant 
råvara. Bränsle som framställts med dessa processer kan blandas med obegränsad 
andel i vanligt flygbränsle. Testflygningar har genomförts men det krävs 
incitament eller andra råoljepriser för att storskalig produktion ska komma igång. 
Flyget har en förmånlig infrastruktur för att distribuera nya bränslen.  
 
För sjöfart kan troligen relativt enkla biobränslen användas, vilka också är 
billigare. Ett attraktivt alternativ är att använda flytande naturgas (LNG61

                                                                                                                                                           
60 Avser sommarhalvår, lägre andel under vinterhalvåret 

) och i en 

61 Liquefied Natural Gas 
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förlängning flytande biogas. Sjöfart kan även använda vind som hjälpkraft genom 
segel eller skärmar. Det sistnämnda kräver inte så omfattande ombyggnader.  
 
Naturgas ger också lägre utsläpp av svavel vilket gör att det är intressant som 
användning för sjöfart inom svavelutsläppskontrollområden (SECA). Naturgas och 
biogas är samma bränsle, metan, men tillgängliga kvantiteter i alla fall på kort sikt 
är betydligt större för naturgas.  
 
Byte mellan olika fossila bränslen liksom produktionsmetod för dessa bränslen 
kan både öka och minska transportsektorns klimatpåverkan. T.ex. ger bensin 
producerad utifrån tjärsand62

 

 ca tre gånger högre klimatpåverkan jämfört med 
bensin producerad från konventionell olja. Användningen av naturgas för 
transportsektorn har setts som alternativ när råoljepriserna stiger. Genom sitt 
lägre kolinnehåll per energienhet ger naturgas lägre utsläpp jämfört med diesel 
eller bunkerolja. Det gäller särskilt om det används i dieselmotorer med hög 
verkningsgrad. 

Utöver detta antas att 70 % av de nya personbilarnas trafikarbete utgörs av 
elfordon eller laddhybrider under eldrift63. Här översatt till 60 % av 
personbilsflottan inklusive gamla fordon. Även tunga fordon antas kunna 
elektrifieras till mellan 5 och 10 procent64. Här antas 5 %. Denna andel antas tas 
helt av stadsbussar och distributionslastbilar, vilket ger en andel för dessa fordon 
på 20 procent. Klimatpåverkan från el räknas som nationell elmix65

  
.  

                                                             
62 Kallas även okonventionell olja 
63 IEA (2010) ETP 2010, sidan 330, siffran är specifik för OECD Europa. 50% anges även för 
2030. 
64 IEA (2010) ETP 2010, sidan 264 TABELL 7.1 
65 17 ton CO2 ekv per GWh 
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Tabell 5: Introduktion av förnybar energi i transportsektorn enligt IEA BLUE map  

 2020 2030 2050 
 Personbil och lätt lastbil (<3,5 ton totalvikt) 
Andel el (av trafikarbete) 3 % 27 % 60 % 
Andel biodrivmedel (av 
drivmedel exklusive el) 

9 % 16 % 30 % 

Reduktion av 
koldioxidutsläpp (för 
drivmedel exklusive el) 

7 % 14 % 25 % 

 Tung lastbil i fjärrtrafik, landsvägsbuss, fartyg och 
flyg 

Andel biodrivmedel 9 % 16 % 30 % 
Reduktion av 
koldioxidutsläpp 

7 % 14 % 25 % 

 Stadsbuss och distributionslastbil 
Andel el (av trafikarbete)66 5 %  11 % 20 % 
Andel biodrivmedel (av 
drivmedel exklusive el) 

9 % 16 % 30 % 

Reduktion av 
koldioxidutsläpp (för 
drivmedel exklusive el) 

7 % 14 % 25 % 

  

                                                             
66 Energianvändningen vid eldrift kan antas vara en faktor 2,5 lägre än vid dieseldrift. 
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Vägtrafik 

Övergripande nuläge 
Nya personbilars bränsleförbrukning hade 2010 minskat med 39 procent jämfört 
med 1978 och med 33 procent jämfört med 1990. Det är en betydande 
energieffektvisering som kunde ha varit ännu större om motoreffekt och vikt inte 
hade ökat. Speciellt under senare år har energieffektiviseringen varit stor som ett 
resultat av förändrade regler om fordonsskatt och miljöbilar samt relativt högt 
bränslepris. Lätta lastbilar har ungefär samma teknik och regelverk som 
personbilar och liknande utveckling inom energieffektivisering sker också för dem. 
Det finns en betydande potential redan i energieffektiva val från det utbud som 
finns på marknaden i dag. Principiellt gäller det att välja ett så energieffektivt 
fordon som möjligt oavsett drivmedel. Det görs genom att välja fordon efter 
behov (inte större än nödvändigt) med den bränslesnålaste motorn och 
växellådan. För tunga fordon och arbetsmaskiner gäller det också att välja fordon 
utifrån transportbehovet och det arbete som ska utföras.67

 
  

Fordonens kvalitet har stor betydelse för trafiksäkerheten. Under senare år har 
betydande framsteg gjorts vad gäller fordons säkerhetsegenskaper i kollision. 
Risken att dödas i personbilar har mer än halverats under senare år. 
Fordonssäkerheten kan grovt delas in i tre områden, de skyddande egenskaperna 
givet en kollision, grundläggande fordonsdynamiska egenskaper som broms och 
styrförmåga och ett område under snabb expansion, de system som stöttar 
föraren eller autonomt hanterar fordonet i kritiska situationer. Även om det finns 
stor kvarvarande säkerhetspotential inom alla tre områdena finns det anledning 
att tro att det är inom det sista området betydande landvinningar kommer att 
finnas framöver. Det är dock i samverkan med krocksäkerhetsegenskaperna som 
autonom broms och styrning ger en stor systemeffekt, de kan inte ersätta 
varandra.68

 
  

Vägtrafikfordonen verkar i ett system där fordon, vägar, trafik, förare, företag m 
fl. agerar tillsammans. Att isolera fordonen egenskaper utan att ta hänsyn till 
systemet som helhet är svårt. Skattningar av fordonens betydelse kommer därför 
att bygga på implicita skattningar av de andra trafikala aspekterna. Framöver 
kommer systemsynen att dominera och de enskilda komponenterna allt mer att 
vara beroende av varandra för att leverera optimalt.69

 
 

                                                             
67 Håkan Johansson, Trafikverket. 
68 Anders Lie, Trafikverket 
69 Anders Lie, Trafikverket 
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Samhällets trafiksäkerhetsambitioner är mycket högt ställda. Historiskt har 
dödstalen halverats cirka var tionde år. Sverige halverade antalet dödade i 
vägtrafiken mellan 2000 och 2010. Målet för 2020 är ytterligare en halvering. 
Detta är också målet för EU. EU kommissionen har i sin vitbok markerat att 
dödstalen ska vara nära noll år 2050. Om man halverar varje årtionde från 2010 
till 2050 återstår cirka 6 % av de dödstal som fanns 2010, d.v.s. man ligger nära 
noll. Huvuddelen av minskningen beräknas komma från systemeffekter där 
fordonet är den komponent som förbättras mest.70

 
  

Fordonen är den systemkomponent som förändras snabbast. Förarbeteenden och 
väginfrastruktur förändras långsamt, med undantag av vissa lagstyrda 
förändringar. Allt väsentligt trafikarbete kan förväntas utföras av bilar yngre än 15 
år. Det är därför väsentligt att fokusera fordonsvalen för att öka trafiksäkerheten. 
Om en nybilskund väljer ”fel” fordon måste systemet dras med denna produkt 
under lång tid. 
 
Mänskliga tillkortakommanden ersätts allt mer av system som bättre adresserar 
miljö, tillgänglighet och trafiksäkerhet. I framtiden kan vi på en skärm se 
gångtrafikanter och cyklister i mörkret. Det kommer att finnas teknik i våra 
mobiltelefoner som kommunicerar med fordonen på kort håll och på så sätt 
varnas föraren. Detta innebär att det kommer att bli viktigt att ha med 
mobiltelefonen vid promenader i mörkret.71

 
 

Lagstiftningen kring fordonens säkerhetskrav sker på två nivåer. Inom FN:s hägn 
tar UN/ECE fram technical regulations. Detta sker med inblandning av 
medlemsländer och representation från fordonsindustrin. Dessa technical 
regulations implementeras sedan i nationell lagstiftning, eller som inom den 
Europeiska Unionen genom regler på gemensamhetsnivå. Förfarandet har som 
mål att det ska vara enkelt att administrera fordon som rör sig mellan länder. 
Lagen specificerar minimikrav för fordonen. Det finns marknadskrafter som både 
efterfrågar och erbjuder höge säkerhetsnivåer. Uppskattningsvis levererar dessa 
processer betydande nytta framöver, även om racet mot säkrare fordon går 
fortare på personbilsområdet än fordonen för godstransporter.72

 
 

Kraven på personbilar är relativt detaljerade medans de för motorcyklar och 
mopeder är mer begränsade.73

 
 

                                                             
70 Anders Lie, Trafikverket 
71 Information från Bengt Hallström, Trafikverket 
72 Anders Lie, Trafikverket 
73 Anders Lie, Trafikverket 



  
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  

 

33 
 

Tekniska system kan delas in i autonom teknik respektive kooperativ teknik. Den 
autonoma tekniken finns redan i dag i stor utsträckning. Den bygger på att varje 
fordon har en radar mot omgivningen . T.ex. finns radar som ser hur nära fordon 
finns och justerar så att fordonen har tillräckliga avstånd.74

 
  

Hastighetsefterlevnad 
Hastighetsöverträdelser ledde 2004 till ett merutsläpp på ca 700 000 ton koldioxid 
eller knappt 4 procent. Av detta stod lätta fordon för två tredjedelar och tunga 
fordon för en tredjedel. Sedan 2004 har hastighetsöverträdelserna för personbil 
minskat medan situationen för tunga fordon inte har förbättrats. Idag är alla 
tunga lastbilar med släp utrustade med en hastighetsregulator som bara 
begränsar topphastigheten till 89 km/h oavsett skyltad hastighet. Genom att 
ersätta detta system med ett intelligent system för hastighetsanpassning (ISA) kan 
hastighetsefterlevnad oavsett skyltad hastighet garanteras. Krav på ISA bör finnas 
för samtliga fordonstyper inom EU på sikt. Hastighetsbegränsningar tas allt mer på 
allvar. Man skulle kunna tänka sig att försäkringsbolag systematiskt tog hjälp av 
stödsystemen för att kontrollera huruvida hastighetsbegränsningen hållits t.ex. 
vid en incident.75

 
  

Hastighetsreglering - lastbilar får inte köra snabbare än 90 km/h. EU skulle kunna 
ställa krav på att hastighetsregulatorerna skulle ställas på 80 km/h. Eller så skulle 
åkerierna själva kunna göra det ex via KNEG. 

Fordon för godstransport 

NULÄGE 76

Fordonen för godstansporter är ett väsentligt inslag i vägtrafiken. Genom sin 
storlek och vikt utgör de en risk för övriga trafikanter. Det finns självklart också 
risker för förarna i tunga fordon. Ett stort och känt problem är den låga 
bilbältesanvändningen. Av 21 omkomna personer i tunga lastbilar åren 2005-
2009, var 20 obältade och en hade bilbältet på. Små framsteg har dock gjorts 
under senare år. 

 

 
De flesta som dör i olyckor relaterade till tunga fordon är individer utanför 
fordonet, både i personbilar och oskyddade trafikanter. Det finns redan idag krav 
på fordonsutrustning för att minska dessa problem. Lastbilar har främre 
underkörningsskydd som gör att en personbil kan använda sitt skydd som planerat 
istället för att bli överkörd. Längs sidan på lastbilar finns överkörningsskydd som 
ska skydda cyklister och fotgängare från att komma under lastbilen då den 
                                                             
74 Bengt Hallström, Trafikverket. 
75 Håkan Johansson, Trafikverket 
76 Anders Lie, Trafikverket 
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svänger av. Under 2010 dog 32 personer i personbil när de kolliderade med 
lastbilar eller bussar. 9 oskyddade trafikanter dödades av buss eller lastbil samma 
år. De av lastbila och bussar dödade utgjorde ca 15 % av de vägtrafikdödade. För 
tio år sedan var motsvarande tal, 76 dödade i bil mot lastbil och buss och 32 
oskyddade trafikanter som dödades i kollision med motsvarade fordon. Då 
utgjorde de som dog i kollision med tunga fordon 18 % av de trafikdödade. 
 
EU har kommunicerat en avsikt att införa krav på antisladdsystem, 
filhållningsassistenter och automatisk nödbroms för nya modeller av tunga fordon 
under 2014. De mer precisa reglerna är under utveckling. Denna typ av 
förarstödsystem har funnit under cirka tio år, framför allt i personbilar. Systemen 
är fordonsautonoma och föraren är den avgörande agenten i körprocessen.  

UTVECKLINGSTRENDER OCH DERAS MÖJLIGHETER 

Längre och tyngre 
Skogsindustrin, Skogforsk och bilindustrin har initierat försök med längre och 
tyngre lastbilar än vad som idag är tillåtet i Sverige77

 

. På sträckor där järnväg eller 
sjöfart är ett alternativ finns möjlighet att längre och tyngre lastbilar skulle kunna 
leda till konkurrensfördelar och överflyttning till lastbil. Det behövs en utarbetad 
strategi för när dispens för längre och tyngre lastbilar ska kunna ges. En möjlighet 
skulle kunna vara att ge dispens för längre och tyngre lastbilar till 
omlastningscentral för vidare transport med järnväg och motsvarande i omvänd 
riktning. På så sätt kan de tyngre och längre lastbilarna fungera som ett 
incitament för intermodala transporter.  

Om hälften av alla skogstransporter av rundvirke sker med längre fordon med 20 
procent lägre utsläpp per transporterat ton ger det en minskning av 
koldioxidutsläppen på ca 1 procent78. Utöver dessa transporter kan även andra 
typer av transporter vara aktuella för längre och tyngre fordon. Enligt en tidigare 
rapport inom KNEG (samarbetet Klimatneutrala godstransporter) bedöms 
potentialen när det gäller road trains (längre fordon) till knappt 3 procent 
reduktion av koldioxidutsläppen79. Detta är sannolikt en konservativ bedömning80

 

 
(gjord 2007). Studier pågår för att se potentialen. 

                                                             
77 KNEG på väg mot visionen – en redovisning av åtaganden 2010 http://kneg.org/wp 
content/uploads/2010/03/iKNEG_2010.pdf 
78 Skogforsk (2011) Bättre miljö och lägre kostnader med ny typ av virkesfordon. PM 2011-
01-12. PM anger bränslebesparing på 20-25 procent. 
79 Hedinius F (2007) Klimatneutrala godstransporter, förstudie. Vägverket publikation 
2008:111 
80 Anders Berndtsson, Trafikverket 
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Idag får en lastbil väga max 60 ton (varav last 40 ton och lastbil tillsammans med 
släp väger 20 ton). Sektorn tittar på möjligheterna att transportera upp till över 
100 ton. Det är troligt att man i framtiden kommer att tillåta längre lastbilar, upp 
mot 35 m, på ett visst vägnät, men inte överallt. Företrädesvis borde det gå att 
köra om på valt vägnät. Vägtekniskt kan tyngre fordon ge problem med den 
maxvikt som broar tas, men för vägarna kan tyngden pareras genom att använda 
fler axlar så axellasten inte behöver bli tyngre (det beror på hur man räknar). För 
styckegods - d.v.s. paket med allt möjligt är volymen begränsande, inte tyngden, 
medan när det gäller t.ex. timmer är tyngd relevant.81

 
 

En lastbil får max vara 25,25 m lång. Volvo har dispens att på prov köra längre 
lastbilar i hamnen i Göteborg, 50 m långa lastbilar. 50 m långa lastbilar kan köra 
tre stycken 40-fots containrar82

Tekniska stödsystem 

. Alla kommer inte att gå över till längre lastbilar. 

Filhållningsassistenter mm 
Ett system med stor potential att påverka kapaciteten är filhållningsassistenter. 
Dessa använder en eller flera kameror för att se hur fordonet är placerat i 
förhållande till körfältet. De stöttar idag föraren att inte köra ur körfältet 
ofrivilligt. Det finns även system som assisterar att placera fordonet mitt i 
körfältet. Dessa system skulle kunna möjliggöra smalare körfält på vissa vägar 
eller för viss trafik. Detta förändrar slitaget på vägytan, men kan öka 
kapaciteten.83

 
  

På liknande sätt kan stöd för säkra fordonsavstånd möjliggöra tätare 
längspackning på vägarna. Idag finns redan system som med hjälp av radar mäter 
avstånd till framförvarande fordon och automatiskt bromsar när fordonet 
kommer för nära den framförvarande bilen. Vartefter dessa system utvecklas kan 
troligen tätare packning medges.84

 
  

De kooperativa stödsystemen finns ännu inte på marknaden, utvecklingsarbetet 
går långsamt. Genom kooperativt arbete kan den individuella prestationen 
förbättras. Inom de närmaste åren kommer vi att se en utveckling av teknologin 
där fordonen kommunicerar med varandra. Informationen kommer att kunna 
”hoppa” mellan fordonen och därmed kan ett fordon långt fram kommunicera 
även med fordon längre bak. Denna teknik kan t.ex. användas för att anpassa 
hastigheten till hur trafiksituationen ser ut längre fram. Detta ger vinster för 
tillgänglighet, trafiksäkerhet och miljö. I dagsläget bygger fasta system för variabel 
                                                             
81 Håkan Johansson, Trafikverket 
82 Containrar räknas i standardiserade 20 fotsenheter, oftast sammansatta till 40 fot. 
83 Anders Lie, Trafikverket 
84 Anders Lie, Trafikverket 
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hastighet på informationsstationer var 500:e meter, i framtiden levererar varje 
fordon information vilket gör systemet mer robust. Det behövs mer forskning men 
det finns redan idag vissa resultat.85

 
  

Det finns ytterligare potential att med digital teknik skapa ordning och reda i 
transportsystemet och säkra tillgängligheten. För att minska riskerna med stopp 
eller olyckor vid kritiska partier, t.ex. i Förbifart Stockholms tunnlar kan en 
kvalitetscertifiering av fordonen som kör in i tunneln utkrävas. Det innebär att 
föraren ska ha blåst i alkolåset, fordonen ha rätt motortemperatur, ha en 
godsbeskrivning, inga felkoder och korrekt logg för kör- och vilotider innan de får 
behörighet att gå in i tunneln. Tekniken för detta finns redan idag. För att detta 
ska ske behövs dock styrmedel. I USA finns redan ”trusted truck”- där polisen på 
håll läser av sov-& vilotider etc.86

 
 

Lane departure warning – varna när utanför filen eller styr upp fordonet när 
hamnar utanför. – finns redan idag. Otrolig potential. Stor effekt.87

 
 

Här finns en potential att spara pengar. Det kommer att finnas ett intresse även 
från personbilssidan. Men där finns ett initialt hinder föra att föra in tekniken i 
tillräckligt många fordon initialt. Det är troligen lättare på godssidan pga. det kan 
vara ett konkurrensargument för t.ex. Volvo att utrusta samtliga sina lastbilar med 
tekniken, för personbilar kan det vara mer upp till respektive bilköpare att köpa 
till tekniken eller inte. 88

 
 

Redan idag går det tekniskt att tvinga fordon hålla hastigheten genom tvingande 
ISA. Utmaningen är snarast politiskt.  

Konvojkörning 
Sedan många år experimenteras med att koppla samman fordon till fordonståg, så 
kallad platooning eller konvojkörning. Detta är förenat med stora tekniska 
utmaningar men även juridiska dito. Med nuvarande lagstiftning ska föraren alltid 
ha kontroll över fordonet och i ett fordonståg är det föraren längst fram som har 
kontroll över samtliga fordon. Det är dock en fråga som utreds redan i EU- projekt 
i dagsläget.  
 
Fordonståg kan påtagligt öka kapaciteten i vägsystemet samtidigt som med 
tillförlitliga system kan störningsfrekvensen minska. Angreppssättet kräver också 
                                                             
85 Information från Bengt Hallström, Trafikverket 
86 http://www.roadtransport.com/blogs/big-lorry-blog/2010/08/volvos-trusted-truck-
projectbi.html och http://ntrci.org/library/videos/trusted_truck_ii_phase_d.aspx  
87 Information från Bengt Hallström, Trafikverket 
88 Information från Bengt Hallström, Trafikverket 
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att relativt många fordon är förberedda för denna typ av körning. Det finns också 
stora utmaningar att få acceptans hos trafikanter och det politiska systemet. 
Teknik för konvojkörning kan finnas framme om 10 år. Om konvojkörning blir 
praktiskt möjligt kan detta gissningsvis få signifikant genomslag kring 2030. 
Troligtvis kommer detta först ske inom yrkestrafiken, men även personbilar kan 
komma att köras i konvoj.89

 
 

Konvojkörning är lämpat för tung trafik på motorväg, det finns ingen möjlighet att 
tillämpa det i urban miljö i och med att det måste finnas omkörningsfält. 
Fordonståget har en ledare som är en certifierad chaufför. Därefter kan fordonen 
begära att bli elektroniskt påkopplade bakom den certifierade chauffören.  
 
Avståndet mellan fordonen i en konvoj uppskattas till ca 5-10 meter. Om de 
avstånden gäller innebär det följande:  
Idag är rekommenderat avstånd på motorväg mellan fordon som kör 80 km/h ca 
66m. Maxlängd på lastbil/buss är i dagsläget 25,25 m vilket ger att det på 100 m 
med konvojkörning kan rymmas 3 lastbilar istället för 1 som idag om 
tresekundersprincipen följs. För en personbil som är 4,5m lång innebär det vid 
100km/h att det får plats 8 bilar på 100 m istället för som idag lite mer än 1 bil.90

 
 

Initialt är det troligt att det utvecklas system för att ha tåg inom respektive 
tillverkare- Volvo/Scania etc. men på sikt kan det bli samarbete mellan 
tillverkarna. Systemet blir säkrare än dag i och med att det förhindrar 
upphinnande olyckor. Dessutom kan en vinst göras i och med att föraren i fordon 
längre bak i tåget kan vila och tillgodoräkna det i kör och vilotider. Dessutom finns 
en energibesparingspotential, när ett fordon lägger sig i suget bakom ett 
förevarande fordon kan 10-15% energiförbrukning sparas.91

Energieffektivisering

  

92

För tunga fordon har det traditionellt varit större intresse för energieffektivitet 
från köparna. Ett problem är att det saknas en standardiserad metod för att mäta 
och redovisa bränsleförbrukning och utsläpp för kompletta fordon. Det har gjort 
det svårare för köpare av fordon och transporter att göra optimala val. Sverige 
deltar i EU-projekt som pågår för att utveckla en sådan metod. När det finns 
metoder för mätning och redovisning kan man på sikt även få till regelverk för 
tunga fordon. Dessa metoder måste ta hänsyn till den stora variation som finns i 
tunga fordons lastförmåga. EU kommissionen skriver även i vitboken för 

 

                                                             
89 Anders Lie, Trafikverket 
90 Räknat på tresekundersregeln och får då att säkerhetsavstånd vid 80km/h respektive 
100 km/h är 66m respektive 83m. 
91 Information från Bengt Hallström, Trafikverket 
92 Håkan Johansson, Trafikverket 
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transporter att regelverk det som idag finns för personbilar och lätta lastbilar på 
sikt bör finnas för samtliga fordonstyper men även för andra trafikslag. 
 
Fjärrlastbilar kan effektiviseras genom minskat luftmotstånd, rullmotstånd och 
optimering av drivlina. Hybridisering, kan ge ett visst bidrag. Nya fordon beräknas 
bli 30 procent effektivare till 2030 och 50 procent effektivare till 2050. EU–kraven 
bör läggas på dessa nivåer. Nya stadsbussar och distributionslastbilar antas vara 
helt hybridiserade till 2030. Det ger större bidrag per fordon än hybridisering av 
fjärrlastbilar. En sammanställning av potentialen till energieffektivisering för 
samtliga fordon finns i Tabell 2 (se diskussion och slutsatser).  
 
