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Transportutveckling och miljövård på väg i fel 
riktning

Det är bara att konstatera att utvecklingen idag går åt helt fel håll!Man säger att man vill 
minska de ekonomiska siffrorna för transporter. Men vad man istället gör är att agera så att
transportkostnaderna kommer att öka. Man deklarerar helt klart öppet att man vill minska 
på transporternas negativa effekter på miljön. Man agerar istället så att de kommer att öka.
Begriper man inte bättre eller är det utspel för att påstå att an gör något? Påståendena är 
klart politiskt intressanta men dom lever inte upp till verkligheten vid en granskning. Det 
här inte klart för den vanliga ”Svensson”, han sväljer obehindrat vad Volvo och Scania 
påstår.     

En annan tokig sak inom transport. Nu skall man få köra med 34,5m långa ekipage. Det 
motiverar man bland annat med att man sänker CO2 utsläppet med 4-6 %. Kan bara 
kommenteras med ett ord ”Bull-shit”. Man kommer att skapa köer efter fordonen som skall 
endast få köras på vissa vägar och i 80 km/h. Utsläppen från köande bilar ökar CO2 
utsläppen istället. Dessutom kommer det att skapa irritationer och kommer att öka 
omkörnings-olyckorna. Den berömda ”nollversionen” kan glömmas helt och hållet.  

Nu har man även presenterat från Scanias en timmer bil som har en tågvikt på 80 ton. Var 
skall man köra med den? Finns det skogsvägar som tål 80 ton. De allmänna vägarna 
klarar inte av det. Skall vägförstärkningar och inte minst broar förstärkas och kostas på av 
de allmänna skattemedlen. Det finns vettigare, och mer berövande saker att lägga 
skattepengarna på.  

 Den elektriska hysterin inom elektrifieringen slår igenom med kraft och utan att fundera på
vad som är rimligt. Några enkla beräkningar visar på det vansinniga att erbjuda lastbilar 
med elektrisk drift inom medel och långväga transporter  

Skall man jämföra så måste man se på vad dieselbilarna har i energi för att utföra 
transporter. Lastbil med 600 liter diesel har ett energiinnehåll på 6.000 kWh. Motsvarande 
för batterier är omöjligt idag. Teslas batteri på 100 kWh väger 625 kg. Det skulle göra att 
batterivikten på lastbilen skulle motsvara 37,5 ton om man skulle använda Teslas siffror. 
600 liter diesel väger ca 500 kg. 

Sedan säger vän av de elektriska motorerna att de har högre verkningsgrader än 
dieselmotor och högre vridmoment. Det är riktigt och elmotorn kan även överbelastas i 
startögonblicket. 

Då måste man se på en annan faktor som har stor betydelse för transporter och det är 
rullmotståndet. Fordonets kontakt med väg respektive stålräls för järnvägen. Vi rör oss 
inom hastighets områden där endast rullmotståndet har betydelse dvs. hastigheter under 
90-100 km per timme. Över börjar luftmotståndet att få inverkan och det påverkar drastiskt 
med ökande hastigheter. Det finns allmänt vedertagna siffror när det gäller rullmotståndet 
och dom säger faktorn 1 för järnvägen och 15 för vägfordon. (Faktorn är dimensionslös). 
För att få tag på de verkliga siffrorna för kraften i hjulen måste man dela med respektive 
verkningsgrader för fordonen. För lastbilen är den totala verkningsgraden 0,2  (enbart 



dieselmotorn 0,45). Tar man sedan 15 och delar med 0,2 så får man faktorn 75. Dvs. det 
går åt 75 energienheter att flytta lasten 1 på lastbilar. För järnvägen ligger siffran på mellan
1-2. Man kan påstå att transporterna baser på hjul är 73 ggr dyrare än att transportera på 
järnväg. Det finns skäl att räkna ned siffrorna då elmotorer kommer att användas men det 
kommer att stanna vid 35 – 40 ggr dyrare med hjulburna transporter. Är det verkligen 
motiverat med denna höga kostnad bara för att köra på gummihjul. Naturligtvis inte, det 
medel- och det långväga godset skulle transporteras på järnväg. 

Hur står det till med miljöaspekterna? Det är lika där utvecklingen går åt fel håll. Nu säger 
lastbilstillverkarna att man är mycket miljövänlig med den nya el-lastbilarna. Man har 
eliminerat CO2 utsläppen till i det närmaste noll. Det kan vara sant men det finns mer i 
utsläppen än CO2. 

En faktor som finns är de finfördelade partiklarna som kommer från gummihjulens kontakt 
med vägbanan. Små finfördelade partiklar som inte kroppen klarar av att hantera. Här har 
lastbilarna en stor inverkan och ännu större kommer den att bli då lastbilarna kommer att 
bli tyngre vid kontakter med vägbanan.   

En ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet visar att över 5 000 
personer varje år dör en för tidig död på grund av luftföroreningar i Sverige. Sammanlagt 
beräknas hälsoeffekter som hjärt- och kärlsjukdomar och andningsbesvär orsakade av 
luftföroreningar kosta samhället 42 miljarder kronor årligen. Nu kan man inte belasta 
lastbilarna för hela luftföroreningen men de har en mycket stor bidragande inverkan. Det 
finns utredningar som pekar på att siffran för hela Europa ligger på 4 – 500.000 personer. 
Inga rubriker och inga tycks heller bry sig fast det är 4-5 ggr mera än vad det totala kriget i 
Ukraina hittills har skapat. Det är en tyst och smygande för tidig död åt massor av mänskor
som borde uppmärksammas mer. Man kan lugnt påstå att lastbilarna är minst lika effektiva
som tanksen på slagfältet i Ukraina.

Beträffande miljöaspekterna så kan en jämförelse som finns på Gren Cargos hemsida få 
belysa hur det står till: 

En typisk intermodal sträcka är mellan Malmö Kombiterminal till Norrköping Kombiterminal
och sträckan är ca 450 km med lastbil och 560 km med tåg.

Exempel 1: 
En lastbilstransport mellan Malmö – Norrköping släpper ut 730 kg koldioxid. Det motsvarar
1 200 tågtransporter med ett genomsnittligt Green Cargo-tåg som tar ungefär 500 ton 
gods. 

Exempel 2: 
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.  

Det måste väcka till åtanke hos vem som helst. Ett halvt mjölkpaket dvs. 0,5 kg skall 
jämföras med 20.000 kg. Lägg därtill de stora utsläppen av luftföroreningar så står det 
helt klart att alla medel- och långväga transporter skall över på järnvägen. 



Resultat: Bygg ut järnvägen så fort det går. Stoppa alla motorvägsbyggnader. 
Stoppa alla förstärkningar av vägar och broar för att klara av längre och tyngre 
fordon. Det finns bättre sätt att använda skattemedlen på!
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