
Kommentarer till den artikel som publicerats av den 
nya infrastrukturministern.

”Redan idag är det små skäl att ha flygskam” enligt infrastrukturministern. Låt 
då verkliga siffror prata sitt tydliga språk. En tågresa 60 mil släpper ut 1,2 kg 
CO2 ungefär och en bil eller flygresa 120 kg CO2 per resa, du kan alltså ta 
tåget 100 gånger på 1 flygresa, Flygskam?

Jag förstår att okunskapen inom området är omfattande för den nya 
regeringen. Man tänker tydligen ”gasa på” och köra rakt in i kaklet så att både
miljömålen och ekonomin går åt skogen. Transportsektorn är en mycket viktig
sektor i båda fallen.

Istället för att påpeka alla felen som tydligen tänker sjösättas så skall jag 
komma med alternativ.

1. Bygg ut höghastighetsjärnvägen, men bygg den för persontransporter. 
Snabba lätta tåg som ligger en nivå upp och inte orsakar kollisionsrisker för 
fordon, djur och människor. Med hastigheter upp till 500 km/h. Med ny typ av 
magnetbärning som ger en transportkostnad per person på 0,15 – 0,2 kWh 
per mil. Låga investeringar, låga drift och underhållskostnader. Med de 
förutsättningarna når du Sundsvall, Göteborg och Oslo på mindre än 1 timma.
Malmö på 1,5 timmar. Vem vill åka flyg om tåget erbjuder den möjligheten. 
Idag är de befintliga spåren fulla och Idag kör vi 1 miljon tåg som 
transporterar 256 miljoner resenärer per år, så fullt på spåren är det. 

2. Inrikesflyget en omöjlighet. Lyssna på alla flygexperter som påpekar att 
flyget i sin nuvarande nivå skulle kunna elektrifieras är omöjligt. Det går inte 
fysikaliskt att motivera och det kan icke uppnås med de former av elmotorer 
och batterier som inom överskådlig tid finns tillgängliga. Man siktar i slutet av 
seklet på mindre flygplan, max 50 passagerare och en räckvidd på 250 km. 
Vem vill åka till Gävle med flyget när du kan ta tåget på ca 30 minuter. Hela 
inrikes flyget kan läggas ned. Bromma området kan byggas med bostäder 
istället.

3. Avliva myten om elbil som lösningar för framtiden. Bilen Tesla har fått 
stå som symbol för den framtida utveckling inom bilsektorn. En Tesla drar ca 
2 kWh per mil. Skall jämföras med att åka tåg. Redan det gamla X2000 är 
billigare energimässigt att åka med. Kostar i energi 0,7 kWh per passagerare.
Den nyare Teslan drar 2,3 kWh per mil. Med de nyare under utveckling 
höghastighetstågen är energi kostnaden 0,2 kWh per passagerare. Ger att 10
passagerare åker för samma energikostnad som en person som åker en 
Tesla.



Teslan är en tung bil (även andra elfordon) och väger över 2 ton. Det betyder 
att mitt räcken på vägarna inte håller då de endast är dimensionerade för 
fordon på 1,5 tons vikt. Vid en olycka så kommer fordonet att fara igenom 
mitträcket som en projektil och kanske med dödliga konsekvenser. De breda 
och större däcken kommer att avge mera partiklar och öka luftföroreningarna.
Dessa partiklar är både skadliga och dödande. I Sverige avlider ca 5 000  
personer per år och biltrafiken står för stora delar av nedsmutsningen. För 
hela EU är siffran ca 500 000 för tidigt avlidna. 

4. Flytta över all godstrafik på järnvägen. Går inte att göra direkt idag då 
det är fullt på spåren. Men vid en utbyggnad av höghastighetståg för person 
transporter skulle godset få fulltillträde till det vanliga spårsystemet. Här går 
att spara mycket energi och pengar. Någon ny byggnation av kärnkraft verk 
behövs inte och skall heller inte byggas, när inte avfallsfrågan är slutligen 
löst.