Sparsam körning  
Sparsam körning kan i samband med utbildningstillfället minska 
bränsleförbrukningen med upp till 15 procent (IEA, 2009). Effekten klingar av efter 
utbildningen om inte motivationsåtgärder och eventuell repetitionsutbildning 
genomförs. Motivationen kan även höjas genom stödsystem i fordonen. Detta 
finns redan i stor utsträckning i tunga fordon och för lätta fordon införs under 
2014 krav på att såväl växlingsindikator som färddator ska finnas i nya fordon. 
Detta regelverk bör utvecklas vidare så att allt högre krav sätts på förarstöd. 
Utbildning sker vid såväl förarutbildningen som i riktade utbildningar till 
yrkesförare och de som kör mycket i tjänsten. För personbil har förarutbildningen 
störst effekt medan de riktade utbildningarna på kort sikt har störst effekt för 
tunga fordon då antalet personer som tar körkort för tung lastbil men som sedan 
inte använder det i sitt yrke är stort.  
 
Hastighetsefterlevnad 
Totalt bedöms sparsam körning inklusive förarstöd, hastighetsefterlevnad genom 
ISA kunna minska energianvändningen för tunga lastbilar med 10-15 procent till 
203093

Elektrifiering av vägtransporter

. I takt med att fordonen blir allt mer energieffektiva, t.ex. genom att kunna 
ta hand om bromsenergi, minskar potentialen för dessa åtgärder något. Till 2050 
bedöms potentialen därför till strax under 10 procent effektivisering. 

94

På sikt finns möjligheter att elektrifiera tunga fordon. I städerna finns redan idag 
eldrivna trådbussar (trolley) på många håll i Europa. Det finns även möjlighet med 
batteridrift för t.ex. eldrivna lastbilar som kan laddas vid lastterminaler och på 
andra ställen som besöks eller frekvent passeras med dessa fordon. Försök med 

 

                                                             
93 Trafikverket (2010) Trafikslagsövergripande planeringsunderlag för begränsad 
klimatpåverkan, Trafikverket publikation 2010:095 
94 Fakta nedan kommer från Håkan Johansson, Trafikverket där inget annat anges. Se även 
bilaga 1 för vidareutveckling av detta underlag. 
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snabbladdad buss pågår t.ex. i Umeå sedan slutet av 201095. Volvo kommer även 
testa en laddhybridbuss i Göteborgs lokaltrafik under 201196

 

. Den klarar en 
körsträcka, något beroende på körförhållande, på ca 10 km enbart med 
batteridrift. När batteriet tar slut kan den fortsätta körningen som en vanlig 
hybridbuss. 

För fjärrtransporter handlar det huvudsakligen inte om batteridrift utan om någon 
form av direktöverföring av el till fordonen. Det kan handla om elöverföring via en 
kontaktledning ovanför eller under fordonet eller kontaktlös överföring med 
induktion. Lösningar som inte sker via kontaktledning ovanför fordonet kan också 
användas av personbilar. Forskningsprojekt pågår såväl i Sverige som 
internationellt. Trafikverket deltar aktivt i dessa projekt, dels för att tillföra 
kunskaper om vägtransportsystemet (såsom vägutformning, vägbeläggning och 
trafiksäkerhet), dels för att bygga upp kunskaper och utveckla strategier för 
elektrifiering. 
 
Med ökad andel el inom transportsektorn är det viktigt att elproduktionen till 
största delen sker utan användning av fossil energi. För att klara klimatmål och 
energiförsörjning vid minskade tillgångar på fossil energi kommer det även att 
ställas krav på att elproduktionen minskar sin klimatpåverkan. Enligt EU 
Kommissionen är elproduktionen den sektor där man väntar sig att de största 
procentuella minskningarna av klimatpåverkan ska ske. I EU:s lågkolstrategi97

 

 
väntas elproduktionen minskat sin klimatpåverkan till 2030 med uppemot 70 
procent och till 2050 närmast eliminerat utsläppen genom en reduktion på upp till 
99 procent. Det betyder närmare bestämt att om elfordon inte är en bra 
klimatåtgärd i dag för att elproduktionen i många länder är baserad på fossila 
bränslen, så kommer det vara en bra åtgärd när dessa fordon väl utgör en stor del 
av fordonsparken. Detta kommer inte att ske förrän tidigast om 15–20 år. 

Det råder varierande uppfattningar om när det kan vara realistiskt att elektrifiera. 
Det beror bl.a. på industriella intressen. Skattningar har gjorts då man räknat på 
triangeln Malmö-Stockholm-Göteborg inklusive Jönköping, d.v.s. ca 100 mil. Olika 
kostnadsuppskattningar har gjorts. På senare tid har siffran 10 miljoner kronor per 
km, eller ca 10-15% av kostnaden att bygga en ny modern väg eller järnväg, 
använts. Underhållskostnader tillkommer. Fordonen i sig är sannolikt dyrare i 

                                                             
95http://www.umea.se/mer/tema/miljo/technicalvisits/besoksprojekt/varldensendasnabb
laddningsbarahybridbussar.4.338085d212f059a6b8e8000766.html 
96 Information i samband med Volvo Tech Show, maj 2011 
97 Brussels, 8.3.2011 COM(2011) 112 final COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO 
THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL 
COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS, A Roadmap for moving to a 
competitive low carbon economy in 2050, COM (2011) 112 final 
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inköp men i längden – med ökade volymer borde de kunna vara billigare än 
dagens fordon. Fordonen behöver också utrustas med batteri för att kunna köra 
kortare sträckor utanför systemet. Personbilar kommer också att kunna nyttja 
systemet 
 
För att få ett genomslag av elektrifierade fordon behöver tekniken utvecklas. För 
att få genomslag av elektrifierade fordon behöver dessa integreras i 
navigationssystemet. När en resenär söker efter en rutt ska navigeringssystemet 
veta laddningsstatus på fordonet samt batteristatus och kunna räkna ut rutten 
och se om batteriet är tillräckligt laddat. Dessutom bör systemet kunna boka 
laddningsplatser på lämpliga platser längs vägen.98

                                                             
98 Bengt Hallström, Trafikverket 
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Fordon för persontrafik 

NULÄGE 99

Personbilar genererar en betydande del av trafikarbetet. De genererar också stora 
skadetal. 2010 var det 119 av de som dog i trafiken som åkte personbil. 
Personbilar var också inblandade i 20 dödsolyckor med oskyddade trafikanter (I bil 
mot MC-olyckor dog ytterligare 10 personer). Drygt hälften av dödsfallen i trafiken 
är alltså relaterade till personbilar.  

 

 
Även motorcyklar och mopeder används för persontransporter. Användning av 
dessa fordonstyper är förenade med betydande risker, speciellt om man titta på 
risken per personkilometer. För dem som färdas med motorcykel och moped är 
risken mer än 30 gånger så hög som risken för bilisterna.100

 

 Detta beror både på 
den relativt begränsade säkerheten hos själva fordonet, men också på förarens 
karaktäristik (ålder, kön, körstil).  

Det finns marknadskrafter som både efterfrågar och erbjuder högre 
säkerhetsnivåer. Euro NCAP (European New Car Assessment Program) har sedan 
1997 krockprovat nya personbilar för att stötta marknaden för säkra bilar. 
Säkerhetsbedömningen sker idag utifrån 4 huvudområden, skyddet av vuxna i 
bilen, skyddet av barn i bilen, bilens stödsystem och bilens förmåga att lindra 
skador vid kollision med oskyddade trafikanter. 
 
Trafikverkets utvärderingar av Euro NCAP-betygens betydelse visar att dödsrisken 
minskar med cirka 70 % om man krockar i en 5-stjärning bil i jämförelse med en 2-
stjärnig. Verket har också gjort en utvärdering av skyddet av fotgängare och har 
visat att bilar med 2 stjärnor för detta skydd minskar risken för allvarlig skada med 
upp emot 40 % jämfört med ett 1-stjärningt skydd. 
 
Euro NCAP stöttar också antisladdsystem, bältespåminnare och frivilliga 
fartbegränsare. I närtid kommer fler egenskaper att premieras av Euro NCAP. 
Troligen får ISA ett större genomslag inom ett par år, vilket stöttar föraren till att 
köra enligt hastighetsbegränsningar i större omfattning. Detta kan på sikt påverka 
trafikflöden och kapacitet i positiv riktning, förutom att det ger säkerhets och 
miljövinster.  
 
Vad gäller motorcyklar och mopeder varierar säkerheten. Trafikverket har visat att 
ABS-system för motorcyklar minskar risken att skadas svårt eller dödas med 
nästan 50 %. Dessa viktiga säkerhetssystem kommer snabbt ut på marknaden. 

                                                             
99 Anders Lie, Trafikverket 
100 Trafikanalys, Vägtrafikskador 2010 
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EU kommer införa krav på antisladdsystem och bältespåminnare för förare 2014.  
 
Bilindustrin är inne i en fas där intelligenta datoriserade säkerhetssystem 
utvecklas och introduceras i snabb takt. På mindre än ett decennium har i princip 
alla nya bilar fått antisladdsystem. System som ökar bilens omvärldsuppfattning 
ökar i snabb takt. Kameror och radarsystem liksom laserskanning är redan idag 
ute på marknaden. Initialt kommer dessa system stötta föraren och agera endast i 
kritiska situationer där föraren inte kan förväntas agera. I dagsläget finns också 
system som detekterar nedsatt körförmåga hos föraren. Dessa är initialt 
fokuserade på trötthet men kan trimmas även mot alkohol och andra i trafiken 
illegala droger. Det finns också betydande utvecklingsinsatser vad gäller 
modernare alkolås. 
 
Olika trafikantgrupper har olika risker figur 3nedan från Vägtrafikskador 2010 
visar risken för olika trafikantgrupper per sträcka. På systemnivå är det ytterst 
viktigt att öka säkerheten för gående och cyklister liksom för de motoriserade 
tvåhjulingarna. 
 

 
Figur 3 (ur Trafikanalys publikation 2011:15) visarantal dödade i vägtrafikolyckor 
per miljard personkilometer, beräknat per trafikantgrupp och kön. Genomsnitt för 
åren 2003-2010. Uppgifter om färdlängder från resvaneundersökningen 2005-
2006.  
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UTVECKLINGSTRENDER OCH DERAS MÖJLIGHETER 

Energieffektivisering av personbilar och lätta lastbilar101

Ser man framåt finns det stora möjligheter till energieffektivisering av personbilar 
och lätta lastbilar. Till 2030 finns det potential att mer än halvera 
energianvändningen per kilometer för lätta fordon. Till att börja med finns stor 
potential i effektivisering av konventionella bensin- och dieselmotorer och i 
minskning av luft- och rullmotstånd. För bensinmotorer används samma 
motorprincip, ottomotorn, för såväl etanol- som gasmotorer, och därför kan 
energieffektivisering i princip komma även dessa till godo. Effektivisering av 
konventionella motorer räcker till stor del för EU:s krav på biltillverkarna att klara 
130 g/km till 2015. För krav på 95 g/km till 2020 kommer det troligtvis krävas 
hybridisering, det vill säga att vid sidan av förbränningsmotorn även ha en 
elmotor med batterier. För att nå 70 g/km till 2025 och 50 g/km till 2030 krävs 
elektrifiering genom elbilar och laddhybrider (hybrider som även kan ladda 
batterierna via elnätet), se figur 3. Den kritiska faktorn för införande av elbilar är 
batterikapacitet och kostnad. Tillgång till elenergi och laddinfrastruktur är mindre 
kritiska. EU-regelverket fasas in redan 2012 men gäller inte fullt ut förrän 2015. 
Även om det är flera år innan det börjar gälla har det redan fått effekt. 
Tillverkarna har målen klart uppsatt för att klara såväl 130 g/km som 95 g/km 
redan nu. Straffavgifter väntar om man inte klarar målen. För att säkerställa att 
klimatmål nås och för att skapa långsiktiga spelregler för industrin behöver mål 
sättas upp redan nu för 2025 och 2030 på 70 respektive 50 g/km. Målet på 95 
g/km till 2020 behöver i enlighet med EU Kommissionens tidplan omvandlas till 
bindande krav 2013. Även tänkta mål för 2025 och 2030 behöver inom 5 år 
omvandlas till bindande krav. 

 

 
EU reglementet gäller för EU som helhet. Utvecklingen i enskilda medlemsländer 
kan se annorlunda ut. Det gäller särskilt på en liten marknad som Sverige. Sverige 
hade länge de mest bränsletörstiga bilarna inom EU. Situationen har förbättrats 
och Sverige går för varje år ned något steg på listan. Nationella styrmedel som 
koldioxiddifferentierad fordonsskatt med undantag för miljöbilar, förmånsvärdet 
nedsättning för miljöbilar, upphandlingskrav och krav på myndigheter att köpa 
miljöbilar är några styrmedel som bidragit till denna utveckling. Även med fullt 
infört EU regelverk kommer Sverige att ha möjligheter att påverka var på listan 
som vi vill ligga genom nationella styrmedel. Sett för EU som helhet skulle dock de 
nationella styrmedlen kunna bli ett nollsummespel. Det kan förklaras med att om 
en tillverkare säljer alla sina bränsleeffektiva bilar med låga koldioxidutsläpp i ett 
land med starka styrmedel så kan samma tillverkare sälja mindre bränsleeffektiva 

                                                             
101 Håkan Johansson, Trafikverket 
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bilar i ett annat land med mindre starka styrmedel förutsatt att tillverkaren totalt 
för EU klarar koldioxidreglementet. 
 
 Koldioxidutsläppen och bränsleförbrukningen för personbilar mäts enligt EU:s 
provmetod. Den tar inte hänsyn till alla parametrar som påverkar de verkliga 
utsläppen. Förbrukningen vid verklig körning skiljer nästan alltid jämfört med det 
värde som deklareras enligt EU:s provmetod, eftersom verklig körning aldrig följer 
EU körcykeln exakt. Tidigare har jämförelser mellan den bränsleförbrukning som 
förare uppgett att de har haft och den som deklarerats enligt EU:s provmetod 
visat på relativt god överensstämmelse i medeltal102. Senare års jämförelser visar 
dock på att en lägre bränsleförbrukning enligt EU:s provmetod inte ger 
motsvarande lägre förbrukning i verkligheten103

 

. Det finns därför en farhåga att 
energianvändningen inte kommer minska i den takt som EU-kraven gör. Det är ett 
av skälen till att körcykel och provmetoden nu ses över för att bättre efterlikna 
verkliga förhållanden. Detta sker under den globala regelutveckling som sker 
under UN-ECE:s paraply. Långsiktigt ska detta leda till harmoniserade 
provmetoder för hela världen och på ännu längre sikt, efter 2020, även 
gemensamma krav. Ny provmetod som kan användas för att testa 
bränsleförbrukning, koldioxid och olika avgaskomponenter ska finnas framme 
under 2013.  

Utöver utveckling och val av energieffektiva nya bilar påverkar även användning 
och skrotning av äldre, mindre energieffektiva bilar fordonsparkens totala 
energieffektivitet. 

                                                             
102 Baseras på data från Motormännen, värde inom parantes avser snittvärde enligt EU 
metod 1996 9,3 (9,0), 1997 9,2 (8,8), 1998 8,4 (8,5), 1999 8,4 (8,3), 2000 8,5 (8,2), 2001 
8,4 (8,3), 2002 8,5 (8,3), 2003 8,3 (8,2), 2004 8,5 (8,2) 
103 TNO (2010) CO2 uitstoot van personenwagens in norm en praktijk - analyse van 
gegevens van zakelijke rijders, TNO-rapport MON-RPT-2010-00114 (english summary) 
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Figur 3: Utveckling av nya personbilars energieffektivitet (mätt som 
koldioxidutsläpp enligt EU-metod) för att nå en effektivisering av personbilsflottan 
(nya och gamla) med drygt 50 procent till 2030 jämfört med 2004. 

Elektrifiering av vägtransporter104

Elektrifieringen av lätta fordon är till stor del beroende av hur man lyckas få ner 
priset på batterier och hur man kan förändra köparnas preferenser. Kan man 
acceptera en elbil med en begränsad räckvidd som trots allt klarar huvuddelen av 
resorna och lösa övriga resor på ett annat sätt? En del resor kan lösas med 
kollektivtrafik eller en annan bil som hyrs eller lånas via en bilpool. Möjligheterna 
till det förstnämnda ökar förstås om kollektivtrafiken byggs ut med ökad turtäthet 
och täckning. Laddhybriderna medger att en del av körningen sker på el samtidigt 
som de inte har samma begränsning i räckvidd. Genombrott för elbilar och 
laddhybrider väntas ske efter 2020.  

 

 
Se även avsnitt gods angående elektrifierade vägar. 

                                                             
104 Håkan Johansson, Trafikverket 
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Fler tekniska stödsystem105

Den utveckling som påbörjats mot allt fler elektroniska stödsystem kan förväntas 
fortsätta i hög takt. Bilar kommer vara utrustade med ett flertal system för att 
stötta säker körning. Dessa system kommer inte som idag i huvudsak påverka i 
kritiska situationer, utan istället erbjuda stöd under den normala körningen. 
Införande på massmarknaden kommer ske mellan 2015 och 2020 så att dessa 
fordon kommer stå för majoriteten av trafiken i slutet av 2020-talet. Systemen 
förväntas ge stora säkerhetsvinster. Det är också troligt att stödsystemen kommer 
resultera i jämnare flöden färre störningar i trafiken. Fordon som genererar färre 
incidenter och olyckor kan därför få effekt på kapacitetsutnyttjandet. 

 

 
Bilar blir allt mer uppkopplade mot internet. Ett stort steg kommer att tas när 
eCall (automatisk uppringning till nödnummer vid olycka) introduceras stort på 
marknaden. eCallsystem finns redan hos några biltillverkare men kommer inom 
de närmaste åren introduceras på bred front. Dessa system kräver att bilen har 
positioneringssystem (GPS) och kommunikationsmöjligheter (mobiltelefoni).  
 
ITS kommer spela stor roll i transportsystemen framöver. Vad gäller planering av 
resor och rutter finns stora potentialer att öka effektiviteten. Detta påverkar 
också självklart säkerheten. Beslut på både strategisk och taktisk nivå kommer 
kunna fattas med stöd från ITS-system. I olycksnära situationer bedöms dock ITS, i 
form av telematik, ha mer begränsad betydelse. I säkerhetskritiska situationer 
kommer fordonet agera så gott som autonomt utifrån egna sensorer och med 
stöd av relevanta infrastrukturelement. I det följande kommer inte ITS speciellt att 
utvecklas. 
 
Det kommer med stor sannolikhet vara en rörelse där bilar kommer ha en allt 
större förmåga att hantera körsituationer på egen hand. Självklar bara om det 
möjliggörs av lagstiftarna och accepteras av marknaden. Likt lastbilarna kan detta 
innebära tätare packning i längd och sida på vägen. Kraven på skyltning och 
vägmarkering måste i en sådan situation ha tydliga kvalitetsnivåer. 
 
Går inte att säga hur mycket, hur nära, kostnader etc. för detta. 

Distraktion106

I och med att allt fler trafikanter vill ha med sig sitt uppkopplade liv även under 
bilkörning kan vi förvänta oss att allt fler riskerar att vara distraherade under 
körning. Detta kan i viss mån kompenseras av teknik i fordonen och ett allt bättre 
gränssnitt mellan människa och maskin. Denna utveckling är alarmerande i 

 

                                                             
105 Anders Lie, Trafikverket 
106 Anders Lie, Trafikverket 
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dagsläget och kan komma att utvecklas på ett sätt som kommer kräva större 
säkerhetsmarginaler i trafiken. Detta kan i sin tur minska kapaciteten i 
vägtransportsystemet.  

Lättare fordon107

I dagsläget byggs samtliga personbilar för att klara att köras i 200km/h på 
Autobahn. Detta gör att säkerhetsutrustningen är överdimensionerad sedd till 
svenska vägar som har lägre maxhastighet. Om styrmedel gjorde så fordonen i 
Sverige främst var rustade för att klara svenska förhållanden skulle vikten på 
fordonet kunna minska. 

 

Buss 
För bussar i tätort finns en trend med ökad längd. Det finns dubbelledade bussar 
(25,25m) i bl.a. Göteborg, det borde gå att få ytterligare genomslag för detta. På 
en traditionell buss varierar antalet passagerare mellan70 och 115 beroende på 
fordonstyp och 165 passagerare för den dubbelledade buss som används (i 
traditionell busstrafik) i Göteborg. Men för långfärdsbussar skulle ledbuss troligen 
bli för gungigt – där är det en större potential med dubbeldäckare.108

 
 

Ett koncept som kan implementeras i framtiden är Bus Rapid Transit, BRT. BRT 
kännetecknas av full prioritet i egna körfält, stationer istället för hållplatser, och 
fordon som ger hög kapacitet kombinerat med väl utbyggd realtidsinformation till 
resenärerna samt tät och snabb trafikering. Dessutom brukar biljetterna säljas och 
kontrolleras på stationerna.109

 
  

Vid en turtäthet på två minuter varierar maxkapaciteten med traditionell 
busstrafik mellan 2100 och 3450 beroende på busstyp. Om BRT-trafik skulle köras 
med de dubbelledade bussar som används i Göteborg skulle maximal kapacitet 
vara nästan 5000 passagerare.110

Fler småfordon 

  

Trängseln i storstäderna i världen gör att man kan förvänta sig ett större antal 
”småfordon” i trafiken. Cyklar och cykling förväntas öka kraftigt både av trängsel 
och av hälsoskäl. Elektrifierade cyklar har introducerats och har redan fått 
betydande genomslag i flera länder. Även antalet traditionella eller eldrivna 
mopeder, kan förväntas öka liksom motorcyklismen i och med att det blir ont om 

                                                             
107 Anders Lie, Trafikverket 
108 Håkan Johansson, Trafikverket 
109 WSP Rapport 2011:1 länk 
110 WSP Rapport 2011:1 länk 

http://www.bussbranschen.se/Portals/0/PDF_publik/FordelBuss/Buss,%20BRT%20och%20spårväg.pdf�
http://www.bussbranschen.se/Portals/0/PDF_publik/FordelBuss/Buss,%20BRT%20och%20spårväg.pdf�
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plats för bilar i transportsystemet. Detta kommer resultera i påtagliga 
säkerhetsutmaningar.111

 
  

I Kina finns ca 50 miljoner två- och trehjulingar. I framtiden bör vi kunna se 
mellanting mellan bilar/mc, elektrifierade cyklar, skotrar etc.112

 
  

Mopeder och motorcyklar utvecklas idag med fler än två hjul. Detta av komfort-, 
säkerhets- och körkortstekniska skäl. Till utvecklingen av fordon som emanerar ur 
tvåhjulingar kommer det troligtvis utvecklas fyrhjuliga minifordon med en bredd 
kanske runt 1 m, d.v.s. betydligt smalare än dagens bilar. Dessa kommer vara 
speciellt utvecklade för trafik i städer.113

 
  

Traditionellt har säkerheten för oskyddade trafikanter skett via separering 
(cykelbanor) eller låga hastighetsgränser för motordrivna fordon (30km/h). I 
Malaysia har det byggts speciella motorcykelbanor vilket har minskat dödsrisken 
för motorcyklister med upp till 80 % på vissa vägar.114

 
 

Cykeln115

 

 som transportmedel har utvecklats mycket. Numera säljs cyklar till 
största delen med växlar. Liggcyklar liksom elcyklar börjar bli allt vanligare liksom 
tillbehör såsom transportkärror och dubbdäck. Mycket talar för att denna 
utveckling kommer att fortsätta vilket i sin tur ställer andra krav på infrastruktur 
samt drift och underhåll. Moderna cyklar, och särskilt elcyklar gör också att 
potentiell medelhastighet och medelreslängd ökar vilket kan påverka resvanorna.  

Högre hastigheter för cyklar kan även påverka utformningen av cykelbanor, 
exempelvis kurvdragning. Dagens elcyklar har ett batteri som räcker till 40-70 km 
cykling. En liggcykel kostar ca 15000 kr och en elcykel kostar från under 10 000 kr. 
 
En ökning av allt mer exklusiva cyklar kan ses i försäljningsstatistik vilket ökar 
kraven på att säkert kunna parkera cykeln för att det fortfarande ska vara ett 
attraktivt fordonsslag. 
 
Tidigare tekniska brister hos cyklar har resulterat i europeiska standarder för 
kvalitetskrav och provningsmetoder för cyklar.116

 

 Målet är att cykelolyckor som 
sker på grund av att cykeln har tekniska brister fortlöpande ska minska.  

