
Vilka skördar flest offer, krig eller tunga lastbilar?

Frågan kan ses som märklig men den kan ställas, i allra högsta grad i 
dag, och ser man till verkligheten så är den verkligen befogad.

Kriget i Ukraina har kostat ca 100.000 dödsoffer (osäker siffra) om man 
räknar med en fördelning 50/50 för Ryssland och Ukraina. Sedan finns 
det konflikter runt världen som också orsakar dödsoffer men låt oss 
stanna vid Europa 

Idag räknar man med att 5-7.000 personer dör en för tidig död på grund 
av avgaser och stoft från biltrafiken i Sverige. I hela Europa räknar med 
att siffran är ca 500.000 tusen per år. En kusligt smygande siffra på offer
men som inte kommer fram i dager. Det är 5 gånger så mycket som 
kriget hittills har kostat i Ukraina. Vem bryr sig?

Är det politikerna som styr eller vad sker? Ser man till politikerna så skall
trafikutskottet naturligtvis agera. De sitter naturligtvis inte med 
sakkunskaper och är därför lätta offer för de som verkligen har makten. 
De globala industri koncernerna och där ingår lastbilsproducenterna.  
                                                         
Hur går det med miljön? Bakåt naturligtvis! Ett bevis är att man nu skall 
införa lastbilsfordon med en längd på 34,5 meter dvs. i stort sett 10 
meter längre än vad dagens längd tillåter. Man motiverar att man kan 
sänka CO2 utsläppet med mellan 4-6%. Man skall bara få köra på 
speciella vägar och med 80 km/h. Kan sammanfattas i ett ord, ”Bull-
shit”. Kommer dessutom att köra sönder vägnätet och hur mycket 
måste förstärkas, bland annat broar. Onödiga kostnadsposter som 
undantränger andra väsentliga statliga investeringar.

Lastbilarna kommer att skapa köer som kommer att ÖKA utsläppet av 
CO2! Kommer att ÖKA antalet döda i trafiken p.g.a. av flera farliga 
omkörningsolyckor. Ajöss med det som kallas ”noll visionen”, det 
politikerna ofta framför med stolthet. Det är lika bra att begrava den 
också!

Går det att göra något åt problemen? Ja, mycket! Bygg ut järnvägen 
ordentligt, och gör det NU! Avveckla Volvo lastvagnar och Scania, eller 
att de endast har tillåtelse att tillverka distributionsfordon. Där kan 
elektrifieringen fungera.  Att tro på el-lastbilar för längre tunga 
transporter är idag en illusion. Detta gäller även el-flyget. Båda kan 



fysikaliskt inte fungera! Inse fakta och börja agera i den riktningen! 
Lyssna på experter inom området! Men som vanligt berättas det sagor 
för politikerna, från annat håll, och som politikerna verkar tro på utan 
kritisk granskning. Lastbils lobbyn organisation är effektiva och har 
obegränsade resurser verkar det som! Det finns stora besparingar att 
göra, genom att göra rätt. Basera utvecklingen på fakta och inte på 
sagor från lastbilsindustrin.  

Ett belysande exempel på järnvägens möjligheter går att se på Green 
Cargo’s hemsida, hur tokig transportvärlden är idag!
                             
”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 går att göra mycket åt CO2 utsläppen, men politikerna 
måste inse allvaret och våga agera!

Att det är svårt att göra något åt saken kan belysas med att regeringen 
gjorde en regeringsdeklaration 1994 där man tilldelade det då bildade 
FFI (Fordons teknisk och Innovation, en sammanslutning av 
lastbilstillverkare och fordonsindustrin) 500 miljoner per år mot att FFI 
satsade lika mycket. Det bidraget betalas fortfarande ut! Stoppa det 
omgående!

Vad som gör situationen än svårare är att FFI idag har egna avdelningar
på Trafikverket, Vinnova och Energimyndigheten (de myndigheter som 
svarar för tilldelning av medel för forskning och utveckling). De sitter på 
plats och kan medverka som en form av remissinstans när medel skall 
delas ut till forskning och utveckling. Klart att dom inte släpper fram 
projekt som har med järnvägen att göra, och kan ses som ett hot mot 
lastbilsindustrin. Vi har idag ingen fri forskning och utveckling. 
Många mycket bra och utvecklande forskningsprojekt, som har 
behandlat järnvägstransporter, har effektivt stoppas av FFI. En 
fullständig skandal och är egentligen ett uppslag till ”uppdrag 
granskning”.

Det är bara att överväga själv vilken värld du vill leva i, eller bättre sagt, 
där du vill dina barn skall växa upp! Sätt ned foten och kräv att 
politikerna agerar. Nu går vi med raskt takt, populärt uttryckt ”rakt in i 
kaklet”. 
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