Att ta godset till den redan elektrifierade järnvägen ger stora fördelar. För över
all medel- och långväga godstransporter. En tågtransport på elektrifierad 
järnväg mellan Malmö – Norrköping släpper ut koldioxid motsvarande vikten 
av ett halvt mjölkpaket. Om motsvarande mängd gods skulle transporteras 
med lastbil på samma sträcka skulle lastbilstransporterna släppa ut cirka 20 
ton koldioxid. Ekonomiskt så är det mellan 20 till 35 ggr dyrare med 
lastbilstransporter om man räknar teoretiskt att flytta lastenheten 1 på järnväg
respektive lastbil. Teoretiskt mellan lastbil dieseldrift sammanlagda 
verkningsgraden 0,20. så ¨år faktorn 72 till 75 ggr dyrare. Sammantaget efter 
allt så är lastbilen 12-15 ggr dyrare. Om man nu arbetar med elmotorer så är 
den effektivare och transmissionen är annorlunda och ger större effektivitet. 
Vi kanske istället för75 ggr pratar om 35-40 ggr och i slutliga transporterna 
talar om 6 – 10 ggr dyrare att förflytta viktenheten 1.

5. El-lastbilar en omöjlighet. En liknande situation som flyget. Med den 
teknik på motorer och batterier idag är konceptet omöjligt. Nu bygger man 
ändå ellastbilar med bilbatterier i flera ton. För att ändå kunna köra förkortar 
man räckvidden till 3-4 timmars körning för att sedan laddas under 1 timma. 
Taravikten på lastbilarna är hög vilket reducerar betalande lastvikten 
avsevärt. Dessutom planeras längre fordon 34,5 meter och avsevärt tyngre. 
Idag finns det 80 tons ekipage men siktet ligger på 100 ton. Var skall man 
framföra dessa fordon? Som resultat kommer även luftföroreningarna att 
kraftigt öka med de tunga fordonen. De fina partiklarna som kommer från 
gummihjulen är direkt farliga och tränger in i9 blodådrorna och är direkt 
dödliga. Vägnätet är idag ganska nedkörd och vad händer om man börjar 
använda dessa fordon? Hur mycket mer måste läggas på vägnätet för att 
klara det, då det inte fungerar idag med dagens fordon? Hur många broar 
måste förstärkas? Vi pratar om astronomiska belopp!



6. Är Trafikverket rätt verk att hantera framtidsfrågorna? Svaret är 
enhälligt Nej! Ett belysande exempel, Trafikverket har använt 7 miljarder för 
planering av Ostlänken, inte en meter spår för den summan. Det är 46.700 kr 
per meter i planering.  Finland har planerat Timmesbanan, 152 km, banan för 
200 miljoner, en kostnad på 1 300 kr/meter. Varför kan Finland men inte 
Sverige? Vi var tidigare duktiga men idag är vi absolut sämst i den 
internationella klassen. Dags att se över Trafikverket. Ett uppdrag för 
Riksrevisionsverket. Dela upp trafikverket som tidigare, Banverk, Vägverk, 
sjöfartsverk och Luftfartsverk med strikt ansvar för sina enskilda delområden!.

                                                                                                                           
7. I Sverige finns ingen fri forskning . 
Hur kan staten tillåta detta och att det fortfarande pågår? År 1994 gjorde 
dåvarande regeringen en regeringsdeklaration där man sköt till 500 miljoner 
per år till lastbilsindustrin om fordonsindustrin sköt till motsvarande belopp. 
Därmed bildades FFI (Fordonsteknisk Forskning och Innovation, skall ta 
tillvara fordonsindustrins intressen).Denna utbetalning har sedan fortsatt varje
år till den välmående lastbilsindustrin.

Trafikverket, Energimyndigheten och Vinnova. Vi har tre myndigheter som 
skall hantera ansökningar om stödbelopp till forskning och utveckling inom 
området transport och logistik. Idag är denna hantering absurd då lastbilarnas
lobby organisation har sett till att inom de tre verken finns en avdelning som 
just heter FFI. Hur kan detta vara möjligt att staten accepterar detta. Det finns
åtskilliga mycket bra projekt inom järnvägsforskning som har fått avslag med 
mycket konstiga motiveringar.

Den nya regeringen hade som motto,”gör om och gör det bättre”. Idag bör 
det mottot göras om till ”gör om och gör det sämre, för att passa till den 
kommande verkligheten.

Sten Lövgren
Transportutvecklare, nationellt och internationellt.

                                                                                                              

 