                                                             
111 Anders Lie, Trafikverket 
112 Per Kågeson, KTH 
113 Anders Lie, Trafikverket 
114 Anders Lie, Trafikverket 
115 Underlag om cykel Bertil Magnusson och Mats Gummesson, Trafikverket. 
116 Direktivet om allmän produktsäkerhet 2001/95/EG 
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Ungefär 50 procent av alla bilresor är fem kilometer eller kortare. Cykeltrafiken 
utgör mellan sju och tio procent av det totala antalet personresor117

En fördubbling av cyklandet fram till 2020 är inte realistiskt fram utan att drastiskt 
förändra omgivande villkor som exempelvis ta bort parkeringsplatser för bilar och 
ekonomiska incitament. Mer realistiskt är att öka med 50 %, det vill säga till 15 % 
av de kortväga resorna. Till 2050 är 30 % av de kortväga resorna realistiskt med 
utvecklingen såsom den ser ut idag. I den bedömningen ingår att det finns en 
andel bilister som trots ekonomiska incitament för att främja cykling även i 
fortsättningen kommer att välja bilen.  

. Andelen 
cykelresor av kortväga resor är cirka tio procent.  

 
Om starka styrmedel kommer till, exempelvis höjda boendeparkeringar118

 

 och 
kraftfull höjning av trängselskatter, borde det dock finnas en potential för cykeln 
att till 2050 kunna ta till och med 30 % av totala resorna och 50 % av de kortväga 
resorna förutsatt att infrastrukturen samt drift och underhåll anpassas så detta är 
möjligt. 

 
Källa: Köpenhamns cykelbokslut 2010 
 

                                                             
117 Det inexakta talet beror på svårigheter att skatta cykeltrafiken eftersom det är svårt att 
mäta cykeltrafiken som helhet i landet. Av detta följer att siffrorna skiljer sig mellan olika 
undersökningar. 
118 Enligt uppgift kommer Stockholm redan nu att öka månadsavgiften för 
boendeparkering av bil från 600 kr till 1000 kr per månad. 
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I Köpehamn cyklar över 50% av dem som har mindre än 10km till arbete/studier. 
Av dem som har mellan 2 till 5km till arbetet/studieorten cyklar 64%.119

 
 

Styrmedel som tillsammans med utvecklingen av cyklar kan ge ökad cykling är  
• Signalföreträde  
• Höjda kostnader för bilister, t.ex. P-avgifter  
• Färre parkeringsplatser för personbil. 
• Gena och raka cykelmotorleder separerade från gång- respektive 

personbilstrafik 
  

                                                             
119 Köpenhamns cykelbokslut 2010 
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Spårtrafik 

Övergripande nuläge120

Järnvägssystemets uppbyggnad inklusive strömförsörjning, signalanläggningar etc. 
reglerar hur systemet kan användas. Systemet är anpassat till den trafik som var 
tänkt att gå där, vilket innebär begränsningar avseende tyng, bredd, höjd och 
hastighet.  

 

På befintligt järnvägsnät kan vi generellt inte köra tåg som är längre än ca 600 – 
630 m eftersom sidospåren (som används för möten) generellt är max 630 m121

Utveckling av vagnar, lok etc. är en europeisk fråga. Tillverkarna och 
logistikföretagen är europeiska och regelverken är europeiska. Generellt tillverkas 
och köps enkla vagnar till låga priser ifrån Östeuropa och Asien pga. operatörerna 
får inte ut nyttan med att köpa modernare vagnar med bättre teknik. I Sverige 
finns tillverkare som har inriktat sig på specialdesignade vagnar. 

. 
Detta kan jämföras med situationen i övriga Europa där sidospåren är 750 m. 

ATC- systemet (i fordon och längs spåren) för automatisk tågkontroll – beräknar 
bl.a. bromssträckor och ger en automatisk inbromsning om föraren missar att 
bromsa. Det system vi har idag konstruerades på 1970-80 talet. Dagens system 
begränsar längden på tåget till ca 900 m. Det går troligtvis att justera befintlig ATC 
och därmed tillåta längre tåg. Ett EU gemensamt ERTMS system som kan tillåta 
längre tåg (både gods- och persontåg) var tänkt att ersätta bl.a. Sveriges 
nationella ATC system. Men trots att det står i EU:s vitbok att ERTMS är 
nödvändigt så har ERTMS stött på problem på europeisk nivå – där man inte är 
överens eftersom systemet är kostsamt. Tillverkarna har i princip gjort egna 
ERTMs system vilket inte ger den effekt som ursprungligen var tänkt eftersom det 
från början var tänkt att vara ett öppet och konkurrensutsatt system 

Sverige har (liksom andra länder) gjort en tidtabell för när respektive linje kan vara 
upprustad med ERTMS. Botniabanan är den första banan som fått detta. Sedan 
var planen att utbyggnad av ERTMS skulle börja i Malmö och gå norrut. Nu har 
Sverige dock tagit beslut om att avvakta utbyggnaden med anledning av 
osäkerheter på EU nivå. Tågoperatörerna är inte så intresserade av ERTMS pga. de 
eventuellt kan komma att behöva finansiera systemet i fordonen, medan det är 
staten som tjänar på effektiviseringen. Den internationella organisationen för 
tågtillverkare UNIFE talar redan om nästa generation ERTMS och motsvarande.  

Ett ellok idag har 5-10 procents förlust i loket. En förlust görs där el går från 
matarledning till kontaktledningen (det kan röra sig om några procent). I Sverige 
har man sedan lång tid tillbaka omformat elen från 50Hz till 16 2/3 Hz medan 

                                                             
120 Information huvudsakligen från Tohmmy Bustad, Trafikverket 
121 På vissa ställen i Norrland är de eventuellt ännu kortare. 
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länder som har elektrifierats senare, har gått på 50hz direkt (t.ex. Danmark). Det 
är inte troligt att vi i Sverige kommer att gå från 16 2/3 till 50 Hz. Tåg i Sverige går 
på växelström förutom tunnelbanan som går på likström, det går att även köra tåg 
på likström men det är bättre med växelström. 

Många mindre operatörer köper diesellok pga. det är billigare än att köpa ellok. 
Dessutom har vissa operatörer där en del av sträckan behöver gå på diesel och då 
kör de diesel även där det är möjligt med eldrift för att inte behöva köpa in ett till 
lok. Ofta köps gamla sämre lok. 

Det finns ”duolok” som är en kombination av diesel- och ellok. De har en liten 
dieselmotor så de kan klara vissa sträckor på diesel men går mer kraftfullt på el. 

Det finns olika typer av tågbromsar. Äldre och vanligast förekommande, 
tryckluftstyrda med bromsblock av gjutjärn. För dessa tar det lång tid att ansätta 
respektive lösgöra broms. Nyare bromssystem antigen tryckluftbaserade men 
elektroniskt styrd ansättning eller rent elektriska. Båda alternativen med 
låsningsfria bromsar vilket ger en jämn och snabb broms, fördelat över hela tåget 
med hjälp av skivbroms. 
 
Det är inte önskvärt att blanda nya/gamla vagnar på ett och samma tåg eftersom 
det blir obalans i bromssystemet.122

Fordon för godstransport 

  

NULÄGE 123

För godstrafik krävs tunga och starka lok.  
 

Det finns i dagsläget tre olika former att lasta tåg: 

• Systemtåg- godståg som går på i princip fast tidtabell och enbart kör en 
viss typ av gods mellan specifika industrier, t.ex. Trätåg och Stålpendeln 
(Luleå-Borlänge-Oxelösund-Borlänge). Ofta har dessa tåg bra 
packningsgrad eftersom de har kunnat specialanpassa vagnarna för 
specifika behov i dialog med företagen. Dessa vagnar kopplas inte isär 
utan sitter ihop hela tiden.  

• Vagnslasttrafik - olika typer av vagnar med olika gods i kopplas ihop. I 
Europa har trafiken med vagnslast gått ner. Det finns problem med 
hanteringen av gods och med rangering (hur tågen kopplas ihop till 
respektive destination) etc.  

                                                             
122 Katja Wehbi och Johan Palm, Bombardier 
123 Tohmmy Bustad, Trafikverket 
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• Lösa lastbärare- trailers, containers etc. De hanteras i 
omlastningscentraler genom att man lyfter kollina mellan lastbil/vagn 
eller mellan olika vagnar. 

Idag är många vagnar optimerade för sitt godsslag – vilket gör dem ineffektiva vid 
transport annat gods.  

UTVECKLINGSTRENDER OCH DERAS MÖJLIGHETER 

Längre tåg 
I andra delar av Europa vill man kunna köra 1500 m långa tåg. D.v.s. två kopplade 
750 m tåg. Ett utvecklingsprojekt inom området är ”Maraton”. I USA finns 3 km 
långa tåg. Även i Sverige är längre tåg av intresse. För att kunna köra längre tåg 
och i samma hastighet som godstågen går idag, d.v.s. 80-110 km/h behöver bl.a. 
sidospåren förlängas (för att de snabbare persontågen ska kunna passera), de 
tekniska systemen (ATC/ERTMS) uppdateras och bromssystemet förbättras (idag 
kör man med tryckluftsbroms vilket ger en fördröjd och ojämn bromsverkan 
mellan vagnarna). Det är rimligt att anta att detta kan infrias inför år 2050. 124

Längre tåg innebär framförallt ett sätt att öka järnvägens kapacitet och minska 
dess kostnader, energianvändningen per transporterad godsmängd minskar bara 
marginellt. Kritiska faktorer är inte fordonstekniska utan ligger i infrastrukturen.

  

125

Ökad medelhastighet

 

126

Det går teoretiskt att höja hastigheten för tåg (åtminstone de som transporterar 
vissa typer av gods) stegvis till 160 km/h inom en 10-20 års period med rätt 
styrmedel, men då behöver detaljer i bromssystemen bytas ut. Bl.a. måste 
skivbroms nyttjas istället för bromsblock. Dessutom behöver centralkoppel 
användas (se nedan). 

 

Lättare vagnar127

Mindre egenvikt på vagnen är en viktig utvecklingstrend i och med att vagnarnas 
tomvikt är onödigt hög. Det kan för tunga lasttyper ge en ökad lastkapacitet. 
Lättare totalvikt är viktigt för att få bättre acceleration och bromsmöjlighet, 
dessutom är det mer energieffektivt och minskar spårslitaget. En godsvagn har 
idag ca 6-7 tons axelvikt. De kanske kan bli 10-20% lättare

 

128

                                                             
124 Information från Tohmmy Bustad - kompletterat av Bo Olsson, Trafikverket 

. Lättare vagnar kan 
ev. vara dyrare om de behöver tillverkas av tunnare material med bättre 
hållfasthet, men med ökad produktionsvolym av vagnstypen kan kostnaden också 

125 Håkan Johansson, Trafikverket 
126 Information från Tohmmy Bustad, Bo Olsson och Christer Löfving, Trafikverket 
127 Tohmmy Bustad och därefter kompletterat av Bo Olsson, Trafikverket 
128 Bo Olsson, Trafikverket 
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gå ner. För att få in ett nytt material kan det behövas en ny standard, vilket tar 5-
10 år. 

Tyngre last129

I nuläge tillåts 22,5 ton axellast generellt i övriga Europa. I Sverige har vi på stora 
delar av stambanan och på andra högt utnyttjade linjer 25 tons axellast och på 
Malmbanan 30 ton.  

 

År 2050 borde det gå att köra upp mot 30-32,5 ton per axel (de flesta vagnar är 
redan idag förberedda för 27,5 - 30 ton). Om lasten blir tyngre - kan tågen dock 
behöva sakta ner farten (det är dock osäkert hur mycket saktare). Det är inte 
nödvändigt att bygga nya spår, befintligt järnvägsnät kan till stora delar med vissa 
förstärkningar klara tyngre last. För att ta laster upp mot 30 ton behöver bl. a. 
vissa broar förstärkas/bytas. Dessutom kan elmatningen behöva förstärkas om det 
blir tyngre totalvikt på tågen. 

Ökad lastvolym130

I Sverige går utvecklingen mot bredare profil på tågen för att få in en ökad 
lastvolym, vilket är en viktig utvecklingstrend för gods som t.ex. träindustrin och 
vissa husbyggnadsproducenter. 

 

I Frankrike pågår försök med ”motorways”/linjetåg där operatören ställer i 
ordning tåg med vagnar som går efter en fast tidtabell oavsett om tåget är fullt 
eller inte och därefter säljer golvyta i vagnen. På detta vis minskar den manuella 
hanteringen genom att tågen rangeras i mindre utsträckning).  

Vagnarna utvecklas för att ge bättre utrymme för varierande gods – d.v.s. flexibla 
vagnar som kan ta en last åt ena hållet och en annan åt andra hållet ger mindre 
tomdragning.  

Centralkoppel/Automatkoppel131

Idag kopplar en fysisk person ihop godsvagnarna med varandra men i framtiden 
ska det gå att automatkoppla, vilket ger det vinster i rangertid, arbetskraft och 
minskad risk för arbetsskador. Dessutom blir tågkopplet med automatkoppel 
stabilare (mindre fjädring) vilket är en förutsättning för högre hastigheter. 
Automatkoppel är redan infört i bl.a. USA och Ryssland för godsvagnar. Det finns 
pågående projekt i Sverige. Automatkoppel används för motorvagnståg för 
persontransport redan idag. De flesta vagnar är redan idag konstruerade för att 
möjliggöra automatkoppel. 

  

                                                             
129 Tohmmy Bustad och därefter kompletterat av Bo Olsson, Trafikverket 
130 Tohmmy Bustad, Trafikverket 
131 Tohmmy Bustad och därefter kompletterat av Bo Olsson, Trafikverket 
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Kombilastning 
Bl.a. Kockums industrier utvecklar kundanpassade godsvagnar som kan lastas av 
och på direkt av lastbilschauffören, d.v.s. vagnen medger att trailern körs på 
direkt – en prototyp finns framme. Om det implementeras kan det få stor 
potential. En poäng är att lastning och lossning kan göras utan separat 
lastningsutrustning (kran eller truck).132

Effektivare trafikledning

  

133

Sedan några år tillbaka har Banverket och senare Trafikverket prövat en prototyp 
av ett system benämnt STEG (Styrning med Elektronisk Graf). En provinstallation 
är i drift på trafikledningscentralen i Norrköping med gott resultat. Elektronisk 
graf innebär att tågklarerarna inte arbetar mot den tänkta tidtabellen på ett 
papper utan mot en i realtid uppdaterad tidtabell på bildskärm. Systemet ger även 
stöd för beslut i störda lägen. Denna funktion kommer läggas in i det nya 
nationella tågledningssystemet (NTL) som är under framtagande av Trafikverket. 
STEG kan även kopplas till förarstödssystemet CATO som beskrivs under 
energieffektivisering/ sparsam körning nedan. Detta system har prövats på 
Malmbanan. STEG och CATO i kombination kan optimera möten på 
enkelspårsträckor.  

 

Energieffektivisering  
Transporter med järnväg är mer energieffektivt jämfört med lastbil och i klass 
med containertransporter med sjöfart. Klimatbelastningen räknat på svensk elmix 
är dock betydligt lägre än sjöfart. Räknar man med Europeisk elmix eller med 
marginalproducerade el från kolkondens blir bilden inte lika fördelaktig. Samtidigt 
är elproduktionen den sektor i Europa som väntas minska sina utsläpp snabbast. 
Av den anledningen är potentialen till att ytterligare minska energianvändning och 
klimatpåverkan liten om man jämför med andra trafikslag.134

 
 

Sparsam körning 
Att tågen kan framföras i jämn hastighet – t.ex. att föraren i tid vet när det blir 
rödljus- kan vara energibesparande. I Tyskland och Norge har man utbildat förare i 
Ecodrivning. I Sverige har vissa förare utbildats. Trafikledningssystemet måste 
dock vara anpassat för detta för att potentialerna ska kunna tas till vara fullt ut. 
LKAB och Arlandabanan inför systemet CATO som har till uppgift att stötta 
sparsam körning genom kunskap om sträckan, man räknar med att tjäna energi 
och pengar samt att tågflödet blir bättre.135

                                                             
132 Information bla Magnus Davidsson, Swedtrain 

  

133 Christer Löfving, Trafikverket 
134 Håkan Johansson, Trafikverket 
135 Tohmmy Bustad, Trafikverket 
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Jämn hastighet är kapacitetsfrämjande – tågen kan vävas ihop genom att 
start/stopp undviks. Vissa stödsystem finns redan och andra utvecklas. Slutsteget i 
denna process är ATO- helt datastyrda tåg automatic train operation där tågföring 
optimeras för totalnytta, kan fördröja tåg pga. hur det ser ut där framme.136

 
 

Förbättrad aerodynamik på vagnarna137

För godståg har luftmotståndet ganska hög påverkan. En tom godsvagn kan till 
och med ha högre luftmotstånd än när den är lastad. Utveckling går mot mer 
aerodynamiskt utformade vagnar.  

  

Bättre aerodynamik kan fås med t.ex. påbyggnad på sidorna om vagnarna så de 
inte är ”öppna”. Det går även att kapsla in hjulen men det är egentligen främst för 
personvagnar och de största vinsterna är främst ur bullerhänseende.  
 

Effektivare drift av tåg138

Direkt eldrift är det mest effektiva (effektivare än biobränslen ur energisynpunkt, 
det beror dock på hur elen framställs om det är effektivare även ur CO2synpunkt). 
Eldriften av tåg utvecklas via små trimningar. Det finns försök med bränsleceller.  

 

Det är kostsamt att byta ut diesellok genom att elektrifiera små linjer, då är det 
bättre att sätta in biobränslen på dessa linjer. Frågan berör en mindre del av 
spåren varför detta är en mindre fråga. 

Det är inte klart hur stor potential det finns att energieffektivisera tågdriften. Det 
står dock klart att det finns åtgärder som är kostnadseffektiva och alltså bör 
genomföras av den anledningen, även om energibesparingsvinsten inte är så stor. 
Den åtgärd som pekas ut att ha störst potential att minska järnvägstrafikens 
energianvändning är införandet av energimätare tillsammans med debitering av 
faktiskt använd energi. Detta kommer leda till att energifrågan blir tydligare och 
man får incitament till att genomföra åtgärder. Dessa åtgärder bedöms kunna 
minska elanvändningen med cirka 5 procent till 2020, 10 procent till 2030 och 15 
procent till 2050139.140

                                                             
136 Bo Olsson, Trafikverket 

  

137 Tohmmy Bustad och Bo Olsson, Trafikverket 
138 Stycke 1 och 2 Tohmmy Bustad med kompletteringar av Pär Gustafsson och Bo Olsson, 
Trafikverket 
139 Håkan Johansson efter personlig kommunikation med Björn Ållebrand och Niklas 
Biedermann, Trafikverket 
140 Detta ska vara en totalbedömning d.v.s. inkl förbättringar i aerodynamik etc. Dock inte 
räknat per transporterad passagerare/per transporterat ton? 
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Fordon för persontrafik 

NULÄGE141

Det finns dels lokdragna tåg, dels motorvagnståg med drivenheterna fördelade på 
alla vagnar i tåget. Motorvagnståg ger större möjlighet att fördela kraften på 
vagnarna. Vidare kan motorvagnarna enklare optimeras för minskat luftmotstånd 
genom att det är färre öppna ytor på motorvagnståg då vagnarna inte behöver 
kopplas isär som lokdragna tåg. I och med att drivenheterna är fördelade kan 
dessa vid inbromsning användas som generatorer och mata tillbaka elenergin till 
kontaktledningen - tågoperatören betalar då för den faktiska elförbrukningen, till 
skillnad från tåg utan elmätare där operatören betalar en schablonavgift. Vanliga 
vagnar har enbart mekanisk broms och då går energin förlorad i form av värme. 
Alla nya ellok och motorvagnar har elmätare. Motorvagnståg är inte så flexibla, 
pga. det är inte så enkelt att koppla isär dem.  

  

Beläggningsgrad i tågen är idag 40-70% i snitt. Ett intercitytåg i Sverige tar ca 300 
personer. För ett vanligt lokdraget tåg innebär det ungefär sex vagnar inklusive 
restaurangvagn. För motorvagnståg med ”normalprofil” innebär det fem vagnar 
inklusive kiosk och med ”bred profil” (Reginatåg) eller dubbeldäckare fyra vagnar. 
Motorvagnståg är billigare per passagerare i och med att det är högre potentiell 
passagerartäthet per vagn.  

I Sverige har vi breda tåg. Ett vanligt tåg tar fyra passagerare i bredd. Regina tar 
fem passagerare i bredd. Dubbeldäckare tar också fler passagerare per vagn än 
vanliga Inter City tåg (IC). Generellt sett kan bredare tåg eller dubbeldäckare ta 
25-30% fler passagerare per golvyta. 

Spårvagnar är säkra och tillförlitliga. Det är europeiska standarder för spårvagnar 
på gång vilket är bra då det i nuläget ofta är lokala standarder t.ex. Göteborg och 
Stockholm har inte samma standard.  

Tunnelbanevagnar är motorvagnståg. En skillnad mellan tunnelbanorna i London 
respektive Stockholm är att London har mindre tågtunnlar och därmed mindre 
tåg. Längden på tunnelbanetågen skiljer sig också mellan städer, beroende på hur 
långa perrongerna är. I nuläget försöker kapaciteten höjas genom att köra fler tåg. 

”Gröna tåget” är ett utvecklingsprojekt där bl.a. Trafikverket deltar. Projektet 
arbetar med förbättrad vintertålighet, förbättrad aerodynamik, minskat buller, en 
ny typ av motor (permanentmagnetmotor) och attraktiv passagerarmiljö. Aktiva 
dämpare för fjädring ger ökad komfort och radialstyrda spårvänliga boggier ger 
minskat spårslitage. Radialstyrda innebär att axlarna följer spåret, d.v.s. i en kurva 

                                                             
141 Samtliga stycken förutom sista baserad på information från Tohmmy Bustad och Bo 
Olsson, Trafikverket. 
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är inte axlarna parallella med varandra utan axlarna går längs med kurvorna. Allt 
detta ger förbättrad energieffektivitet och ökad komfort.142

UTVECKLINGSTRENDER OCH DERAS MÖJLIGHETER 

 

Högre hastigheter143

Luftmotståndet ökar kraftigt med ökad hastighet vilket gäller för alla typer av tåg, 
inklusive höghastighetståg. Med förbättrad aerodynamik fås en ökad prestanda 
och minskad energiförbrukning. Höghastighetståg drar, med samma 
beläggningsgrad, generellt mer energi per passagerarkilometer än vanliga tåg. 
Höghastighetståg kan framföras på egna spår men också på vanliga linjer. T.ex. i 
Frankrike körs höghastighetståg på vanliga linjer men med lägre hastighet. 

  

 
Med bibehållet antal resenärer går det att minska antalet tåg när tågen går 
fortare och då blir totaltiden i vänte- och restid inte längre än idag.  
Idag är största tillåtna hastighet i allmänhet 120-140-160 - 180 eller 200. Vid en 
viss hastighetsbegränsning gäller att de som får köra i den hastigheten kan göra 
det men vissa tågtyper har en lägre största tillåtna hastighet för fordonet.144

Man har redan testkört 303 km/h med ett ombyggt Reginatåg på en raksträcka på 
ett spår där Regina idag normalt får framföras i 175 km/h.  

 På en 
och samma sträcka varierar hastighetsbegränsningen beroende på vilken typ av 
tåg som används. Medelhastigheten för persontåg varierar. Vill gå upp emot 
250km/h på befintliga linjer med persontåg. När tågen går fortare måste (med 
dagens signalsystem) dock avståndet mellan tågen ökas, vilket innebär att 
kapaciteten kan bli lägre. 

 
Kort restid, d.v.s. medelhastighet, är viktigare än topphastighet. Höjd 
medelhastighet ger fler passagerare i och med att det blir mer attraktivt att åka 
tåg när det går snabbare. Tre timmar är en nyckelsiffra – under tre timmar är 
kunden mer benägen att välja tåg.  
 
Trenden är höjd medelhastighet – genom effektivare stopp och bra acceleration 
samt bra tillförlitlighet fordon som gör att det inte är lika stora behov av att vänta 
på mötesspår etc.  
 

                                                             
142 Katja Wehbi och Johan Palm, Bombardier. Med komplettering av Bo Olsson, 
Trafikverket avseende radialstyrning. 
143 Information från Tohmmy Bustad, Trafikverket samt Katja Wehbi och Johan Palm, 
Bombardier med komplettering av Bo Olsson, Trafikverket. 
144 Tåg med mjuk boogie har 10% överhastighet lutande tåg med mjuka boggier 25% 
högre hastighet 
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Fordonen (tågen) i sig kan i framtiden köra fortare. T ex genom att skylta rätt, 
bygga bort sträckor med mycket låg hastighet samt trafikplanera så att man inte 
hamnar bakom långsamma fordon kan hastigheten anpassas bättre. Om det 
enbart är en tågtyp som hastigheten ska höjas för (t.ex. X2000) behövs mindre 
ändringar, än om hastigheten ska höjas för samtliga tågtyper. Hastigheten beror 
på: Spårgeometri, spårtyp (skarvspår eller inte, typ av befästningar) bankropp, 
kontaktledning, signalsystem och huruvida det finns plankorsningar. Det går även 
att köra något fortare i kurvor än idag om Aktiv Lateral Suspension - aktiv lateral 
fjädring (ALS) som kompenserar vibrationer används. Kurvhastigheten kan höjas 
ytterligare med t ex WAKO, som ger en möjlighet till korglutning även för 
dubbeldäckare med ökad komfort utan risk för åksjuka. WAKO implementeras på 
Bombardiers tåg som sålts till Schweiz. ALS implementeras på Bombardiers tåg 
som sålts till Schweiz och till Italien  
 
Alla moderna motorvagnståg har automatkoppel (se avsnitt om gods). Om tågen 
dessutom kan kopplas ihop och isär i farten kan både tid och pengar tjänas. Idag 
kan detta göras vid mycket låg hastighet, t ex på Öresundstågen. I framtiden kan 
även virtuell koppling användas, vilket möjliggör ihop- och isärkoppling även vid 
högre hastigheter. 

Komfort145

Komfort handlar om att t.ex. kunna arbeta utan att någon ser vad som skrivs på 
datorn. 

  

 
Operatörerna lägger mer och mer fokus på passagerarna. T ex är det viktigt att 
erbjuda bra miljö för att arbeta eller umgås ombord. Tidigare var fokus mer på 
teknik än passagerarmiljön, men idag ställer operatörerna snarare krav på hög 
tillförlitlighet hos den tekniska utrustningen i stället för att detaljspecificera hur 
den tekniska utrustningen ska konstrueras.  
 
Tåg med högre komfort kan ha lägre kapacitet. Detta kan dock pareras genom 
vilka sträckor som väljs för respektive tågtyp. T.ex. har SJ valt färre stolar på sina 
senaste tåg X3000 som ska gå på långfärd till Sundsvall och Östersund för extra 
hög komfort. På så vis får de loss X2000 som har högre kapacitet, till sträckor med 
högre beläggning så som Stockholm- Göteborg. 
 
Det finns också exempel på lösningar för ökad komfort utan att avkall görs på 
kapacitet. T.ex. situationsanpassad belysning, bra ljudkvalitet, bra klimat, 
bekväma stolar och moderna IT-lösningar såsom video on demand. Bra 
ljudkvalitet innebär inte automatiskt mycket låg ljudnivå, eftersom passagerarna 

                                                             
145 Information från Katja Wehbi och Johan Palm, Bombardier. 
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då kan överhöra andras samtal. Det är viktigt att de ljud som finns ger en hög 
kvalitetskänsla, d.v.s. inget rassel och gnissel. 
 
Gröna Tåget - projektet föreslår ännu bredare tåg än Regina för att få en bekväm 
2+3sits med bra avskärmning gentemot andra passagerare. 

Motorvagnståg146

Utvecklingen går mer mot motorvagnståg. Utvecklingen gäller både elektriska och 
dieseltåg. Motorvagnståg är billigare och kan bromsa och accelerera snabbare 
vilket ger en ökad kapacitet – genom färre antal tåg eller genom att stanna på fler 
ställen. En potential för att öka flexibiliteten är att köpa motorvagnståg som är 
mindre och använda dem separat vid lågtrafik och koppla ihop fler tåg vid 
högtrafik.  

 

Fler passagerare på tåget147

Tågen kan göras bredare, med 6 passagerare i bredd på motsvarande Reginatåg 
(detta finns redan idag i Japan). Detta ökar kapaciteten med ca 10 %. En sådan 
lösning är möjligen mest intressant för regionaltåg eftersom komforten blir något 
sämre. 

 

Även dubbeldäckarna skulle kunna göras bredare.  

 

För tåg med bredare profil krävs ett aktivt fjädringssystem som håller vagnen på 
plats så den inte kränger utanför profilen där tåget får röra sig.  

Vagnstyp Antal passagerare  Jämförelsetal antal 
passagerare på 200m 

RC vagnar  280 passagerare på 
121 m (4 vagnar) 

510 passagerare 

Reginavagnar  370 passagerare på 
107 m (4 vagnar) 

740 passagerare 

Dubbeldäckare 410 passagerare på 
105 m 

850 passagerare 

Tåg år 2050  1000 passagerare med 
samma komfort som 
Regina idag 

                                                             
146 Information från Tohmmy Bustad, Trafikverket 
147 Uppskattningar och information huvudsakligen från Katja Wehbi och Johan Palm, 
Bombardier. 



  
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  

 

61 
 

900 med ökad komfort. 

Ovan har Bombardier räknat på 4 vagnar varav 1 förstaklass – ingen bistro men 
inkl toaletter 

I passagerarjämförelsen så har de antagit 2 st 4 vagnars Regina med 2+3 sittning i 
2:a klass och 2+2 i 1:a klass. Man får då 740 platser. Exakt den konfigurationen har 
ingen beställt än. Det Reginatåg som är drygt 100 m idag är X55 eller SJ3000. Där 
har SJ valt 2+2-sittning och en bistro. Det tåget har 245 sittplatser. Regina 3-
vagnars (70 m långt) i regionaltågsutförande utan 1:a klass har idag upp till ca 300 
platser, t ex Regina Västtrafik. X40 som är den dubbeldeckare som SJ har idag har 
ungefär lika många sittplatser som Regina per vagn (eller per meter tåg). Dock 
finns dubbeldeckare från Bombardier som har något högre passagerarkapacitet 
per meter tåg.  

SJ2000 (X2000) består av lok 17,4m + manövervagn à 22,4 m + 5 mellanvagnar à 
25m inkl bistro+ pentry = blir 165m med 350 passagerare. Vissa avgångar kopplas 
2 tåg ihop vilket ger 330 m långt tåg med 700 passagerare i teorin.  

Regina har redan idag ett 150 m tåg inkl bistro som tar 400 passagerare varav 100 
i 1klass. D.v.s. ett dubbeltåg tar 800 passagerare.  

Bombardier kan till 2025 leverera ett motsvarande tåg som tar 450 passagerare 
dvs. 900 i dubbeltåg.  

Anledningen till att det går att få in fler personer år 2050 är att teknisk utrustning 
tar mindre plats vilket gör ökad användbar yta. Minskad tågvikt ger också 
utrymme för fler passagerare inom gällande viktsgränser. 
 
Kostnader för tåg inklusive dessa kapacitetsökningar skiljer inte så mycket jämfört 
med dagens tåg. Dock kan det kräva ökad kapacitet på klimatanläggningar, fler 
stolar, etc., vilket ger en viss kostnadsökning. Det kan också kräva lättare 
grundkonstruktion (se nedan), vilket kan vara mer kostsamt. Pris per stol för den 
som köper tåget torde dock gå ner. 
 
Perronger är i regel 325m vilket ger en rimlig tåglängd om 300 m. Citytunneln i 
Malmö har dock 225m perrong 
 
EU lagstiftning styr vikten på tågen och dagens tåg ligger nära viktbegränsningen 
när passagerarna räknas med. För ett 200 m långt tåg väger vagnskorgarna 100ton 
Det behövs lättare tåg om det ska gå att få in fler passagerare. En minskning av 
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tågvikten med 10% motsvarar 100 passagerare (80 kg/passagerare + 20kg/stol). 
För att minska vikten med 10% så kan det krävas nya avancerade och dyrare 
material. 

Kortare på- och avstigningstid148

Dubbeldäckarna har idag vissa problem i och med att det tar tid gå upp och ner 
för trappor vilket ger längre avstigningstid. En lösning för detta vore att ha 
perronger i två plan. Det finns idag egentligen inga hinder för att bygga perronger 
i två plan. 

 

Det finns en idé om att det ska finnas en möjlighet att koppla ihop tåg i farten och 
öppna en sluss mellan dem, t.ex. mellan lokaltåg och distanståg vilket möjliggör 
att distanståget kan åka vidare utan att stanna till inne i staden. 

Energieffektivitet149

Ett exempel för lokal- och regionaltåg är att de kan använda olika former av 
energilagringssystem, t.ex. rörliga kroppar i tåget som tar bromsenergi och 
använder den energin till acceleration eller till att mata elen till batterier. Detta 
kan vara intressant vid trafik med mycket start och stopp då det är viktigt att 
kunna återanvända energin, t.ex. lokaltrafik.  

 

För ett tåg som ofta stannar är vikten viktigare, för tåg som stannar sällan är 
hastigheten viktigare och därmed aerodynamik etc.  
 
Aerodynamik 
Kina har beställt Bombardier Zefiro att framföras i 380 km/h, som har 20% lägre 
luftmotstånd jämfört med det tyska höghastighetståget ICE3 som går i 330km/h, 
vilket ger 9% lägre energiförbrukning. Om man jämför med nuvarande svenska 
tåg, är skillnaden ännu större.  
 
Permanentmagnetmotor, PM  
PM ökar verkningsgraden på motorn. Idag är verkningsgraden 85% från 
kontaktledning till hjul, med PM kan verkningsgraden bli 87%. Denna teknik har 
redan sålts till t ex Schweiz och används i kommersiell i trafik i Sverige inom Gröna 
Tåget projektet, där man kört ca 500 000 km. Om även transformatorn utvecklas 
kan verkningsgraden bli 90% år 2020. 
 
EBI drive 
EBI drive har en display med förarstöd för att köra energisnålt. EBI drive är sålt till 

                                                             
148 Bo Olsson, Trafikverket 
149 Tohmmy Bustad, Trafikverket samt information från Katja Wehbi och Johan Palm, 
Bombardier. 
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bl. a Italien. Vid tester mellan Uppsala och Tierp med EBI-drive har 16-19% 
energiminskning setts med bibehållen punktlighet. 
 
Lok  
Lokutvecklingen har varit stor under de senaste åren. 
 
Generellt har nya ellok har en återmatande broms vilket ger ca 20% 
energibesparing jämfört med RC (vanliga tåg). Gäller både gods och persontåg. 
 
LKAB använder IORE lok vilket en kapacitetsökning från 4400ton till nu 6800ton 
malm per tåg. 
 
TRAXX- last mile lok: Ellok som har en liten dieseldel för att klara kortare sträckor 
utan el. Minska transportkostnad med 17% (TRV studie) kan få mer gods på tåg 
för att slipper byta till dieseltåg och därmed ha fler vagnar. 
 
Modernisering av RC till RD lok - ger minskade underhållskostnader. Optimerad 
slirreglering ger minskat hjulslitage, möjlighet att transportera mer gods och 
minskad påverkan av halt spår. Sammantaget ger detta en ökad material- och 
energieffektivisering.  
 
Tågtyp Hastighet 

km/h 
Energiförbrukning 
kWh/personkm 

CO2 utsläpp 
gram/personkilometer  
Nordisk elmix 

Lokdraget tåg på 
1980-talet 

160  0,108 10 

X2000 200 0,077 7 
Gröna tåget 250 0,0052 5 
Jämförelse av utveckling avseende minskad energiförbrukning ger att trots man 
kör fortare idag har energiförbrukningen minskat. 
 
SJ3000 är 20 % bättre än X2000. Ett framtida (år 2030) snabbtåg150

 

 för befintliga 
och uppdaterade banor skulle kunna bli 30% bättre än SJ 3000 

Det finns redan idag lösningar för exempelvis klimatsystemen på fordonen, där 
man mäter hur många passagerare det är på fordonet och anpassar värme och 
luftkonditionering efter antalet passagerare. Detta kan spara 30 % av den energin 
som klimatsystemet kräver. Detta är dock en mindre del av totala tågets 
energianvändning. 

                                                             
150 Detta kan uppnås för tåg på vanliga banor men de får inte hamna bakom godståg eller 
pendeltåg, (d.v.s. kräver att flaskhalsar byggs bort och det behövs fler dubbelspår). 
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Bullerminskning151

Det finns en trend mot mindre buller, gäller både gods och persontåg. 
 

Bullernivåer 25meter från spårmitt där persontåg kör i 200 km/h  
Tåg Bullernivå 
RC 100 dB(A) 
X2000 94 dB(A) 
SJ3000 84 dB(A) 
 
För godståg kommer alla bromsblock att vara utbytta år 2042- och då fås en 
bullerminskning med 10dB från dagens nivå på ca 100 dB(A).  
 
Det finns landsspecifika lagar och normer som säger att godstågen ska ha en viss 
typ av broms vilket är ett hinder för att byta ut mot effektivare och tystare 
bromsar.  

ERTMS152

ERTMS är det nya europeiska signalsystemet för järnväg som skall underlätta för 
transporter över gränser. Enligt beslutad införandestrategi kommer ERTMS vara 
införd i hela landet runt 2030. ERTMS ger fördelar kapacitetsmässigt, men det går 
inte att beskriva nyttan i generella termer eftersom det beror på vilket typ av 
signalsystem som ERTMS ersätter, banans förutsättningar samt trafikens 
sammansättning. 

  

 
• På sträckor där dagens signalsystem redan är specialanpassat för optimal 

kapacitet t ex Getingmidjan i Stockholm ger ERTMS-införande bara 
marginell eller ingen kapacitetsnytta. 

• På starkt trafikerade dubbelspår med blandad trafik som t ex södra 
stambanan visar simuleringar att ERTMS med korta blocksträckor kan ge 
10-20% kapacitetshöjning. 

• På normaltrafikerade enkelspår erhålls s.k. samtidig infart i och med att 
ERTMS införs, denna funktion finns även i äldre system men bara på vissa 
stationer och är där betydligt mer komplicerad och dyr. 

• På lågt trafikerade banor (enkelspår) är av naturliga skäl 
kapacitetsbehovet inte så stort, men eftersom många av dessa banor 
saknar fjärrstyrning har de idag mycket låg kapacitet och är mycket 
inflexibla vid störningar. Med ERTMS Regional erhålls både 
fjärrstyrningsfunktion som ger en kapacitetshöjning och höjd säkerhet till 
en betydligt lägre kostnad än med konventionell teknik.  

                                                             
151 Information från Katja Wehbi och Johan Palm, Bombardier. 
152 Christer Löfving, Trafikverket 
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• Med ERTMS level 3 kommer ERTMS få s.k. flytande blocksträckor där 
tågtätheten bara begränsas av tågens bromssträckor.  ERTMS level 3 finns 
dock ännu inte utvecklat. Denna funktion kan ge stor nytta vid trafik med 
tåg som kör i samma hastighet. För banor med blandad trafik blir dock 
inte nyttan speciellt stor jämfört med dagens ERTMS (level2). 

Övriga spårbundna masstransportsystem 
Befintliga system 

Nya signalsystem kommer att öka kapaciteten på tunnelbanetrafiken - osäkert hur 
mycket – en lös gissning är kanske 10%.153

Spårvagnar kan göras längre om hållplatserna förlängs och svängradien kan 
förbättras. De har gjorts stora tekniksprång på spårvagnssidan, bl.a. senaste åren 
avseende återmatning energi. Laddare på sidan kan göra att det går att köra över 
korsningar utan kontaktledning.  

 Det är svårt att förlänga 
tunnelbanetågen pga. perrongerna (främst under jord) är begränsande.  

 
Vid femminuterstrafik har normalt förekommande bussar (18 meter långa 
ledbussar), en kapacitet kring 1000 passagerare per timma och körfält. En 40 
meters spårvagn har en kapacitet kring 3600 passagerare per körfält och 
timme.154

 
 

WSP anger lite andra siffror i sin rapport 2011:1. Där står att I Sverige är det 
maximala antalet passagerare i en spårvagn ca 180 st. samt att spårvägstrafikens 
maximikapacitet vid en turtäthet på 2 minuter är ca 5400 - 5500 sittande och 
stående beroende på vilken spårvagnstyp som används.  
 
Moderna spårvagnar har lågt golv för enkel på- och avstigning. 
 
Nya system155

Det finns en nisch för spårbundet masstransportsystem, så kallade Personal Rapid 
Transit (PRT, t.ex. spårtaxi med upp till ca 8 passagerare) respektive Group Rapid 
Transit (GRT, t.ex. spårbuss med upp till ca 30 passagerare), utöver dagens 
järnvägssystem. PRT och GRT är varianter av ATN, Automated Transit Networks. 

 

ATN -systemen löser lokala transportfrågor, de ger inte kapacitetsavlastning på 
det långväga systemet. Systemens första användningsområde är som matning till 

                                                             
153 Enligt Bo Olsson uppskattning gjord av en expertgrupp inom UNIFE – UIC- CER. Där 
infrastrukturförvaltare och operatörer ingår.  
154 PowerPoint från Bombardier, bygger i sin tur på Trivectors rapport 
”Litteratursammanställning över kollektivtrafiksystem” 2008:26 s. 6. 
155 Bo Olsson, Trafikverket 
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befintliga kollektivtrafiksystem och senare i miljöer med utspritt resande. Oftast 
byggs ATN-system planskilt från befintliga gator och vägar och mark.  

Branschen är inte mogen för införande varför det är långt kvar till en storskalig 
användning av dessa system. Det är svårt att säga hur utvecklingen ser ut. 
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Sjöfart156

INLEDNING 

  

Stora delar av det regelverk som ligger bakom dagens sjöfart baseras på det 
internationella regelverk som har antagits av världens sjöfartsnationer 
gemensamt inom ramen för FN:s organ för sjöfarten; International Maritime 
Organisation (IMO). Utveckling av nya konventioner går ibland långsamt, men när 
överenskommelser träder i kraft tillämpas de internationellt på ett harmoniserat 
sätt som inte snedvrider konkurrenskraften. Inom en så internationaliserad sektor 
är just detta av mycket stor vikt. I IMO är det respektive medlemsstat som för sin 
egen talan medan EU-kommissionen har observatörsstatus.  Samtidigt som EU-
kommissionen strävat efter att uppnå fullt medlemskap inom IMO har EU under 
de senaste tio åren utvecklat ett eget specialorgan, European Maritime Safety 
Agency (EMSA). Detta delvis för att kunna reglera den egna sjöfarten inom vissa 
sakområden.  
 
Samtidigt är sjöfarten en i närmast alla sina delar en internationaliserad 
verksamhet där så nära som det är praktiskt möjligt råder full konkurrens inom 
alla avsnitt. I detta begrepp ingår full tillgång på information för alla marknadens 
aktörer. Detta både vad gäller de fraktkontrakt som bjuds ut på marknaden och 
kunskap om de fartyg som kan vara lämpliga att sätta in för att fullgöra 
transportköparens önskemål. Som en följd av att marknaden är global och det står 
fartygen fritt att ta laster mellan och i i princip alla hamnar och att det finns ett 
betydande överskott av tonnage på marknaden gör att det inom överskådlig 
framtid inte finns någon kapacitetsbegränsning på fartygssidan. I det fall det ställs 
speciella krav på utrustning, stabilitet, max- eller minimimått, isklass eller annan 
särskiljande utrustning på ett fartyg för att passa till ett visst uppdrag kan utbudet 
självklart vara begränsat.  
 
På samma sätt är normalt sett inte heller hamnen någon begränsning när det 
gäller hantering. Det som i så fall kan begränsa är det miljötillstånd som gäller för 
hamnen att det möjligtvis inte finns tillstånd för att förlänga arbetstiden eller att 
hantera vissa typer av gods. Kortsiktigt har man inga problem med att arbeta fler 
timmar, eller skift, och att hyra in fler mobilkranar om det skulle visa sig att något 
som lyftkapacitet, eller annat, skulle bli begränsande. På längre sikt så kommer 
självklart en högre beläggning att leda till behov av förstärkningar på 
personalsidan liksom vad gäller utrustning av olika slag. Även när det gäller 
hamnutrustning finns det en omfattande andrahands- och leasingmarknad varför 
det ofta går att snabbt komplettera vad som eventuellt kan behövas.  

                                                             
156 Hela texten avseende sjöfart har till stor del skrivits, och till övrig del granskats och 
reviderats av Alf Brodén, Trafikverket 
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ENERGIEFFEKTIVISERING  
Det förtjänar att klargöras att när man beskriver fartyg i så allmänna termer som 
sker i denna text så rör det sig om närmare 100 000 fartyg större än ungefär stora 
fiskefartyg på global basis. Dessa representerar sedan allt från stora bogserbåtar 
med enorm maskinstyrka i förhållande till sin stolek, jättelika containerfartyg med 
en maskinstyrka på över 100 000 hästkrafter och längder på 350 meter eller mer, 
kustfartyg som lastar 200 ton och som ofta är bland de äldsta som finns i ett lands 
fartygsregister, eller snabba färjor som är specialbyggda för sin rutt och som 
kanske trafikerar två hamnar under hela sin livslängd. Det vill säga att det som 
fortsättningsvis benämns fartyg omfattar vad som kan liknas vid Ferrari, Smart, 
bussar och 24-meters lastbilar; allt under ett begrepp ”fartyg”. Som en följd av 
detta blir också avvikelsen från det som anges som siffra eller exempel allt mellan 
noll och mycket stor. Det är med detta som bakgrund det som beskrivs måste 
tolkas.  
 
Sedan många har det inom IMO pågått ett förhandlingsarbete för att få fram ett 
rimligt mått på energieffektivisering för fartyg. Det man till slut, under 2011, kom 
att enas om, under ett betydande omvärldstryck kom att kallas Energy Efficiency 
Design Index (EEDI). Samtidigt togs också beslut om införandet av en obligatorisk 
Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) för alla fartyg157

 

. 
Konstruktionsreglerna kring EEDI kommer att vara obligatoriska för alla nybyggda 
fartyg från och med 2013. Eftersom indexet är ett standardiserat sätt att beskriva 
fartygets energieffektivitet som koldioxidutsläpp per kwh kommer det även att 
kunna användas för befintliga fartyg. Kraven kommer sedan att successivt skärpas 
och vara 30 procent högre 2025.  

Generellt erbjuder sjöfarten goda möjligheter att energieffektivisera 
godstransporter till en låg kostnad. Fartyg kan lasta stora mängder gods och 
energianvändningen per fraktat ton är låg; dvs. hög energieffektivitet. Som inom 
närmast alla andra transporter så är skalfördelarna stora också inom sjöfarten. Ett 
10% större fartyg förbrukar bara 4% mer energi, vilket genom historien bidragit till 
en ständig storlekstillväxt i flottan.  
 
Eftersom det rör sig om framtid så finns det inget självklart svar vilken väg framåt 
som kan komma att visa sig mest effektiv när det gäller att ytterligare öka 
effektiviteten. När det gäller fartygets skrov så kan man både sikta mot att minska 
motståndet från vågor som träffar och vatten som trycker mot skrovet, men 
kanske är det viktigare att reducera friktionen då fartyget glider i vattnet. Det 

                                                             
157 www.imo.org/MediaCentre/PressBriefings/Pages/42-mepc-ghg.aspx 
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senare kan uppnås genom att man släpper bubblor genom dysor längs skrovet 
eller att man skapar en form av luftkudde mot vattnet vid skrovet. Till detta 
kommer ytterligare förbättringar som kan uppnås kring roder och propeller, men 
var potentialen ligger beror på design av fartyget. Det måste här också förstås att 
förbättringspotentialen är stor då man bygger nytt och att ändra skrovform på ett 
befintligt fartyg är närmast ogörligt ekonomiskt och därmed mycket ovanligt.  
 
Om det gäller mindre och enklare fartyg så har man under de senast årtiondena 
gjort betydande framsteg när det gäller att skapa stora hållbara konstruktioner i 
lättviktsmaterial. Något som såklart sänker bunkerförbrukningen rejält. Istället 
dyker det då upp andra (konstruktions-)problem som man inte har på samma sätt 
med stålskrov när det gäller dyr produktion, återvinning och brandfara ombord. 
 
Eftersom motståndet i vattnet kraftigt slår igenom på bunkerförbrukningen är 
finns det idag ett långt större intresse än tidigare för att vårda skroven, både 
genom att hindra påväxt och att använda friktionssänkande färg. Här finns dock 
en konflikt mellan att den färg man använder avvisar/dödar de organismer som 
annars kunde fästa på skrovet och att den samtidigt innehåller ämnen som 
negativt påverkar havsmiljön. Tillverkarna har här kommit långt med att få fram 
färg som kombinerar den bästa sidan av båda önskningarna. 
 
En annan viktig komponent när det gäller att energieffektivisera ett fartyg är 
självklart framdrivningen. Motorer ombord i fartyg är mycket stora i jämförelse 
med lastbilar och annat man är van vid från land. De flesta verkar vid låga varvtal 
och är tvåtaktsmotorer som inte sällan är direktkopplade till propellern. Stora 
motorer blir också effektiva och kan därför uppnå en effektivitet på 50 procent på 
propelleraxeln.  
 
Potentialen för att genomföra energieffektiviseringar när man bygger nya fartyg 
kommer att variera kraftigt beroende på typ av fartyg och storlek. På längre sikt, 
när solpaneler fått ökad verkningsgrad, när hybridmotorer har utvecklats, fasta 
segelsställningar ombord fungerar bättre och olika former av drakar kan 
utvecklats bättre så kan säkert förbrukningen sänkas med 40% mot dagens, räknat 
per transporterad tonkm. Även på äldre fartyg kan det säkert vara fullt möjligt att 
sänka förbrukningen genom ett antal mindre åtgärder som redarna kan motiveras 
att genomföra under galgen eftersom bunkerkostnaden stiger. Besparingar när 
det gäller handhavande och drift, om ibland anges som det mest 
revolutionerande, är i mycket hög grad beroende på fartyg och trafik. Rent 
allmänt är ju, som nämndes ovan, ett större fartyg mera energieffektivt än ett 
mindre. Således uppnås en positiv effekt redan genom att bygga större och uppnå 
en teoretisk besparing, men samtidigt kräver det att man kan hålla kvar 
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fyllnadsgraden på samma nivå som för det mindre fartyget för att uppnå full 
effekt. 
 
En enkel åtgärd, som nått stor publicitet, har varit att man sänkt hastigheten på 
många större fartyg och därigenom kommit att spara stora mängder bränsle. Ett 
fartyg skiljer sig inte från många andra fordon i så måtto att om man sänker 
hastigheten ned mot en ideal nivå från en högre så sjunker förbrukningen kraftigt. 
Förhållandet exemplifieras enkelt med en tänkt färjelinje där kapaciteten sjunker 
när fartygen börjar segla långsammare eftersom man hinner färre turer per dygn. 
För att bibehålla kapaciteten kan det därför behövas fler fartyg på linjen och för 
att den besparing man gjorde på sänkt fart inte ska förbrukas av det nya fartyg 
man sätter in krävs det troligen att man gör besparingar hos flera för att 
kompensera kostnaden (och förbrukningen) för ytterligare ett. Samma 
förhållande gäller såklart även åt motsatt håll när man vill öka kapaciteten. När 
man väl sedan minskat till en god och rimlig balans mellan fart och förbrukning 
finns ofta ganska låg avkastning på ytterligare sänkningar.  
 
Sverige är ett av få länder där staten debiterar farledsavgifter vid anlöp av landets 
hamnar. Ett sätt att gynna miljövänliga och energieffektiva fartyg kan vara att 
genom en differentierad farledsavgift gynna de fartyg som ge upphov till lägre 
utsläpp. Sedan kan man bara hoppas att även hamnarna anammar samma linje 
när man sätter sina hamnavgifter.  

DRIVMEDEL  
I de stora maskiner som det är frågan om i fartyg har man kunnat använda 
bränsle, eller vad man inom sjöfarten kallar bunkerolja, som varit av lägre kvalitet 
än det bränsle som använts på land. Någon internationell reglering har tidigare 
inte funnit, men när det gäller svavelinnehållet, som blev den komponent som 
först kom att regleras, är den nu satt till maximalt 3,5%.  Även om ett fartyg 
genom sin storlek och det förhållandevis låga motstånd som vatten ger är mycket 
energieffektivt, så följer det också miljöproblem av bränslet. Som vid all 
motorförbränning så orsakar också fartygens motorer utsläpp av svavel, kväve, 
partiklar och koldioxid är de som vanligen debatteras. Från att det vid inledningen 
av detta millennium inte fanns några regleringar alls av luftutsläppen har det 
tillkommit ett antal områden i världen där man börjat sätta gränser för bränslet 
som ett sätt att reglera luftutsläppen från sjöfarten. Avsaknaden av en enkel och 
säker teknik för att rena avgaser, på motsvarande sätt som katalysatorn på en bil, 
har gjort att det stora tekniska genombrottet har låtit vänta på sig.  
 
De utsläppsgränser för svavel som har satts upp i till exempel Östersjön, som 
utgör ett så kallat SECA-område (sulphur emission control area) kan man möta 
genom att köra fartyget på bunkerolja med lågt svavelinnehåll. Det finns nu flera 
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sådana områden i världen varav det runt kusten av USA och Canada är det 
överlägset största. Inom SECA-området kommer gränsen att sänkas från dagens 
1% till 0,1% från 2015, medan det internationellt kommer att sänkas från dagens 
3,5 % till 0,5 % från 2020 – dock förutsatt att det bedöms att tillgången på 
marknaden är tillräcklig av lågsvavligt bränsle. Denna reservation följer av att de 
över 200 miljoner ton per år som förbrukas i bunker kommer att kräva en kraftig 
omställning i väldens raffinaderier för att kunna säkerställa. Som en följd av att 
bränslet kräver en mera omfattande raffinering och bristande tillgång på dessa 
kvaliteter så förväntar sig många att redan till tiden för införandet av ett SECA 
område i Östersjön så kan bunkerpriset komma att stiga med allt mellan 40 – 80%. 
För ett motorstarkt fartyg, vilket exempelvis färjorna ofta är och där bränslet kan 
utgör över halva kostnadsmassan, kommer det troligen att leda till kraftigt höjda 
biljett- och fraktpriser. 
 
De tekniklösningar som kan reducera svavelutsläppen ombord är ännu långt ifrån 
färdiga, men den som vanligen anges såsom mest sannolik på kort sikt är så 
kallade scrubbers (rökgastvättar). Problemen är dock avsevärda med att få plats 
för en installation, vikten av utrustningen som hamnar högt på fartyget, det krävs 
kemikalier för flera modeller och att den kyler avgaserna. Vilket blir ett problem 
om dessa sedan måste hettas upp för att få bra funktion hos den katalysator man 
har till kvävereduktionen.  
   
Till detta kommer de nya regler som är i antågande vad gäller kväve och som 
kommer att gälla inom vad som då kallas NECA-områden. Kväve kan man ta bort 
ur avgaserna genom en katalysator på lite samma sätt som för en bil, men det 
kräver tillsats av urea och vanligen en kostsam ombyggnad av fartyget.   
 
I ett nästa steg kan man tänka sig att det också kommer krav på sjöfarten om att 
begränsa utsläppen av partiklar. Det finns idag inga sådana regler men den form 
av mindre partiklar som genereras vid förbränningen minskar kraftigt redan när 
man använder sig av ett renare bränsle, men kan filtreras till ytterligare lägre 
förekomster.  
 
Varje individuell tekniklösning kan oftast anpassas till ett fartyg, men ofta blir det 
problematiskt i flera dimensioner när flera av dessa lösningar ska samsas. 
Grundproblemet är ofta att det inte finns plats ombord och att kostnaderna de 
ombyggnader som krävs av äldre fartyg för att anpassa existerade fartyg, förutom 
tekniken i sig, gör att det oftast är omöjligt att ekonomiskt motivera en 
ombyggnad.  
 
En alternativ lösning som då återstår kan vara att helt byta bränsle. Av de då 
tillgängliga alternativen som det idag finns färdig teknik för kan vara att 
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konvertera fartyget till att drivas med LNG. Beroende på fartygsdesign så kan den 
volym som en ny uppsättning tankar för LNG upptar i förhållande till de som 
tidigare behövdes för marin diesel, vara mellan vad som teoretiskt följer av 
energiinnehållet, 1,8 gånger, upp till kanske 4 gånger så stor. Med en 
konverteringskostnad som av Sten Line, för en relativ stor men äldre färja, 
beräknats kosta närmare 250 miljoner är självklart en konvertering inte 
ekonomiskt försvarbar. Av detta följer att de redare som tänker fortsätta att 
använda gammalt tonnage vid införandet av ett SECA-område med 0,1% 
svavelgräns i Östersjön med hög sannolikhet kommer att driva sitt fartyg på dyr 
men lågsvavlig bunker. Alternativet är att sälja fartyget och beställa nytt. 
 
Miljömässigt har LNG, som i princip utgörs av ren metan(CH4) en stor fördel 
framför dagens bränslemix inom sjöfarten – den ger en kraftig reduktion i utsläpp 
för flera faktorer. LNG innehåller inte svavel och därmed försvinner 
svavelutsläppen(SOx) helt, liksom en närmast total reduktion av 
partikelutsläppen(PM). När det gäller kväve så försvinner inte detta helt även om 
nivån(NOX) minskas med ungefär 85%. Också när det gäller koldioxid(CO2) så får 
man en reduktion, även om den stannar vid omkring 25% i förhållande till 
konventionella bränslen. 
 
Att bygga nytt tonnage som baseras på drift med LNG beräknas bli ungefär 15% 
dyrare än motsvarande konventionella fartyg. Speciellt när det gäller färjor har 
dock LNG den stora fördelen att det inte ger något sotnedfall över däck och 
passagerare. Användningen av LNG ger också personalen en betydligt bättre och 
renare arbetsmiljö ombord än när man använder marin diesel. 
 
 Samtidigt har det fram till idag, och inget tyder på att det blir möjligt i närtid, inte 
varit möjligt för redare att kunna teckna ett avtal för leverans av LNG till ett pris 
av en leverantör. Marknaden har uppskattat att priset skulle kunna komma att 
ligga i paritet med priset för diesel, men har varit 10 – 15% billigare räknat per 
energienhet för färjeroperatörer i Norge. Där finns dock redan en utbyggd 
infrastruktur för bunkring och det finns tankbåtar att fylla dessa stationer från. 
Sektorn har också allt mer börjat diskutera DME (dimetyl ether) som ett möjligt 
bränsle för framtiden. Då förutom att det i princip har samma miljöfördelar som 
nämndes för LNG, men också är lättare att anpassa till befintlig infrastruktur. Även 
om inte utvecklingen har kommit särskilt långt så har man såhär långt använt sig 
av en teknik där man ombord omvandlar metanol(CH3OH) till dimetyleter 
(CH3OCH3) för förbränning158

                                                             
158 Omvandlingen gör att två metanol molekyler binds samman till en större molekyl med 
en syreatom – som då har ersatt två väteatomer som tidigare satt på var och en av 
metanol molekylerna. 

. De försök som har gjort tycks lovande och man 
har tidigt i utprovningen en ambition att kunna komma ner till ett pris som skulle 
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kunna motsvara dagens bränslekostnad speciellt som dimetyleter har ett bättre 
centran-/förbränningstal än diesel.   
 
Med dyrare bränsle ombord så ökar också motivationen för att kunna stänga av 
fartygets hjälpmaskiner under den tid som ett fartyg ligger i hamn. Redan idag är 
det krav inom hela EU på att det fartyg som ligger i hamn mer än tre timmar 
använder bränsle med en svavelhalt under 0,1% vid en liggtid i hamn på mer än 
tre timmar. I flera hamnar i Sverige kommer det att inom kort vara möjligt att 
ansluta och försörja besökande fartyg med el från land så att man kan stänga av 
sina hjälpmaskiner. Ystad är här den hamn som har kommit längst och som från 
senare i vår kommer att ha alla färjor som besöker hamnen anslutna till el. På 
samma sätt som bränslet är skattefritt har staten beslutat att även den el som 
säljs till fartyg som ligger i hamn ska befrias från skatt – och indirekt räknas som 
export. Det är alltid enklare att installera elanslutning från land när det är frågan 
om samma fartyg som återkommande dockar vid samma kaj (läs färjor) än vid en 
godskaj där fartygen är av varierande storlek, har olika kraftbehov, och därtill 
kanske använder sig av 60 hertz ombord och inte 50 som i Sverige. 
 
Obalanser i handel över tid gör att medelbeläggningen på fartygen ofta skiljer sig 
från den maximala lastförmågan hos fartyget. Till exempel går oljetankrar ofta 
bara lastade i ena riktningen medan de går med barlast i den andra. Det finns 
även så kallade kombinationsfartyg (t.ex. Ore-bulk-oil carrier, OBO) som kan köra 
olika typer av last. Användning av den typen av fartyg gör det lättare att hitta 
returlaster att fylla fartyget med och på så sätt kan tomtransporter undvikas i 
högre grad. Också energieffektivitet. Det finns en outnyttjad potential att öka 
fyllnadsgraden generellt och fylla returlasterna till sjöss. Potentialen är dock 
möjligen inte 100% fyllnadsgrad på returresan, idag transporteras mer varor från 
vissa länder än omvänt. Hur mycket som ett fartyg lastar är mycket varierande. 
 
Kombinationsfartygen har en tendens att inte få så stort genomslag eftersom de 
inte är specialiserade på något. De som köper fartyg vill ha effektiva fartyg som är 
specialiserade. 

POTENTIELL INLANDSSJÖFART 
Sverige saknar idag det inlandssjöfart i den mening som den existerar inom övriga 
delar av EU. Detta är en följd av att Sverige valde att fortsatte att betrakta våra 
stora sjöar med sjöfart, Vänern och Mälaren, som internationellt vatten och att 
inte införa EU regelverket för inre vattenvägare i svensk rätt.  
 
De fartyg som skulle kunna tänkas användas för att trafikera vad som skulle kunna 
komma att betraktas som inre vattenvägar om regelverket infördes är främst 
Vänern och Mälaren och i bästa fall några begränsade kustområden i anslutning 
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till Göteborg och Södertälje. Som en följd av gällande regler så måste de fartyg 
som idag trafikerar dessa vatten vara av en design och ha en bemanning som 
motsvarar fart på öppet hav. Med en anpassning till de regelverk som gäller på de 
inre vattenvägarna inom EU så skulle även svenska vatten kunna trafikeras av ett 
fartyg av betydligt enklare konstruktion. Som en följd av det förväntas det också 
få betydligt lägre bemanningskrav än dagens fartyg. Kombinationen gör att många 
tror att detta skulle kunna göra att ett sådant koncept kan ta över betydande 
volymer av gods som för närvande transporteras på järnväg eller med lastbil.  
 
Staten har redan 2010 beslutat att göra en omfattande satsning på trafiken på 
Mälaren genom att det, som ett projekt som ingår i den nationella planen, nu 
kommer att byggas en ny och betydligt större sluss i Södertälje. I förlängningen 
kommer Sjöfartsverket också att muddra till både hamnen i Västerås och Köping 
för att säkerställa ett djup om 7 meter.  
  
På samma sätt så är slussarna i Göta älv i Trollhättan i stort behov av underhåll 
och kommer att ha uppnått sin funktionella livslängd 2030. Senast då kommer det 
såldes att vara nödvändigt att det har byggt nya slussar för att kunna upprätthålla 
trafiken på Vänern. Som nämndes ovan så gör den normalt långa livslängden på 
fartyg att det i god tid krävs långsiktiga trovärdiga beslut för att det ska finnas en 
vilja att investera i fartyg. När det gäller specialanpassat tonnage som det kan, 
eller närmast måste, bli frågan om för att uppnå effektivitet är känsligheten 
troligen ännu större.  
 
Den debatt, och de krav, som finns om att Sverige ska införa EU:s regelverk i 
svensk rätt finns främst kring Vänern där det också finns en betydande oro för 
industrins konkurrenskraft om man inte skulle ha tillgång till billiga transporter via 
sjöfarten. Den industri som främst nyttjar och sysselsätter sjöfarten på Vänern är 
pappers- och massaindustrin för sina insatsvaror, och i betydligt mindre grad för 
sina färdigvaror. I området runt Vänern tycks det finnas en tydlig politisk enighet 
kring nyttan av vänertrafiken, medan intresset i andra delar av Sverige, möjligtvis 
med undantag av Mälarområdet, är svalt.   
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Luftfart  

Övergripande nuläge159

Inrikes- och utrikestrafik följdes fram till år 1980 åt i storleksordning men därefter 
har utvecklingen av utrikesresor ökat drastiskt. Inrikesflyget har sedan 1990-talet 
krympt avsevärt men under de senaste 10 åren har det stabiliserats på en nivå om 
ca 6 miljoner passagerare. På framför allt transportavstånd under 50 mil bedöms 
inrikesflyget successivt tappa marknadsandelar till bil, buss och tåg, främst 
beroende på fortsatt utbyggnad av motorvägsnät och snabbtåg (X2000 etc.). 
Redan idag har vissa linjer lagts ner, t.ex. Arlanda- Borlänge/Örebro. 

 

Arlanda, Bromma och delvis Landvetter är slotkontrollerade, d.v.s. man söker 
start- och landningstider primärt per halvår och anpassar sin trafik till dem. På 
Bromma börjar det bli fullt i peaktid vilket gör att det i dagsläget finns 
begränsningar att expandera med fler linjer under morgon och eftermiddag/kväll. 
 
När det gäller miljöaspekterna förbättras den svenska flygplansflottan löpande 
(med flygets globala karaktär är det dock svårt att särskilja svenska flygbolag från 
den totala flygplansflotta som trafikerar svenska flygplatser).  
Några siffror160

• Utsläpp ned med 6 % sedan 2006 medan passagerarantalet ökat 4 % 
under samma period. 

: 

• Koldioxid per passagerarkilometer i svensk flygtrafik ned med 18 % sedan 
2008. 

 
När det gäller flygsäkerhet följer Sverige det internationella reglementet. Det 
innebär att svartlistade flygbolag inte får trafikera Sverige och att de flygbolag 
som trafikerar Sverige uppfyller samtliga internationella regelverk. Den svenska 
flygplansflottan har troligen en relativt ”normal” medelålder men det kommer att 
ske en snabb föryngring de närmaste åren (driven av bl.a. Norwegian, Malmö 
Aviation och SAS). Sedan 1989 har ingen olycka skett i reguljärtrafik på flygningar 
inom eller till och från Sverige trots att det under den perioden gjorts ungefär 300 
miljoner flygresor (drygt 80 000 flygresor per dag vid svenska flygplatser). Flygplan 
genomgår regelstyrt underhåll kontinuerligt vilket gör att motorer och andra 
tekniska system är oerhört driftsäkra och att tekniska fel på flygplan är ytterst 
ovanligt.  

                                                             
159 Information via Anna Wilson, Svenskt flyg; Jean- Marie Skoglund, JMP consulting; 
Henrik Ivre, Trafikverket samt Anders Lundhblad, Volvo Aero samt Håkan Johansson, 
Trafikverket. För specifika uppgifter - se följande fotnötter. 
160 Enligt Anna Wilson, Svenskt flyg 
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Flyget är väldigt regelstyrt och till stor del harmoniserat genom gemensamma 
standarders som har styrt utvecklingen under lång tid.  
 
Viktiga delar i utvecklingen för effektivare flygplan, effektivare sätt att flyga m.m. 
drivs av löpande kostnadsjakt och oljepris. ETS kommer i bästa fall att skynda på 
moderniseringen av flygplansflottan men enligt Svenskt Flyg hade troligtvis det 
mesta skett ändå och deras uppfattning är att ETS dessutom tar pengar ur 
systemet vilket kan minska möjligheten att investera i nya flygplan.  
 
Väsentliga drivande krafter är efterfrågan på transporter, energipris, miljökrav, 
miljökostnader, offentliga utvecklingsinsatser. Samtliga dessa skyndar på 
utvecklingen. Miljökrav, miljökostnader och offentliga utvecklingssatsningar kan 
gå antingen mot klimat och energi eller mot övriga miljöfrågor, beroende på vad 
som prioriteras. Höjt energipris kommer att vara positivt för utvecklingen av 
energieffektivitet och minskning av klimatpåverkan, men verka dämpande på 
kapacitetsutvecklingen.161 I stort sett kan man säga att de mindre radikala 
teknologierna (som innebär att motorer och flygplan kommer att se ut som de gör 
nu, men ha bättre teknik), är bäst om krav på alla egenskaper ska höjas ungefär 
lika snabbt som hittills. De radikala teknologierna, t ex propellerfläktar och 
flygande vingar är mer troliga om energi- och klimatfrågan prioriteras över de 
andra.162

 
 

Trender som redovisas nedan beräknas slå igenom med de styrmedel, och 
offentliga satsningar som är förväntade, samt om flygmarknaden växer som 
väntat. Medan trender för nya flygplan fram t.o.m. 2020 är mycket säkra (bara 
tidpunkten +-5 år för varje lansering är osäker), ökar osäkerheten för de 
satsningar som beskrivs i intervallet 2025-2035. Kanske man ska säga 50% chans 
att dessa teknologier kommer i tid, och kanske 20% att de kommer före 2050, 
men försenade. När det gäller teknologier bortom 2035 (som t.ex. värmeväxlade 
motorer) så är sannolikheten för varje enskild teknologi mindre än 50%. Man får 
då snarare tänka sig sannolikheten för att någon eller några teknologier i en 
portfölj kommer till användning i storleksordning 50% i tid, och ytterligare 
sannolikhet för att de kommer, men senare.163

 
 

Det finns två huvudsakliga typer av motorer: 
• Turboprop (turbindriven propeller för lägre hastigheter – utan skydd kring 

propeller) 0,4-0,6 Mach (450-650 km/h) 
• Turbofläkt (för höga hastigheter) 0,75–0,85 Mach (ca 800-900km/h) 

                                                             
161 Anders Lundhblad, Volvo Aero 
162 Anders Lundhblad, Volvo Aero 
163 Anders Lundhblad, Volvo Aero 
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Det finns fyra stora tillverkare av flygplan: 
Boeing och Airbus delar ca 50 % - 50 % på marknadsandelen för plan med mer än 
100 passagerare. I dagsläget har de liknande produktportföljer, särskilt vad gäller 
plan för 100-200 passagerare - där de är mycket lika. När det gäller större plan för 
200-500 passagerare finns större skillnader i modellerna mellan t.ex. Airbus 
största som tar 550 passagerare och Boeings plan som tar 450 passagerare 
 
Bombardier Historiskt har de tillverkat mindre plan med upp till 100 passagerare, 
framförallt 50-90 passagerare. De utvecklar nu ett plan för 130 passagerare 
(nominellt – det går att välja att ta fler/färre flygstolar på samma yta beroende på 
flygbolagens prioritering och önskemål). Gör både turboprop och jetplan. 
 
Embraer tillverkar ca 30 - 110 passagerares jetplan. (Har tidigare byggt även 
turboprop.) 
 
… och därutöver finns mindre ryska, japanska och kinesiska tillverkare t.ex. 
 
Malmö Aviation använder mindre jetplan, AVRO RJ-100 tillverkade i Europa, som 
är betydligt mindre energieffektiva än de som tas fram idag. Med dagens mått är 
det inte heller särskilt tysta plan som de flyger med till t.ex. Bromma även om de 
ursprungligen togs fram för att vara extra tysta. Dock håller Malmö aviation på att 
göra nyinvesteringar. 
 
Boeings Dreamliner och Boeing 747-8 har ny teknik i motorerna. Dreamlinern är 
ett helt nytt flygplan med större delen av strukturen i lätt kolfiberarmerad plast. 
 
De plan som nu är i tillverkning designades efter 1985. De är energieffektivare, 
bullrar mindre, släpper ut mindre oförbrända kolväten (oförbrända kolväten har 
lokal påverkan) jämfört med övriga plan i bruk. När det gäller utsläpp av kväveoxid 
är nyare plan inte så mycket bättre än äldre.  
 
Flygfrakt står för en mycket liten del av transportarbetet även om det kan vara 
betydande delar av varuvärdet. Under perioden med askmoln från den Isländska 
vulkanen Eyjafjallajökull 2010 fick man en viss inblick via nyhetsrapporteringen i 
vad det är för gods som går med flygfrakt. Att bilindustrin är beroende av 
komponenter som går med flygfrakt förvånade säkert icke insatta. Biltillverkare 
tvingades stänga produktionsanläggningar för att viktiga komponenter inte kom 
fram164

                                                             
164 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3811&artikel=3642314 

. Energianvändning och klimatpåverkan per fraktad godsmängd är mycket 
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högt jämfört med andra trafikslag. Effektiviseringspotentialerna för flygfrakt 
räknat per tonkilometer är lika stora som för personflyget.165

 
 

År 2050 används till större delen flygplan som är färdigutvecklade år 2030. 

Flygfarkoster för godstransport 

UTVECKLINGSTRENDER OCH DERAS MÖJLIGHETER 
Se även persontransport. Hänvisa till alternativa bränslen, sid 22ff. 

SESAR166

Flygtrafikledningen genomgår radikala förändringar genom EU-programmet 
 

SESAR (Single European Sky ATM Research). Syftet är att utveckla ett gemensamt 
europeiskt luftrum, bl.a. för att öka kapaciteten och förkorta flygvägarna. 

Gods eller passagerare 
Ett mindre antal flygbolag har specialiserat sig på flygfrakt och de använder 
flygplan tillverkade eller anpassade för den verksamheten. Flertalet flygbolag 
använder flygplan anpassade för passagerare. Vanligtvis finns det i även i 
passagerarplanen möjlighet till en viss fraktvolym under golvet, även med 
containrar167

Övriga luftfarkoster

. För långdistansplanen görs en avvägning mellan bränsle- och 
fraktkapacitet. Extra bränsletankar för långa flygsträckor kan placeras i 
flygkroppens mittdel.  

168

Luftskepp 
 

Zeppelinare är luftskepp med en styv struktur. De är fyllda med gas och drivs med 
propellermotorer. Zeppelinarna har hittills varit stora, långsamma konstruktioner 
med en fart om ca 100-130 km/h – de kan ev. nå högre hastighet, men knappast 
över 200 km/h pga. det kraftigt ökade effektbehovet. Energieffektiviteten faller 
också snabbt med hastigheten. 
 
Luftskepp har funnits länge men ingen modell som är effektiv och samtidigt 
vädertålig har kunnat byggas. Problemet är att antingen byggs en lätt struktur 
som går i bitar när man råkar ut för hårt väder, eller så byggs det tungt och 
vädertåligt med en låg lastandel, då blir effektiviteten dålig. Den låga hastigheten 
                                                             
165 Håkan Johansson, nationell samordnare begränsad klimatpåverkan, Trafikverket 
166 Henrik Ivre, Trafikverke 
167 Mindre containrar än för sjö, väg och järnväg. Flygets containrar är byggda i aluminium 
och har snedkapade nedre hörn och finns i några olika storlekar.  
168 Anders Lundhblad, Volvo Aero 

http://www.sesarju.eu/�
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ger i sig låg produktivitet, som blir katastrofal pga. den låga lastandelen. Man kan 
t.ex. räkna i tonkm per timme. Ett modernt luftskepp Zeppelin NT ger då ca 
200 tonkm/timme, en Boeing 747-8 ca 120 000 ton km/timme. Ett annat sätt att 
räkna är tonkm/timme per ton strukturvikt, vilket är ett mått på kostnaden. 
Denna blir då ca 10 ggr sämre för moderna luftskepp än för ett modernt 
transportflygplan. Effektiviteten blir låg därför att det krävs så mycket struktur (av 
högvärdiga lättviktsmaterial) i förhållande till mängden transporterad last. Äldre, 
stora, stela luftskepp var effektivare, men en stor andel av dessa gick under i 
väderrelaterade olyckor. 
 
Det finns en liten möjlighet att använda luftskepp i nischmarknader (t.ex. där 
tunga transformatorer el dyl. ska flyttas till kraftverksbyggen) men om det blir för 
tungt (över 100 ton?) blir de extremt stora (300 meter eller mer.) 
 
Inverterad linbana 
I Kanada använder man på något ställe luftballong kopplad till stålvajer – en form 
av inverterad linbana för lokala transporter av timmer.  
 
Vare sig luftskepp eller luftballonger bedöms ha någon större potential för 
transporter i framtiden 

Flygfarkoster för persontrafik 

UTVECKLINGSTRENDER OCH DERAS MÖJLIGHETER 

Energieffektivitet 
Energieffektiviseringen av flyget pågår kontinuerligt eftersom bränslet står för en 
av flygbolagens enskilt största kostnader. Ur klimatsynpunkt har denna 
effektivisering dock ätits upp av ökat resande. Utsläppen från flyget har därför 
totalt sett ökat kraftigt. I Sverige har utsläppen från utrikesflyget (räknat från 
bunkringen) ökat med knappt 80 procent sedan 1990. En stor del av 
utsläppsökningen skedde fram till 2000. Därefter har en dämpad tillväxttakt i 
resandet i kombination med en kraftfull energieffektivisering av flygplansflottan 
medfört att utsläppen ökat långsammare. Inrikesflyget har dock minskat och är i 
dag på ungefär samma nivå som i mitten på 1980-talet. I USA har 
energianvändningen per personkilometer minskat med 60 procent mellan 1971 
och 1998169. Nya flygplansmodeller är ungefär 20 procent mera energieffektiva 
jämfört med dem som de ersätter170

                                                             
169 IEA (2009) Transport Energy and CO2, sidan 316 

. En liknande utveckling har skett globalt. 

170 Department for Transport (2009) Low carbon transport: A greener future, 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.dft.gov.uk/pgr/sustainable/carb
onreduction/low-carbon.pdf sidan 53 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.dft.gov.uk/pgr/sustainable/carbonreduction/low-carbon.pdf�
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Transportministeriet i Storbritannien har satt som mål att år 2050 ska 
koldioxidutsläppet från flyget i landet inte överskrida 2005 års nivå171

FN:s flygorgan International Civil Aviation Organisation (ICAO) enades i sin 
generalförsamling år 2010 kring inriktningsbeslut om en tvåprocentig årlig 
bränsleeffektivisering för det internationella flyget från nu till år 2050, samt en 
koldioxidneutral tillväxt från år 2020 (carbon neutral growth from 2020). Till 2030 
innebär det att flygplanen blivit drygt 30 procent effektivare. Inkluderas även 
flygledning och handhavande bedömer IEA att energianvändningen per 
personkilometer minska med mellan 40 och 50 procent till 2030

. Detta ska 
man åstadkomma via internationella styrmedel såsom handelsystem, stöttning av 
forskning inom området och genom att verka för mer effektiv flygtrafikledning. EU 
kommissionen skriver även i vitboken för transporter att regelverk liknande det 
som idag finns för personbilar och lätta lastbilar på sikt bör finnas för samtliga 
fordonstyper men även för andra trafikslag, vilket då även innefattar flyget. 

172. I en senare 
rapport bedömer de att flygplanen kan bli 43 procent effektivare till 2030173. 
Baserat på detta gör vi en bedömning att flyget inklusive handhavande kan öka 
effektiviteten per personkilometer med 40 procent till 2030 och 50 procent till 
2050.174

 
  

Flygindustrin kännetecknas av en hög riskaversion. Denna är befogad. En radikal 
ändring av flygplan/flygmotor (t.ex. helt nya motorkomponenter såsom 
värmeväxlare eller nya förbränningskoncept eller på flygplanssidan ”blended-
wing-bodies”) innebär att industrin tar risker som på enskild företagsnivå kan leda 
till deras undergång. Därför är det viktigt att det finns stora demonstratorprojekt 
som t.ex. Clean Sky, där man kan prova nya flygplanskoncept och motorkoncept. 
Speciellt är det då bra om man ser till att satsningar inom sådana 
forskningsprogram blir radikala, d.v.s. att man som i t.ex. Clean Sky faktiskt provar 
en propellerfläktmotor.175

Höga energipriser har gett bättre motorer och högre energieffektivitet. Alla 
flygplanstyper får en ”facelift” med nya motorer som är 10-15 % effektivare. De 
flygplan som designas idag har lite bättre lite slätare ytor, strömlinjeform, längre 
vingar vilket ger ytterligare ca 5% effektivare flygplan om de jämförs med dem 

  

                                                             
171 Department for Transport (2009) Low carbon transport: A greener future, 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.dft.gov.uk/pgr/sustainable/carb
onreduction/low-carbon.pdf 
172 IEA (2009) Transport Energy and CO2 anger 40 - 50 procent till 2030 inklusive 
handhavande. 
173 IEA (2010) Energy Technology Perspectives 2010 
174 Håkan Johansson, Trafikverket 
175 Inspel från Tomas Grönstedt, Chalmers 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.dft.gov.uk/pgr/sustainable/carbonreduction/low-carbon.pdf�
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som designades 1990. Dessa plan börjar produceras 2011-2020 d.v.s. år 2030 har 
dessa 10-15 % effektivare plan ersatt dagens flygplansflotta. År 2050 kommer det 
fortfarande att finnas några kvar. 2014-2017 kommer Airbus med ett stort plan 
för 300 passagerare med en nyutvecklad flygkropp och ny motor. D.v.s. 15+5= 
20% effektivare (effektivitet mäts alltid i relativt transporterad last – d.v.s. tonkm 
el personkilometer). Fram tom 2022/2024 är det dessa typer av plan som tas i 
tjänst.176

 
 

Nya motorer propellerfläktmotorer177

För stora plan 100-200 passagerare utvecklas ett mellanting mellan turbofläkt och 
turboprop – de är turbindrivna plan med lika höga hastigheter som dagens 
turbofläktplan och lika hög effekt som turboprop. De nya propellerfläktmotorerna 
har 2 svepta (spiralformade) motroterande propellrar bakom varandra på var sida 
om flygplanet. Planen designas för flyghastigheter som är nära, eller strax under 
dagens. Genom dessa nya motorer kan vi år 2025 få plan med 30% lägre 
bränsleförbrukning än dagens plan d.v.s. minst 15% effektivare än de plan som tas 
i drift år 2015-2017. 

  

 
Nu arbetar man även med på att få ner bullernivåerna för plan med 
propellerfläktmotorer. Bullernivåerna blir inte lika låga som om man fortsätter 
utveckla dagens motorer - d.v.s. här får man välja var störst vinster ska hämtas - 
bullerreducering eller energieffektivisering. 
 
Ny radikal flyplansteknik178

Inom Clean Sky även trend med ny radikal flygplansteknik.  
 

Man söker få en ”laminär strömning”179 som tar bort turbulensen på delar av 
flygplanets skrov med hjälp av ytor med geometrisk form som inte stör 
strömningen samt suger in en del av gränsskiktet180 i strömningen. Detta kan 
teoretiskt ge stora vinster men begränsningar181

                                                             
176 Anders Lundhblad, Volvo Aero 

 kan i praktiken ge 10-15 % 
ytterligare förbättring. 

177 Anders Lundhblad, Volvo Aero 
178 Anders Lundhblad, Volvo Aero 
179 Välordnad strömning som sker i parallella skikt utan omblandning, ger låg friktion. 
Motsats: turbulent strömning som innehåller virvlar som flyttar luft närmare och längre 
från ytan, och därmed ökar hastighetsskillnaderna nära ytan, vilket leder till högre friktion. 
180 Det är den luft som är närmast flygplanet som har saktar in relativt flygplanet pga. 
friktionsmotståndet. 
Typiskt är gränsskiktet 5-50 cm tjockt, tjockare längre bak på flygplanet. 
181 Det är svårt att få strömningen att bli laminär överallt, svårare längre bak på vingen, 
och mycket svårt på flygkroppen. Insugning av gränsskikt kräver energi och system som 
väger, man måste välja var nyttan överväger kostnaden. 
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Totala vinster energieffektivitet: 
Med propellerfläkt och dagens teknik: 40% effektivare jämfört med idag.182

Laminär strömning har mest effekt på de större planen och där kan vinsten bli 
30%.

 

183

 
 

Parallellt med stora tekniska framsteg pågår material- och detaljutveckling på 
flygplans och motorsidan. Det är stegvis förbättring av material och detaljer som 
har givit de senaste 20 årens energieffektivitetsvinster.  
 
Utveckling av material – bl.a. plastkompositer (i planets struktur och motorernas 
kalla delar), keramikkompositer i motorer och andra kompositer – kommer att ge 
mindre vinster. Kolfiberkomposit har använts i transportflygplan i minst 40 år. 
Användningen ökar dock ständigt, eftersom materialet är lättare än aluminium 
och titan, med ofta jämförbar styrka. Det finns fortfarande stora 
utvecklingsmöjligheter, eftersom själva fibrerna är mycket starkare än vad man 
belastar dem med i dagens konstruktioner. Många andra egenskaper begränsar 
dock, som plasten som de bakas in med ”matrisen” och t ex slagtålighet, möjlighet 
att detektera och reparera skador. I framtiden kan man alltså tänka sig ändå 
lättare konstruktioner av kolfiber. Nanokolteknik (nanokolfiber/nanokolrör) ger 
nya möjligheter (men inget är säkert, kanske bara för speciella tillämpningar.) 
 
Värmeväxlingsteknik i motorer184

Genom att återvinna spillvärme i motorerna kan en 5-10% effektivitetsökning fås.  
  

 
Flygande vingar – blended wing body185

Det är möjligt att det runt år 2035-2040 börjar introduceras trekantiga 400 
passagerarplan (ev. ända upp mot 800 passagerare). Den trekantiga formen är ett 
radikalt steg som kan påverka både aerodynamik (den ”våta ytan” minskar) och 
vikten på flygplanet i och med att det får en kompakt konstruktion. Detta kan ge 
20-30% i energieffektivitetsvinst (delar av denna vinst ingår dock redan i tidigare 
nämnda

  

186

                                                             
182 Med bas i dagens flygplan (design 1985-2005): 5-10% från bättre flygplan fram till 
2025, 15% -20% från bättre motorteknik på alla motorer fram till 2025. 15% specifik 
propellerfläktsförbättring. De 30% tidigare avsåg enbart propellerfläktmotorn om den togs 
fram ”fort”. Ytterligare förbättring till 2025 + flygplansförbättring i de 40% alltså. 

 teknik.) I de mest radikala förslagen finns amerikanska studier som 
menar att energiförbrukningen kan minska med 70 procentig (inklusive 

183 Avser flygplan inklusive laminärströmning 15-20% + 15% från motorer. 
184 Anders Lundhblad, Volvo Aero 
185 Anders Lundhblad, Volvo Aero 
186 Konventionell aerodynamisk utveckling 5% och ca 15% med laminärteknik 



  
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  

 

83 
 

motorteknik). Anders Lundhblad håller dock i bästa fall snarare en 50 procentig 
förbättring jämfört med idag för mer trolig.  
 
Även om planen blir större ska de hålla säkerhetskravet att få ut alla passagerare 
på 90 sekunder. 
 
Flygplan med bredare flygkropp187

För mindre plan, d.v.s. 100-200 passagerare finns idéer om att bygga plan med en 
bredare flygkropp som blir som en platt oval/surfbräda (sedd uppifrån) Vingen blir 
konventionell. Passagerarna kan sitta i bredd utan att planet blir så högt. 
Amerikanerna har i NASA-finansierade studier angivit att även för dessa plan kan 
en 70% energieffektivitetsvinst göras också för dessa, Men Anders Lundhblad tror 
att även detta är överskattat och att det snarare rör sig om ca 50%. 

 

 
Lägre utsläpp 
De plan som sätts i drift år 2011-2020 släpper ut lägre kolväten och kväveoxid 
(kanske upp mot 30% mindre NOx). 
 
Hastighet 
Flygfart relativt oförändrad. De senaste konventionella flygplanen flyger lika fort 
eller fortare än de plan som de ersätter.188

 
 

I studier för framtida flygplan ses en svag trend att gå ner 2-5% i flyghastighet för 
turbofläkt plan vilket ger vinster om 2-5% lägre bränsleförbrukning. 
Propellerfläktar och eller vingar designade för laminärströmning ger en något 
större tendens till fartsänkningar på 4-10%, effektivitetsvinsterna är här kopplade 
till om de möjliggör den nya tekniken, som i sig har stora vinster.189

 
  

Försök till marknadslansering av passagerarplan för överljudshastighet har skett i 
högkonjunkturer då oljepriset varit lågt, senast kring år 2000. Viss forskning pågår 
fortfarande i framförallt Japan, samt i USA på liknande teknik för militärt bruk. 
Kommersiell lansering är osannolik under överskådlig tid, möjligen med undantag 
för en liten nisch för affärsjetplan.”190

 
 

                                                             
187 Anders Lundhblad, Volvo Aero 
188 Anders Lundhblad, Volvo Aero 
189 Anders Lundhblad, Volvo Aero 
190 Anders Lundhblad, Volvo Aero 



  
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  

 

84 
 

En sänkning av flyghastigheten med 10-12% ger med forskare Tomas Grönstedts 
modeller 4% reduktion i CO2 belastning för fix flygkropp. Om flygplanen designas 
för lägre flygfarter borde detta leda till en total besparing av ca 10%191.192

Elektrisk teknik till flygplan

  

193

Historiskt har kostnadseffektiviteten (bl.a. driftkostnad) förbättrats i samma takt 
som energieffektiviteten. Eftersom energikostnaden är 30-40% av de totala 
användningskostnaderna (inkl kapitalkostnader och besättning), så har det krävt 
samtidiga förbättringar av t ex underhållskostnader. Om energikostnader blir 
prioriterade i framtiden, kommer troligtvis det gå ut över anskaffningskostnaden 
och möjligen underhållskostnaden. 

 

 
Elektrisk teknik har alltid använts i flygplan, t ex tändsystem till motorerna. Fler 
och fler hjälpsystem är elektriska, t ex styrsystem, trycksättning av kabinen, och 
avisning. Detta kan ge enstaka procentuella vinster när det gäller totala 
effektiviteten, och samtidigt lägre underhållskostnader. 

Transportflygplan kräver en effekttäthet (effekt per massenhet) som är 10-30 ggr 
högre än en bil d.v.s. det är svårare att driva flygplan med el. Det finns 
experimentella elektriska flygplan som drivs med solceller. Det går också att flyga 
med avancerade litiumbatterier. Med teknik tillgänglig de närmaste åren blir dock 
dessa flygplan mycket långsammare och dyrare än dagens, och för batteriplanen 
får man dessutom begränsad räckvidd. Lastandelen blir liten och planen blir 
därmed inte heller resurseffektiva.  

NASA har tagit fram 2 idéer:  

• En hybridfarkost med avancerade litiumbatterier. Den måste ha en 
jetmotor eller turbopropmotor för att starta dock. Effektiviteten blir 
endast något större än dagens, men det ger dels potential att använda 
förnyelsebar elenergi, och kan dels minska utsläpp på höga höjder som 
bidrar till ett varmare klimat. 

• Flygplan med gasturbiner för att driva generatorerna och låta 
generatorström driva elmotorer som driver många mindre fläktar eller 
propellrar. Det är ett sätt att förbättra effektiviteten. Denna design kräver 
dock troligen Supraledande generatorer, ledningar och motorer. Här kan 

                                                             
191 Omdesign av flygplan baserar sig på en presentation av Alan Epstein (P&W). 
192 Inspel från Tomas Grönstedt, Chalmers 
193 Anders Lundhblad, Volvo Aero 
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man nå kanske 10% högre effektivitet i framdrivningen, samt eventuellt 
ytterligare vinster i mer frihet i flygplanskonfigurationen. 

Dessa två senare kan snarast introduceras efter 2050. Kanske, eventuellt, om bra 
litiumbatterier utvecklas kan de finnas framme redan 2030. Det är viktigt att 
förstå att effektivitetsvinsterna av elektrisk framdrivning av flygplan inte är lika 
stora som den man kan nå i personbilar. 

Solcellsdrivna plan har inte så stor potential för transport pga. de fysikaliska 
gränserna för effekt/area är minst 100 ggr lägre än vad ett modernt plan kräver. 
Möjligen kan det användas för luftburna satelliter – som drivs av solceller på 
dagen och laddar batterierna som driver satelliten på natten.  

Flyghöjd 
Det finns en trend för ökad flyghöjd sedan lång tid tillbaka. Den tunnare luften på 
hög höjd sänker luftmotståndet. Här börjar man förmodligen nå vägs ände, pga. 
krav som sätts av risker för besättning och passagerare vid dekompression.194

Större plan tar fler passagerare

 
Eventuella lägre farter enligt ovan är också kopplade till något lägre flyghöjder. 

195

Det har skett en långsam utveckling mot större plan. 1970 byggdes många 
Jumbojet (med 300-400 säten)– vilket drev upp medelstorleken på planen. Färre 
jumbojets byggs nu och har därmed blivit utspädda om medelstorleken räknas. 
Dock ser vi troligen en snabbare utveckling mot större plan i framtiden med ökad 
efterfrågan. 

 

 
Större plan ger större energieffektivitet än mindre om de byggs för samma 
flygsträcka. Men de flesta stora plan (mer än 200 passagerare) är byggda för 
längre sträckor med stora vingar, bränsletankar och motorer som gör att de inte 
är effektiva om man använder dem på korta sträckor.  

• Ett 100 passagerarplan är 15-25% mer energieffektivt än ett 50 
passagerarplan  

• Ett 200 passagerarplan är 10-20% mer energieffektivt än ett 100 
passagerarplan. 

Egentligen kan effektivitetsvinsten röra sig om 10% pga. det är inte alltid de mest 
effektiva planen som används på alla sträckor. 
  

                                                             
194 Anders Lundhblad, Volvo Aero 
195 Anders Lundhblad, Volvo Aero 
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Metod 
Fakta till rapporten har inhämtats via intervjuer och dialog med expertis inom de 
olika trafikslagen. Personerna som anges nedan har i olika omfattning gett inspel 
under arbetets gång. I vissa fall har de personer som kontaktats bidragit med hela 
textstycken. För slutlig granskning och revidering av texter har utredaren fått hjälp 
av flera av medarbetarna på Trafikverket som nämns nedan.  

Flera trafikslag 
Håkan Johansson, nationell samordnare - klimat, Trafikverket 
Per Kågeson, professor adjungerad, KTH 

Väg 
Anders Berndtsson, strateg, Trafikverket 
Mats Gummesson, utredare, Trafikverket 
Pär Gustafsson, nationell samordnare fordon, Trafikverket 
Bengt Hallström, utredare, Trafikverket  
Anders Lie, utredare - trafiksäkerhet, Trafikverket 
Bertil Magnusson, nationell samordnare - samhällsbetalda resor och 
kollektivtrafik, Trafikverket 

Spår 
Tohmmy Bustad, utveckling, Trafikverket 
Magnus Davidsson, verksamhetsledare, Swedtrain 
Christer Löfving, strateg, Trafikverket 
Bo Olsson, strateg, Trafikverket 
Johan Palm, product manager high speed trains, Bombardier Transportation 
Katja Wehbi, deputy manager design for environment, Bombardier Transportation 

Sjö 
Alf Brodén, långsiktig planerare mot sjöfart, Trafikverket 
Per Ekberg, handläggare, Vinnova 
Reidar Grundström, senior environmental officer, Sjöfartsverket 

Luft 
Henrik Ivre, samhällsplanerare, Trafikverket 
Tomas Grönstedt, Associate Professor, Chalmers 
Anders Lundhblad, företagsspecialist motorsystem, Volvo Aero 
Jean-Marie Skoglund, tidigare Transportstyrelsen, nu konsult, JMP consulting 
Per Wickenberg, Transportstyrelsen 
Anna Wilson, generalsekreterare, Svenskt Flyg 
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PM Kapacitetspotential till följd av fordonsutveckling 
Inledning och sammanfattning 
Efter dragningen av underlagsrapport om fordon för kapacitetsutredningen precis innan jul gavs i 
tilläggsuppdrag till Christer Löfving, Stephen Mc Learnon och Kajsa Lindström att titta vidare på 
vilken kapacitetspotential som fordonsutvecklingen ger i systemet. Vi har tagit stöd av Anders 
Berndtsson, Anders Bühring, Per Andersson, Anders Eriksson och Anders Ekmark som har skrivit delar 
av materialet i rapporten. Vidare har vi även varit i kontakt med Lars Bergman, Per Hurtig och 
Torsten Bergh. 
 
Även om utredningen är översiktlig och inte ger exakta bedömningar bedömer vi att de relevanta 
delarna belyses. Med mer tid hade ett bättre underlag kunnat fås fram. 
 
Punkter som lyfts i denna PM: 

o Längre och tyngre vägtransportfordon (High Capacity Transport) Tillväxten av antalet lastbilar 
som utför det förväntade, ökade transportarbetet, skulle kunna minska med en tredjedel 
samtidigt som tillväxten av transportarbetet blir den väntade med HCT-fordon. Vidare skulle 
även utslitet fordonsmaterial för befintligt transportarbete kunna bytas ut mot HCT – fordon 
vilket ger färre fordon på vägarna. 

o Konvojkörning: Det är idag svårt att göra en kvalificerad beräkning av vilken potential 
konvojkörning kan ha. Det krävs ytterligare datainsamling för tänkbara stråk där åtgärden är 
lämplig att genomföra. En bedömning är att bättre konvojkörning genom utveckling av 
nuvarande ADC-system (Automatic Distance Control) kanske kan öka kapaciteten 5 %.  

o I första hand är elektrifiering av vägtransporter en energieffektivitetslösning.  
o Ökad hastighetsgränsefterlevnad vid hastighetsgräns över 80 km/tim ger sannolikt större 

hastighetsspridning och försämrad kapacitet. Vid 80 och lägre hastighetsgräns finns sannolikt 
en marginell effekt.  

o Undersökningar visar att cirka 20 procent av korta arbets- och fritidsresor med bil skulle 
kunna ersättas med gång och cykel.1

o Kostnadsbesparingen har uppskattats till ca 10 % vid en övergång från 22,5 till 25 tons 
axellast. Beräkningar som gjorts visar på möjliga besparingar för trafik med längre tåg till ca 
20 %. Kostnadsbesparingen uppskattas till ca 20 % vid en övergång till ökad lastprofil. Dessa 
kan dock inte adderas.  

  

o Fler stolar på samma längd tåg kan potentiellt ge fler passagerare, mycket förenklade 
räkneexempel visar potential upp mot 30 %. 

o På starkt trafikerade dubbelspår med blandad trafik visar simuleringar att ERTMS med korta 
blocksträckor kan ge 10-20% kapacitetshöjning. 

o Med högre medelhastighet kan möjligen fler resenärer lockas till tåget. Simuleringar visar att 
medelhastigheten kan öka i storleksordningen av ca 20-25 % tillföljd av en jämnare 
hastighetsprofil. Vilken utökad potential som jämn trafik utan onödiga stopp och starter 
innebär i transportsystemet i form av mängd resenärer/gods är svårt att kvantifiera. Nya 
fordon och stöd/system som hjälper till med att få en ger en effektivisering i belastningen av 
kraftförsörjningssystemet och en minskad energiförbrukning.    

                                                             
1 Trafikverkets cykelstrategi 

http://arbetsrum.trafikverket.local/webbplatser/ws22/kapu/14%20Rapporter/c)%20Levererade%20delrapporter/Reviderade%20delrapporter/Utveckling_fordon_farkoster_20120117.docx�
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Vägtrafik– trender och kapacitetspotential 

Längre och tyngre fordon kan ge ökad kapacitet  
(Anders Berndtsson – se utförligare texti bilaga) 
Införande av fordon med högre kapacitet (High Capacity Transports – HCT, längre och tyngre fordon, 
med ökad volym) skulle kunna innebära att befintlig kapacitet tas bättre tillvara genom en mer 
rationellt användning av infrastrukturen. High Capacity Transports innebär också 
produktivitetsökningar i industrin, en lägre energianvändning per fraktat ton gods och lägre utsläpp 
av framför allt koldioxid.  
 
Kapacitet kan uttryckas som det antal fordon per tidsenhet som en förbindelse kan svälja. Men det 
kan också uttryckas i mängden gods (massa eller volym) som passerar per tidsenhet. Räknat i 
fordonskapacitet på en väg kan längre fordon innebära minskad kapacitet i antal fordon. Räknat i 
ton/volym kan resultatet bli det motsatta. Normalt sett har ökat trafikarbete (fler fordon per 
tidsenhet) inget värde i sig, medan ökat transportmängd (mer massa eller volym gods per tidsenhet) 
skapar värde för aktörerna. Ett bra mått på kapacitet torde vara transportmängd per trafikarbete, 
dvs. när denna kvot ökar, så ökar transporternas effektivitet. 
 
De svenska erfarenheterna, främst genom de skogliga projekten ETT (En Trave Till) och ST (Större 
Travar) visar mycket lovande resultat. Energianvändningen har minskat kraftigt och med den 
utsläppen av koldioxid. Produktiviteten har ökat och inga reella trafiksäkerhetseffekter har 
konstaterats. Vi vet väldigt lite om i vilken omfattning HCT-koncept med framgång kan tillämpas 
inom andra branscher. Under 2012 - 2015 kommer ett försök med pallastat styckegods mellan 
Göteborg och Malmö att genomföras. Det finns också en efterfrågan på piloter inom stålbranschen, 
möbelbranschen och för fler skogliga produkter. 

POTENTIAL 
Nedanstående resonemang bygger på erfarenheterna från Australien och en möjlig överföring av den 
australienska utvecklingen till Sverige. I Australien har längre och tyngre fordon, så kallade B-doubles, 
introducerats sedan början av 1980-talet. Under den perioden har transportarbetet med dragbil plus 
semitrailer (semitrailerekipage) varit oförändrat. Ett sätt att tolka den australienska statistiken är att 
all tillväxt av godstransporter på väg har skett genom utvecklingen av B-doubles. I själva verket har 
det naturligtvis skett en successiv anpassning och överflyttning mellan semitrailers och B-doubles.  
 
Ett likande scenario (all tillväxt av vägbundna godstransporter genom HCT-fordon) kan överföras till 
Sverige. I Sverige genomförs knappt 50 % av godstransportarbetet av fordon med en lastkapacitet 
över 40 ton – dvs 24 eller 25,25 meters långtradarekipage2

 

. Inom gruppen lastbilsekipage med fler än 
7 axlar sker också den största tillväxten – en fördubbling under 2010 jämfört med snittet 2000-2009. 
Det finns således en rimlig potential bland dessa redan tunga eller stora transporter att använda 
ännu större fordon 

Tillväxten av godstransporter på väg de senaste 20 åren har varit ca 1 % per år3

 

. Det skulle i så fall 
innebära att en fortsatt tillväxt på ca 1 % per år i huvudsak sker med dessa fordon motsvarande 0,36 
miljarder tonkm. Inom järnvägsystemet har också tillväxten av godstransporter varit ca 1 % per år 
under de senaste 20 åren. Men det systemet har mer begränsade förutsättningar att svara upp mot 
den ökade transportefterfrågan. Anta att en fjärdedel av den årliga tillväxten inom järnvägsystemet 
kan mötas med HCT-koncept på vägen. Detta motsvarar 0,06 miljarder tonkm. 

                                                             
2 SCB Lastbilstrafik – Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar 2010 
3 Trafikanalys – transportarbete 1970 - 2010 

http://arbetsrum.trafikverket.local/webbplatser/ws22/kapu/14%20Rapporter/c)%20Levererade%20delrapporter/Reviderade%20delrapporter/PM%20kapacitet%20pga%20fordon_bilaga%201%20HCT.docx�


Version 20120117  

4 
 

Om siffrorna för väg- respektive järnvägssystem adderas skulle det innebära en marknad för HCT-
fordon på ca 0,4 miljarder tonkm per år. Efter 5 år skulle marknaden vara i storleksordningen 
2 miljarder tonkm. 
 
Hur lastkapaciteten förändras beror på vilket fordon som ersätts med vilket fordon. Några exempel: 
En semitrailer lastar normalt 25 ton. En 24-25,25 meters bil lastar normalt 40 ton. En dragbil med två 
semitrailar efter sig (32,5 meter lång) lastar 50 ton och har en totalvikt på 80 ton. En timmerbil med 4 
travar (ETT-bilen 90 ton 30 m) lastar 65 ton. För vart och ett av ekipagen blir då kapacitetsökningen: 
Semitralier till dubbeltrailer; från 25 till 50 ton dvs. 100 % ökning. 
24-25 meters ekipage till dubbeltrailer; från 40 till 50 ton dvs. 25 % ökning. 
24 meters skogsbil till ETT-bil; från 40 till 65 ton, dvs. 60 % ökning. 
 
Vi antar att varje transport i genomsnitt ökar lastkapacitet till 140 % av den ”normala” transporten. 
En lastbil kör i genomsnitt 150 000 km per år med en genomsnittlig maximal lastkapacitet på 35 ton. 
Det innebär att den årliga tillväxten av godstransporter (0,40 miljarder tonkm) kan genomföras av ca 
75 lastbilar. Den ökningen kan istället genom föras med drygt 50 lastbilar med en lastkapacitet på 
140 % av den normala. 
 
Slutsats 
Tillväxten av antalet lastbilar som utför det förväntade, ökade transportarbetet, skulle kunna minska 
med en tredjedel samtidigt som tillväxten av transportarbetet blir den väntade. Vidare skulle även 
utslitet fordonsmaterial för befintligt transportarbete kunna bytas ut mot HCT – fordon vilket ger 
färre fordon på vägarna. 

 
En rimlig bedömning från delar av fordonsindustrin är att med en omställnings- och 
utvecklingsperiod på ca 5 år kan HCT-bilar levereras kommersiellt i mindre omfattning. Men detta 
kräver i så fall en tydlighet från myndigheter och regering att detta är en önskad riktning. Det finns 
även marknader för HCT-fordon utanför Sverige och Europa.  

AKTUELLA STRÅK  
Det borde finnas potential att kunna köra med längre och tyngre fordon på delar av de utpekade 
godsstråken. God potential borde finnas på de nationella vägarna med mycket godstransporter. Det 
kan komma att kräva insatser i terminaler för att möjliggöra omlastning till de längre fordonen och 
åtgärder för att säkerställa att broar har tillräcklig bärighet. 
 
Gruvetableringar i t.ex. Pajala kommer också att ställa krav på effektivare transporter i form av längre 
och tyngre fordon. Om avsteg från Trafikförordningen kan medges finns det stor potential för 
transporter av malm och skogsråvaror i dessa områden med långa transportavstånd inom närtid, 
förutsatt att nödvändiga bärighetsåtgärder genomförs. 
 
Stora möjligheter finns också inom skogsnäringen. Men där är nackdelen att mycket av dess 
transporter går på det mindre vägnätet där andelen broar med begränsad bärighet förmodligen är 
större än på det högtrafikerade vägnätet. 

VAD KRÄVS AV SYSTEM OCH STYRMEDEL? 
Kunskapen om i vilket tempo och vilken omfattning införande kan ske i Sverige är begränsad. Frågor 
om konceptets tillämpning inom olika branscher, regelverkets utveckling, infrastrukturens kapacitet, 
acceptans hos allmänhet och beslutsfattare, relationen mellan transportslagen och 
fordonsutvecklingen återstår till stor del att lösa. För detta har en samling intressenter startat ett 
forsknings- och innovationsprogram kallat High Capacity Transports (HCT) med mål att förbättra 
kunskapsunderlaget under en 4-årsperiod. 
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Begränsningarna för att implementera HCT-koncept, som t.ex. 90- och 74-tonsbilar inom 
rundvirkestransporter på väg, är främst: 

• Regelverket som i dagsläget inte tillåter denna typ av fordon. 
• Framkomligheten på vägnätet och dess broar p.g.a. dess geometri, bärighet och hållbarhet. 
• Acceptansen för denna typ av transporter hos beslutsfattare och allmänhet. 
• Relationen till andra transportsätt. 
• Utveckling och produktion av fordon. 

 
Alla dessa faktorer påverkar möjligheterna att ta ut de maximala kapacitetspotentialerna i 
verkligheten. 
 
Regelverk 
Det regelverk som styr fordonens utformning med avseende på mått är till delar reglerat av 
europeisk lagstiftning genom EU:s Direktiv 96/53EC. Detta anger maximal längd och vikt på ett tungt 
ekipage till 18,75 meter och 44,5 ton inom EU. För en del länder (däribland Finland och Sverige) finns 
undantag för nationell trafik. Detta undantag medger trafik i Sverige med fordon som är maximalt 
25,25 m långa och med en maximal totalvikt på 60 ton. EU-direktivet medger också att försök 
genomförs med större fordon. Enligt detta undantag drivs Skogforsks m.fl. försök med HCT-fordon 
(ETT-projektet mm). Om Sverige ska kunna nyttogöra kapacitetspotentialen kopplad till HCT-fordon 
fordras rimligen att det europeiska regelverket ändras för att medge en förändring av det svenska. 
Under 2011 införde Nederländerna möjligheter till nationella transporter på 60 ton 25,25 meter i 
strid mot gällande EU-direktiv, men med hänvisning till att det är nationella transporter. Även i en del 
nordliga tyska delstater och i Danmark pågår försök med längre och tyngre fordon. Det finns således 
strömningar i riktning mot ökade dimensioner. För närvarande pågår också en översyn av direktiv 
96/53EC. Samtidigt finns en stor lobby som motarbetar varje förslag som innebär en öppning mot 
HCT-fordon – även i en nationell skala. Lobbyn företräder både järnvägs- och vägfordonsindustrin i 
Central- och Sydeuropa och en järnvägsorienterad miljörörelse.  
 
Slutsats: Frågan om regelverken är grundläggande och måste tas på största allvar. Ska Sverige med 
framgång introducera HCT-koncept måste myndigheter och industri i stå enade i sin ambition och 
hitta allierade inom EU. En sådan förändring skulle vara möjlig att genomföra inom de närmaste 5-10 
åren. 
 
Infrastrukturens förmåga 
Vägnätets förmåga att bära eller hysa längre och tyngre fordon beror dels av delarnas bärighet och 
dels av deras geometri. 90-tonsbilen i Norrbotten har ingen styrning på någon annan axel än 
framaxeln. Ändå visar försöken inte på några problem med manövrerbarhet och till den kopplad 
framkomlighet vare sig på det statliga vägnätet eller i berörda tätorter (främst Piteå där transporten 
går genom staden). Med hjälp av styrning på någon av axlarna på släpen skulle bilarna spåra ännu 
bättre och minska slitaget på både däck och vägyta. Det skulle också möjliggöra en ökad stabilitet 
genom en minskad sidoaxelration i släpen vid tvära svängar. 
 
När det gäller bärigheten är det främst (nästan enbart) broarna som är begränsande. På det statliga 
vägnätet finns knappt 16000 broar som är längre än 2 meter. Av dessa är det endast ca 350 som inte 
klarar normal bärighet – BK1 60 ton totalvikt.  
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Broarna är funktionellt klassade i fyra klasser och fördelar sig på följande sätt4

Supertung  klarar 80 ton i reguljär trafik och 90 ton vid dispenstrafik ca 10100 
: 

Tung klarar 70 ton reguljär trafik   ca 2050 
Normal klarar 60 ton reguljärt (BK1)   ca 3100 
Låg lägre än BK1    ca 350 
 
Av de broar som ”bara” klarar 60 ton eller lägre (Normal och Låg funktionell klass), ligger drygt 40 % 
(knappt 1500) på den delen av vägnätet som benämns ”övrigt statligt vägnät”. De är mestadels vägar 
med mycket gles trafik. 
 
Av de broar som klar 70 ton eller mer (funktionell klass tung och supertung) ligger ca 45 % (knappt 
6000) på vägar av typen ”storstad”, ”nationell stamväg” och ”pendlingsvägar”. De är vägar av 
nationellt intresse och där en stor del av de långväga godstransporterna går. På dessa vägtyper finns 
endast drygt 300 broar som inte klarar 70 ton eller mer. Det är också värt att nämna att inom den 
funktionella klassen ”supertung” bedöms en dryg tredjedel av broarna att klara än högre belastning.  
 
Att förstärka broar till en högre funktionell klass beräknas i genomsnitt kosta ca 10 miljoner kronor 
per bro.  
 
Slutsats: Sammantaget ger detta en bild av att det inte är helt omöjligt att till en rimlig kostnad hitta 
ett vägnät som hänger samman och som kan trafikeras med HCT-fordon. Detta gäller förmodligen de 
stora transportlederna i större utsträckning än det mer finmaskiga vägnätet. Men detta är ett arbete 
som kommer att ta tid då projektering och förstärkning av prioriterade broar i sig är tidskrävande 
verksamheter. 
 
Konkurrens med järnväg 
Det finns en föreställning om att HCT-bilar konkurrerar ut järnvägen och därmed ökar utsläppen av 
koldioxid i stället för att minska dem. I SIKA:s rappor nr 605: 2008 konstateras att konkurrensytan 
mellan järnvägs- och vägtransporter är begränsad. När den maximala lastbilsvikten ökade från 37 till 
51,4 ton år 1974 minskade järnvägstrafikens transportarbete mätt i tonkm med 9 % fram till 1978. 
Under samma tid ökade lastbilstrafikens transportarbete med 1 % och BNP med 4 %. VTI:s slutsats 
var ”Den låga ökningen av lastbilstransporterna gör det svårt att påvisa att lastbilstransporterna ökar 
på järnvägens bekostnad. Inte heller de förändringar som skedde 1990 till 1993 till 56 respektive 60 
tons totalvikt tycks leda till överflyttingar mellan väg och järnväg.” 
 
Sveriges marknadsandel järnvägstrafik är dubbelt så stor som i Europa. Detta kan enligt J Wajsman 
och BL Nelldal delvis förklaras av den svenska järnvägens relativt sett höga effektivitet och 
produktivitet.  Den i sin tur beror bl.a. på att man konkurrerar med de största lastbilarna i Europa. En 
överföring av gods från väg till järnväg kräver såväl ökad konkurrens som ökat samarbete mellan 
järnvägsföretag, förbättrade prestanda genom högre axellaster och ökad lastprofil, förlängda 
mötesspår, förbigångsstationer och utbyggnad av dubbelspår5
 

. 

Slutsats: Känd kunskap tyder på att konkurrensytan mellan järnvägs- och vägbundna transporter är 
förhållandevis liten och att inget tyder på att HCT-fordon utarmar marknaden för järnvägstrafik, utan 
att samspelet med tunga fordon tvärt om kan stärka järnvägstrafiken.  Men denna slutsats är inte 
oemotsagd och bygger på ett begränsat underlag. 
 
 
 

                                                             
4 Systematik för beskrivning av byggnadsverkens funktionella egenskaper för vägtrafik, Lennart Lindblad, 2011 
5Överföring av gods från lastbil till järnväg; J Wajsman, BL Nelldal, KTH 2008  
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Acceptans 
Erfarenheterna från försöken både i Sverige, men kanske ännu mer från Australien, visar på att 
farhågorna hos allmänhet och politiker främst fokuseras kring trafiksäkerhet och miljöpåverkan.  
 
I Norrbottensförsöket ingick en trafiksäkerhetsstudie som genomfördes av VTI6. Utifrån intervjuer, 
simulatortester och fältstudier ser inte forskarna några drastiska negativa effekter på 
trafiksäkerheten, men pekar på tendenser som pekar på att den längre fordonskombinationen kan 
påverka trafiksäkerheten negativt. Dessa tendenser ska inte övertolkas enligt projektledaren7

 

. Man 
redovisar att tidsluckorna blivit något kortare i simulatorstudierna (0.2-0,3 sek kortare), men ser inte 
samma tendens i fältstudien. De som körde om 90-tonsbilen upplevde inte att trafiksäkerheten 
påverkades och flera uppmärksammade inte alls att det var en längre eller tyngre bil de körde om. 
Samtidigt konstaterar forskarna att om HCT-bilar blir en framgång så minskar även exponeringen för 
trafikolyckor i den bemärkelsen att trafiken minskar – dvs. färre bilar transporterar samma mängd 
gods och detta är positivt för trafiksäkerheten 

Under de tre år den gått i reguljär trafik har det endast förekommit en rejäl incident, som berodde på 
den omkörande bilens vårdlöshet. Förhållandevis få olyckor med tunga lastbilar som leder till dödsfall 
är kopplade till omkörningssituationer. Det finns inte någon statistik som visar om dessa olyckor är 
mer vanliga för långa lastbilsekipage (24 eller 25,25 m) än för korta lastbilsekipage (16,5 respektive 
18,75 m). 
 
I Australien finns en jämförelse8

 

 från Victoria mellan antalet olyckor med fordonskombinationer med 
en kopplingsled (oftast semitrailers men även vanliga lastbilar med släp) och så kallade B-doubles 
(kombinationer med flera kopplingsled; t.ex dragbil, link och trailer kopplade med vändskivor, 23-30 
m). Perioden som jämförs är 10 år från 1994 t.o.m 2003. Utfallet visar att de samlade dödsolyckorna 
under denna tid med dessa typer av kombinationer inblandade är 331 st, varav B-doubles står för 2. 
Motsvarande siffror för allvarligt skadade är 1433, varav B-doubles står för 13. 

År 2003 stod B-doubles för ett transportarbete på ca 35 000 miljoner tonkm medan semitrailers stod 
för 50 000 miljoner tonkm. Det året omkom i Victoria 32 personer i olyckor med Semitrailers och en 
person i olyckor med B-doubles. Motsvarande siffror med allvarligt skadade var 156 respektive 1 
person. 
 
Samtidigt går det inte att komma ifrån den känsla av otrygghet som är kopplad till trafik med stora 
fordon. Även om denna känsla bygger mer på förställningar om faran än på verklig risk.  
Frågan om miljön har två aspekter. Dels energianvändning och koldioxidutsläpp, dels påverkan på 
den lokala miljön genom buller, vibrationer, avgaser, damm, intrång etc. När det gäller 
koldioxidutsläppen är resultaten av försök entydiga och positiva; utsläppen per fraktad enhet 
minskar betydligt. Detta är också en av de stora drivkrafterna i strävan mot fordon med högre 
kapacitet. Principen om ständiga förbättringar är en primär drivkraft för miljöförbättringar och ökad 
konkurrenskraft. High Capacity Transports är ett koncept som möjliggör ständiga förbättringar 
oavsett vilken teknologi som ligger till grund för transporten. HCT adderar energieffektivitet till varje 
framdrivnings- eller bränslesystem som används. 
 
Frågan om den lokala miljön är inte lika positiv. Det råder ingen tvekan om att stora fordon inte är 
lämpliga i känsliga miljöer där människor bor eller vistas. Men detta gäller inte bara HCT-fordon utan 
också vanliga semitrailerekipage som är 16,5 meter långa och med en totalvikt på upp mot 44 ton. En 

                                                             
6 Trafiksäkerhetspåverkan vid omkörning av 30-metersfordon, Jan Andersson m.fl., 2011 
7 Transportforum Linköping 12 jan 2012. 
8 B-doubles, the first decade in Australia, Bob Pearson, 2009 
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positiv sida är möjligtvis att färre bilar transporterar samma mängd gods och därmed orsakar mindre 
lokal miljöpåverkan. 
 
Slutsats: HCT-fordonens miljöeffekt är övervägande positiv och dess påverkan på trafiksäkerheten 
sannolikt mer positiv än negativ med tanke på att antalet fordon klart minskas. Allmänhetens och 
politikers motvilja mot HCT-fordon bygger mer på rykten och föreställningar än på egna erfarenheter 
och fakta. Likaväl måste känslor och förställningar respekteras och tas på allvar.  
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Konvojkörning - platooning kan öka kapaciteten  
(Stephen McLearnon, samt text från underlagsrapport om fordon) 

POTENTIAL 
Den bilpark som kommer att finnas 2025 kommer troligen att ha samma åldersammansättning som 
nu. Det innebär att cirka hälften av trafikarbetet uträttas av bilar yngre än sex år (personbilar).  
Lastbilstrafiken uträttas av i genomsnitt yngre fordon. Många bilar är dock äldre, men bilar äldre än 
15 år uträttar ett begränsat trafikarbete. Med andra ord kommer bilparken 2025 helt att domineras 
av de bilar som säljs nu och framåt. Det innebär att 100 % av trafikarbetet (i princip) sker med bilar 
som har antisladdsystem, bältespåminnare, hög krocksäkerhet mm. System som kommer att vara 
vanligt på bilar från 2015 års modell är ISA (i första hand med skyltavläsning men också med digital 
karta kommer att förekomma), filhållningsassistenter (Lane departure warning/assist) och 
nödbromssystem för fotgängare och andra oskyddade trafikanter. Nödbroms för hinder och vilt 
kommer också att bli vanligare i denna period. Mellan 2015 och 2020 kommer system som är 
nödstyrande, det vill säga autonomt styrande i nödsituationer, vid t ex risk för mötesolyckor. 
Avståndshållare blir också vanligare, ofta i form av adaptiva farthållare eller fartbegränsare.  
 
Uppkopplade fordon kommer att bli successivt vanligare från cirka 2013-15. Under perioden kommer 
också ”semiautomatisk” körning att vara tekniskt möjligt, i köer och eventuellt också på motorvägar, i 
form av platooning. Under perioden blir också någon form av ”bil till bil” kommunikation möjlig.  
Tunga fordon följder ungefär samma tidsschema, men där kommer själva utbytet att gå snabbare.  
Även andra tekniska system kommer att föras in, men är mer inriktade på förarens prestationer och 
begränsningar. Om konvojkörning blir praktiskt möjligt kan detta gissningsvis få genomslag kring år 
2020-2030 
 
Bättre konvojkörning genom utveckling av nuvarande ADC-system (Automatic Distance Control) kan 
möjligen öka kapaciteten kanske 5 %. Automatisk konvojkörning (beroende på vilka 
säkerhetsmarginaler mm man vill ha jämför järnväg) har stor teoretisk potential men bedöms ligga 
långt fram i tiden.  Holland har i 10 år arbetat med detta och ännu har inget system tagits i bruk. 
Även om den tekniska utvecklingen i fordon går snabb framåt lär potentialen inte kunna förverkligas 
inom närtid.  
 
Exempel 1: Med idag ca 1800 f/tim vid 70 km/tim som kapacitetsvärde får man en tidlucka front till 
front på 2 sekunder och i meter ca 38 varav fordonet ca 4,5 m (endast personbilar). Skulle man kunna 
minska medeltidluckan till 1,5 sekunder så skulle ju kapaciteten öka från 1800 till 2400. 
 
Exempel 2:  
Avståndet mellan fordonen i en framtida konvoj uppskattas1 till ca 5-10 meter. Med de avstånden 
innebär det följande:  
Idag är rekommenderat avstånd på motorväg mellan fordon som kör 80 km/h ca 66m. Maxlängd på 
lastbil/buss är i dagsläget 25,25 m vilket ger att det på 100 m med konvojkörning kan rymmas 3 
lastbilar istället för 1 som idag om tresekundersprincipen följs. För en personbil som är 4,5m lång 
innebär det vid 100km/h att det får plats 8 bilar på 100 m istället för som idag lite mer än 1 bil.1 

AKTUELLA STRÅK  
De kapacitetsproblem som finns och kommer att finnas är starkt kopplade till storstadsområden.  

VAD KRÄVS AV SYSTEM OCH STYRMEDEL? 
Att koppla samman fordon till fordonståg, så kallad platooning eller konvojkörning på motorvägar 
kan öka kapaciteten men är även förenat med stora tekniska och juridiska utmaningar. Med 

http://arbetsrum.trafikverket.local/webbplatser/ws22/kapu/14%20Rapporter/c)%20Levererade%20delrapporter/Reviderade%20delrapporter/Utveckling_fordon_farkoster_20120117.docx�
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nuvarande lagstiftning ska föraren ha kontroll över fordonet men i ett fordonståg är det föraren 
längst fram som har kontroll över samtliga fordon. 

Om långa konvojer ligger i högerfil kan det bli svårt för andra fordon att svänga av på avfarter. För att 
lösa detta behövs en diskussion om alternativ, kan man tex tänka sig att konvojen ligger i 
vänsterfältet och blir omkörda till höger? 

Konvojkörning ställer stora krav på tekniska lösningar i såväl fordon som infrastruktur. Stora krav 
kommer också att ställas för drift och underhåll av infrastukturen, som t.ex. skyltning och 
vägmarkeringar som måste vara läsbara också i besvärligt väder. 
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Elektrifiering av vägtransporter  
(Per Andersson) 
För fjärrtransporter handlar elektrifiering huvudsakligen inte om batteridrift utan om någon form av 
direktöverföring av el till fordonen. Det kan vara elöverföring via en kontaktledning ovanför eller 
under fordonet eller kontaktlös överföring med induktion. Lösningar som inte sker via kontaktledning 
ovanför fordonet kan också användas av personbilar. Det råder varierande uppfattningar om när det 
kan vara realistiskt att elektrifiera. Det beror bl.a. på industriella intressen. I andra delar av världen 
finns redan idag bussar som är elektrifierade.  

POTENTIAL 
I första hand är elektrifiering av vägtransporter en energieffektivare lösning. Genom att 
transporterna sker på befintligt vägnät så begränsas kapacitetsökningen av de vägtekniska 
förhållandena.  
 
Elektrifieringen medför dock också att man kan köra längre och tyngre fordon. Ett fordon med 
elförsörjning kan förses med separata motorer för alla tillgängliga axlar/ hjul samtidigt som 
verkningsgraden för en elmotor vida överstiger den för en Ottomotor (därav att gruvnäringen 
använder detta på vissa håll). 
 
I nuläget är det svårt att bedöma om och när en elektrifiering kan realiseras med kontaktledning 
under fordon och med kontaktlös överföring med induktion. I ett nyligen avslutat forskningsprojekt 
kan dock konstateras att tunga transporter redan nu kan elektrifieras med befintlig och beprövad 
teknik med hjälp av luftledning enligt trådbussmodellen. En sådan åtgärd ger en betydande 
besparingspotential av fossila drivmedel & CO2. Denna elektrifieringsåtgärd har vidare en relativt 
liten investeringskostnad vilket medför att man kan få en snabb omställning när beslut väl tas. 
Avslutningsvis ger denna åtgärd snabba miljövinster. 
 
Kostnadsuppskattningar har gjorts för triangeln Malmö-Stockholm-Göteborg inklusive Jönköping, 
d.v.s. drygt 100 mil. Olika kostnadsuppskattningar har gjorts. På senare tid har siffran 10 miljoner 
kronor per km, eller ca 10-15% av kostnaden att bygga en ny modern väg eller järnväg, använts. 
Underhållskostnader tillkommer. Fordonen i sig är sannolikt dyrare i inköp än dagens fordon.  

AKTUELLA STRÅK  
Aktuella stråk för elektrifiering är de som har en hög andel tung trafik, i första hand triangeln 
Stockholm-Göteborg-Malmö men också tunga industrietableringar (befintliga och kommande) 
exempelvis gruvetableringen i Pajala. 

VAD KRÄVS AV SYSTEM OCH STYRMEDEL? 
Elektrifieringen av lätta fordon är till stor del beroende av hur man lyckas få ner priset på batterier 
och hur man kan förändra köparnas att acceptera en elbil med en begränsad räckvidd. Genombrott 
för elbilar och laddhybrider väntas ske efter 2020.  
 
För att komma vidare och säkra de slutsatser som erhållits i avslutade forskningsprojekt måste 
praktiska prov genomföras med förslagsvis en provväg där de tekniska lösningarna avseende både 
fordon och infrastrukturen kan följas en längre tid tillsammans med trafiksäkerhetsaspekter och 
drift-/underhållsaspekter - allt under realistiska förhållanden. 
 
Samtidigt måste ett parallellt arbete påbörjas med att etablera internationell standard för detta 
trådbundna system. En bedömning är att detta arbete bör gå att genomföra relativt snabbt genom 
att det finns en befintlig ”trådbusstandard” som går att utveckla. Det utvecklingsarbete som 
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genomförts i Sverige har inneburit att vi har en ledande position inom detta område vilket har väckt 
ett internationellt intresse avseende Sveriges agerande. 

 
Avsaknad av politiska beslut är en tolkning varför detta inte finns etablerat som en storskalig lösning 
(oljebaserade drivmedel har historiskt varit så billigt så att man inte tänkt i andra banor). Det finns 
praktiska industriella exempel där elektrifiering av tunga transporter med luftledning förekommer, 
exempelvis inom gruvsektorn (dagbrott). 
 
Vad som krävs för att, i första hand, etablera en provväg och i ett senare skede elektrifiera delar av 
vårt befintliga vägnätför tung trafik är en politisk vilja och styrning. Med väl avvägda ekonomiska 
styrmedel kan dessutom industrin ges incitament att snabbt satsa på denna elektrifiering. 
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Hastighetsefterlevnad ger ökad säkerhet och minskad miljöbelastning  
Hastighetsbegränsningarna tas allt mer på allvar och stödsystem för ökad hastighetsefterlevnad 
införs. T.ex. skulle tunga lastbilars hastighetsregulatorer kunna ställas in på max 80 km/h. 
Ökad hastighetsgränsefterlevnad vid hastighetsgräns över 80 km/tim ger sannolikt större 
hastighetsspridning och försämrad kapacitet. Vid 80 och lägre hastighetsgräns finns sannolikt en 
marginell effekt, nog mindre än för ADC. Finns delvis utvärderat i E-Impact och Prosper. 
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Fler småfordon  
(Kajsa Lindström) 
Med ökad trängsel i storstäderna är det troligt att variationen och mängden av småfordon ökar: 
cyklar, mopeder, elmopeder, motorcyklar, trehjulingar. Moderna cyklar, särskilt elcyklar gör att 
potentiell medelhastighet respektive medelreslängd med småfordon ökar vilket kan påverka 
resvanorna. Fler småfordon resulterar i säkerhetsutmaningar och ändrade krav på infrastruktur, drift 
och underhåll.  

POTENTIAL 
Andelen cykelresor av kortväga resor är cirka tio procent. En prognos för persontransporter från år 
2001 till år 2020 visar att antalet resor, alla färdsätt, kommer att öka med 13 procent men 
cykelresorna endast med endast en procent. Undersökningar visar dock att cirka 20 procent av korta 
arbets- och fritidsresor med bil skulle kunna ersättas med gång och cykel.9

AKTUELLA STRÅK  

 Jämförelsevis kan nämnas 
att i Köpehamn cyklar över 50 % av dem som har mindre än 10km till arbetet/studieorten. Av dem 
som har mellan 2 till 5 km till arbetet/studieorten cyklar 64 %. 

Storstäder 

VAD KRÄVS AV SYSTEM OCH STYRMEDEL? 
Styrmedel som tillsammans med utvecklingen av cyklar kan ge ökad cykling är  

• Signalföreträde  
• Höjda kostnader för bilister, t.ex. P-avgifter  
• Färre parkeringsplatser för personbil. 
• Gena och raka cykelmotorleder separerade från gång- respektive personbilstrafik 

  

                                                             
9 Trafikverkets cykelstrategi 
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Spårtrafik– trender och kapacitetspotential 

Längre och bredare godståg/tyngre last ger ökad kapacitet  
(Anders Ekmark) 

ÖKAD AXELLAST 
En höjning av axellasten kan leda till att betydande effekter uppnås genom: 
– bättre vagnproduktivitet  
-bättre förhållande nettovikt/bruttovikt (bättre dragkraftseffektivitet) 
- effektivare terminalhantering 
- ökad effektivitet på lastnings/lossningsplatser 
- förbättrad effektivitet på rangerbangårdar 
- ökad tågvikt inom given tåglängd 
- ökad kapacitet på linjenätet 
 
Utöver detta kan det vara värt att nämna att det med höjd axellast är möjligt att ha högre 
adhesionsvikt (vikt över drivande axlar) på de lok som används vilket ger högre dragkraft (möjlighet 
att dra tyngre tåg) under vissa betingelser. 
 
Kostnadsbesparingen uppskattas till ca 10 % vid en övergång från 22,5 till 25 tons axellast vilket är 
det rimliga till 2021/2025. Jämförelsen avser två fullt utlastade täckta boggivagnar på sträckan 
Helsingborg – Sundsvall. (Nelldal, B.-L. et al, Effektiva tågsystem för godstransporter – en 
systemstudie, Huvudrapport, Järnvägsgruppen KTH, Rapport 0504, Stockholm, 2005) 
 
Tidigare beräkningar har visat att ökad axellast kan ge samhällsekonomisk nytta.  

LÄNGRE TÅG 
Möjlighet för längre tåg är intressant där man har större flöden. Med längre tåg kan man då 
transportera godset med färre antal tåg vilket gynnar såväl ekonomin som kapaciteten på spåret. Vid 
enkelriktade flöden är det särskilt intressant med långa tåg när tomvagnar ska transporteras tillbaka. 
Beräkningar som gjorts visar på möjliga besparingar för trafik som kan utnyttja möjligheten till ca 
20 %. (Nelldal, B.-L. et al, Effektiva tågsystem för godstransporter – en systemstudie, Huvudrapport, 
Järnvägsgruppen KTH, Rapport 0504, Stockholm, 2005) 
 
Prov på 1500 m tåg pågår i Europa, vi deltar i ett projekt, Marathon, som har detta syfte.  
Tidigare beräkningar har visat att längre tåg kan ge samhällsekonomisk nytta.  
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ÖKAD VOLYM MED LASTPROFIL C  

 
 
Effekten av utökad lastprofil är främst att s.k. volymgods dvs. gods med stor volym och förhållandevis 
låg densitet gynnas. En utvidgning av lastprofilen behöver ej koordineras med en bärighetshöjning 
(höjd axellast och bärighet). Ett undantag är Stora Ensos SECU-lastbärare vilka både använder 25 tons 
axellast och lastprofil C.  
 
Volymgods transporteras i första hand i vagnslastsystemet varför effekterna av en utvidgning 
kommer först när ett större system medger större lastprofil samt när systemet i sin helhet (från 
lastning till lossning) är utbyggt och anpassat efter detta. Följande effekter uppnås: 
– Bättre vagnproduktivitet (bättre förhållande nettovikt/bruttovikt (för lätta varuslag)) 
- Möjlighet att transportera landsvägsfordon upp till 4,5 m höjd med kombi 
- Ökad längdeffektivitet, mer gods och högre tågvikt inom given tåglängd 
- Effektivare terminalhantering – ökad effektivitet på lastnings/lossningsplatser 
- Förbättrad effektivitet på rangerbangårdar 
- Ökad kapacitet på linjenätet 

Kostnadsbesparingen uppskattas till ca 20 % vid en övergång från normalprofil med 101 m3 till 
lastprofil C med 149 m3. Jämförelsen avser två fullt utlastade täckta 2-axliga vagnar på sträckan 
Helsingborg – Sundsvall (Nelldal, B.-L. et al, Effektiva tågsystem för godstransporter – en 
systemstudie, Huvudrapport, Järnvägsgruppen KTH, Rapport 0504, Stockholm, 2005). 
 
Tidigare beräkningar har visat att större profil kan ge samhällsekonomisk nytta.  

ÖKAD DRAGKRAFT 
Merparten av dagens ellok kan dra 1600 ton så länge som bana understiger en lutning på 10 
promille. Nyare lok kan dra betydigt mer, exempelvis nya lok kan ta 2000 ton. Malmtågen som kör 
mellan Kiruna och Narvik kan ta över 5000 ton. Med dubblering av lok ökar förmågan ännu mer. Med 
dagens laster och ett 750 meterståg är förmodligen 2000 ton dragkraft full tillräckligt för de flesta 
typer av gods.  
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Fler passagerare på tåget genom minskad tågvikt och tåg med ökad volym 
(Kajsa Lindström) 

Minskad tågvikt, tåg med ökad volym och smartare inredningsdesign ger ökad potentiell mängd 
passagerare, vilket kan få betydelse i högtrafikerade stråk. Nedan görs några mycket enkla 
räkneexempel som ska ses som just detta och inte som någon sanning då flera parametrar är antagna 
och att det finns fler parametrar som spelar in i hur utfallet blir i verkligheten - men det har här inte 
funnits möjlighet för djupare analys.  

Generella förutsättningar  
SJ2000 (X2000) idag är 165m långt med möjlighet att ta 350 passagerare. Vissa avgångar kopplas 2 tåg ihop 
vilket ger ett 330 m långt tåg med 700 passagerare i teorin.  

Bombardier har redan idag ett 150 m tåg inkl bistro som tar 400 passagerare varav 100 i 1klass. D.v.s. ett 
dubbeltåg tar 800 passagerare.  

Bombardier kan till år 2025 leverera ett motsvarande tåg som tar 450 passagerare dvs. 900 i dubbeltåg.  

Räkneexempel genomsnitt 
Beläggningen är inte fullsatt. Vi uppskattar den till 250 passagerare per SJ2000 idag. Med samma procentuella 
beläggning för tåget år 2021 fås 320 passagerare. 

Idag går 37 snabbtåg i snitt dagligen mellan Göteborg och Stockholm, år 2021 bedöms siffran vara 40 st. 
 
Detta ger följande kapacitet om alla hade varit enkeltåg  
År 2012: 37 tåg *250 passagerare = 9250 passagerare 
År 2025: 40 tåg *320 passagerare = 12850 passagerare 
Vilket är en ökning om ca 40 %.  
 
Räkneexempel fullbokat vid högtrafik 
Vi antar att alla avgångar med snabbtåg med avgångstid kl 6.00–9.00 samt 15.00–18.00 på vardagar Stockholm-
Göteborg-Stockholm är fullbokade. 
 
Vi antar att det är lika många tåg under år 2025 som år 2012. Idag finns följande avgångar 
Stockholm - Göteborg 4 avgångar mellan kl 6.00–9.00 
Stockholm - Göteborg 5 avgångar mellan kl 15.00–18.00 
Göteborg - Stockholm 4 avgångar mellan kl 6.00–9.00 (+ 2st mellan kl 5.00–6.00) 
Göteborg - Stockholm 4 avgångar mellan kl 15.00–18.00  
 
Detta ger följande kapacitet om alla är dubbeltåg. 
År 2012: 17 tåg * 700 passagerare = 11900 passagerare 
År 2025: 17 tåg*900 passagerare = 15300 passagerare 
Vilket är en ökning om ca 30 % 
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Tätare trafik med ERTMS ger ökad kapacitet för både gods och resenärer 
(Christer Löfving) 
ERTMS är det nya europeiska signalsystemet för järnväg som skall underlätta för transporter över 
gränser. Enligt beslutad införandestrategi kommer ERTMS vara införd i hela landet runt 2030. ERTMS 
ger fördelar kapacitetsmässigt, men det går inte att beskriva nyttan i generella termer eftersom det 
beror på vilket typ av signalsystem som ERTMS ersätter, banans förutsättningar samt trafikens 
sammansättning. 
 

• På sträckor där dagens signalsystem redan är specialanpassat för optimal kapacitet t ex 
Getingmidjan i Stockholm ger ERTMS-införande bara marginell eller ingen kapacitetsnytta. 

• På starkt trafikerade dubbelspår med blandad trafik som t ex södra stambanan visar 
simuleringar att ERTMS med korta blocksträckor kan ge 10-20% kapacitetshöjning. 

• På normaltrafikerade enkelspår erhålls s.k. samtidig infart i och med att ERTMS införs, denna 
funktion finns även i äldre system men bara på vissa stationer och är där betydligt mer 
komplicerad och dyr. 

• På lågt trafikerade banor (enkelspår) är av naturliga skäl kapacitetsbehovet inte så stort, men 
eftersom många av dessa banor saknar fjärrstyrning har de idag mycket låg kapacitet och är 
mycket inflexibla vid störningar. Med ERTMS Regional erhålls både fjärrstyrningsfunktion 
som ger en kapacitetshöjning och höjd säkerhet till en betydligt lägre kostnad än med 
konventionell teknik.  

• Med ERTMS level 3 kommer ERTMS få s.k. flytande blocksträckor där tågtätheten bara 
begränsas av tågens bromssträckor.  ERTMS level 3 finns dock ännu inte utvecklat. Denna 
funktion kan ge stor nytta vid trafik med tåg som kör i samma hastighet. För banor med 
blandad trafik blir dock inte nyttan speciellt stor jämfört med dagens ERTMS (level2). 
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Ökad medelhastighet ger ökad kapacitet för både gods och resenärer  
(text från underlagsrapport om fordon samt texter från Anders Bühring, Anders Eriksson) 

POTENTIAL 
Godståg går i regel med en hastighet av 80-110 km/h. Med styrmedel, utbytta bromsdetaljer samt 
automatkoppel skulle det möjligen gå att höja hastigheten stegvis till 160 km/h inom en 10-20 års 
period för en del tåg. Det är svårbedömt hur realiserbart detta är och svårbedömt huruvida det 
faktiskt ger en ökad kapacitet. 
 
Trenden för persontåg är höjd medelhastighet – genom effektivare stopp och bra acceleration samt 
bra tillförlitlighet. Kort restid, d.v.s. medelhastighet, är viktigare för att attrahera fler passagerare än 
topphastighet. Idag är största tillåtna hastighet för persontåg ofta 120- 200 km/h. Det finns en vilja 
att köra upp emot 250km/h på befintliga linjer. Med dagens signalsystem måste dock avståndet 
mellan tågen ökas när tågen kör i en högre topphastighet, vilket innebär att kapaciteten kan bli lägre. 
Med bibehållet antal resenärer går det att minska antalet tåg när tågen går fortare eftersom 
totaltiden i vänte- och restid inte blir längre. 
 
Dagens kraftförsörjningssystem för eldriven tågtrafik är på många håll tidvis högt utnyttjad. Det vill 
säga det finns inte något egentligt utrymme för mer effektkrävande trafik (innan den pågående 
förstärkningen är klar). Högre medelhastighet (sett över tiden det rör sig) för ett och samma fordon 
innebär större effektbehov och högre energiförbrukning. I förhållande till äldre fordon behöver dock 
inte högre medelhastighet med nya fordon tvunget innebära större effektbehov och 
energiförbrukning. Anledningen till det är att nya fordon kan ta ut effekten från 
kraftförsörjningssystemet på ett effektivare sätt (med bättre effektfaktor) vilket innebär lägre 
förluster i kraftförsörjningssystemet vid samma effektuttag. Dessutom kan nya fordon återvinna 
energi vid inbromsning/retardation genom att omvandla rörelseenergin i tåget till elektrisk energi 
som återmatas till kraftförsörjningssystemet. 
 
Generellt gäller att ”flyt i trafiken” med färre starter och stopp innebär minskning i 
energiförbrukning. System som stödjer sådan trafik – t.ex. STEG CATO – ger därför normalt minskad 
energiförbrukning. Tågtrafik som följer tidtabellen ”flyter” och har därmed normalt lägre 
energiförbrukning än en störd trafik. 
 
Nya fordon och stöd/system som hjälper till med att få en jämn trafik som undviker onödiga stopp 
och starter ger en effektivisering i belastningen av kraftförsörjningssystemet och en minskad 
energiförbrukning. Vilken utökad potential det innebär i transportsystemet är svårt att kvantifiera. 
Det är bl.a. starkt beroende på vilken typ av trafik som det gäller, t.ex. om det är fler eller färre stopp. 
Energibesparingspotentialen kan handla om storleksordningen 10 – 20 % lägre energiförbrukning för 
samma transportarbete med nyare fordon och bättre styrning av trafiken. 
 
Banans hastighetsprofil har också en betydelse för effektuttaget. Skapas förutsättningar till en 
jämnare hastighetsprofil kan man ha högre medelhastighet utan att effektuttaget ökar.  Orsaken till 
det är att fordonen drar mer ström vid full acceleration än vid konstant hastighet. En del fordon har 
möjlighet att återmata vid bromsning men detta ger normalt endast 60-70% i förhållande till den 
ström som dras vid full acceleration pga. det omvända verkningsgradsförhållandet. Exempelvis visar 
simuleringar av trafiken på den nya Norge-Vänernbanan att medelhastigheten kan öka i 
storleksordningen av ca 20-25 % tillföljd av en jämnare hastighetsprofil med bibehållet effektuttag. 
Ett jämnare trafikflöde där onödiga accelerationer och retardationer undviks ger alltså både en 
energieffektivisering och frigör elektrisk kapacitet. 

http://arbetsrum.trafikverket.local/webbplatser/ws22/kapu/14%20Rapporter/c)%20Levererade%20delrapporter/Reviderade%20delrapporter/Utveckling_fordon_farkoster_20120117.docx�
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AKTUELLA STRÅK  
De delar av järnvägsnätet som har mest att vinna av nyare fordon är grovt sett de med tät trafik. Där 
kan återmatning av bromsenergi och bättre styrning av trafiken ge mest i effektivisering. 

VAD KRÄVS AV SYSTEM OCH STYRMEDEL? 
Högre medelhastigheter (sett över tiden tåget rullar) kräver mer effekt från 
kraftförsörjningssystemet – även om bättre fordon och styrning av trafiken kan motverka det i 
varierande grad. D.v.s. kraftförsörjningssystemet behöver i många fall förstärkas med både mer 
installerad effekt och elektriskt bättre/starkare överförings-/kontaktledningssystem för att 
möjliggöra högre medelhastigheter och ökad kapacitet. Att kvantifiera detta m.h.t. ökad 
medelhastighet är återigen väldigt svårt men investeringsplanen som ligger för kraftförsörjningen 
närmaste 10 åren ger en bild av behovet. 
 
Nya fordon ger fördelar enligt ovan som äldre fordon ofta saknar. Ett styrmedel som används idag för 
att i någon mån belasta äldre sämre fordon för deras sämre effektivitet är den 
energidebiteringsmodell som används. Äldre fordon får betala relativt sett större andel av 
överföringsförlusterna i kraftförsörjningssystemet än nyare fordon eftersom de också orsakar större 
förluster/kapacitetssänkning av järnvägssystemet än nyare fordon. Ett annat sätt som är under 
införande är energimätare på tågen. Erfarenheten är att när förbrukaren av elenergi ser vilken 
förbrukning man har så ökar också incitamentet och överblicken av möjligheten till energieffektivare 
tågdrift. 
 
Mer och bättre system för styrning av tågen till bättre jämnare trafik med färre onödiga 
accelerationer och retardationer skulle ge effektiviseringsvinster som delvis skulle kunna tas ut i 
kapacitetshöjning i järnvägssystemet. Dylika system skulle också kunna ta hänsyn till den samtidiga 
samlade belastningen av kraftförsörjningssystemet med ökad effektvitet och kapacitet i systemet 
som följd.  
 



Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon : 0771-921 921. Texttelefon:010-123 50 00 

www.trafikverket.se
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