
DET ÄR NU! Vi skall ställa om till energisnålt och energieffektivt 
samhälle och inte som utvecklingen är på väg idag, i direkt motsatta 
riktningen. Vi skall dessutom göra det på ett miljövänligt sätt med tanke 
på människans framtida överlevnad.

Övergången till att det mesta skall drivas med el har verkligen satt tummen på hur det 
verkligen står till med energibalanserna i samhället. Vad skall vi göra och vilka skall svara 
för kostnaderna. Någon eller några måste betala för omställningarna och hamnar notan på
rätt ställe? 

En nyckelfråga och ett nyckelområde är exempelvis transporterna och specifikt transporter
av gods. Det har en avgörande utveckling för den industriella utvecklingen och påverkar 
hela samhället. En bra energibalans, till rimliga kostnader skapar förutsättningar för ett 
hållbart och optimalt miljövänligt samhälle i framtiden. 

Vad medför en omställning till eldrift för transporter av gods? (kan även tillämpas på
transporter av passagerare)

En pågående utveckling, som förskräcker, är utvecklingen av lastbilar för långväga 
transporter. Om man för enkelhetens skull går ned på ”Kalle Anka nivån” och gör 
jämförelser. Ett dieseldrivet fordon med 500 liter diesel har en energikapacitet på 5000 
kWh. Vikten på diesel är ca 400 kg. Tesla har ett batteri på 100kWh och det väger 625 kg. 
Motsvarar  för lastbilen, ca 50 batterier till en vikt av 31,25 ton. Bara denna enkla 
jämförelse visar att det är bara vansinnigt att försöka behålla de långväga transporterna 
med eldrivna lastbilar. Det fungerar inte! De skall över på järnvägen!!

Nu har elmotorer en större effekt än dieselmotorer  men det går ändå inte att jämföra med 
dieselmotorn. Nu pratar man om fordon med vikter på 70 ton och däröver för att 
kompensera för de tyngre batterierna. Det betyder avsevärt högre vägslitage, 
förstärkningar av broar mm där alla kostnader skulle egentligen bekostas av 
lastbilstransporterna. Att lastbilarna inte betalar sina kostnader kan jämföras med att ett 
lastbilsekipage har ett vägslitage som motsvarar 10 000 personbilar. En bilskatt på 2500 
skall då jämföras med en fordonsskatt för lastbilen på 25 miljoner vilket är långt ifrån vad 
lastbilarna betalar idag. 

Sedan pratar man nu om utveckling av laddare för batterierna med mycket höga 
energiöverföringar på kort tid. Energinätet klarar inte av de höga effekttopparna varför 
energinätet måste byggas ut och byggas om. En kostnad som skulle tas ut på 
lastbilstransporterna. Men som vanligt flyttas kostnaderna väl över på alla skattebetalare.

Enligt uppgifter, en 30 tons lastbil har en körtid på ca 3 timmar sedan skall den laddas 
under 1 timma. Ett ekipage på 40 ton har 4 timmars körtid. Alla upplagda körscheman och 
leveranstider kan inte hållas vilket också medför stora kostnader för både fordon och 
personal. Lagerkostnader mm och logistikkostnader påverkas givetvis  (Vid samtal med 
chaufförer framkommer att de flesta slutar som chaufförer om ellastbilar kommer att vara 
alternativet.)

Eftersom vi rör oss i hastigheter under 100 km/h så påverkas transporterna av enbart 
rullmotståndet. (Luftmotståndets inverkan börjar mellan 80-90 km/h). Det finns vedertagna 
jämförelser mellan tåg och lastbil där man har faktorn 1 för järnvägen och faktorn 15 för 
lastbilarna. Väger man sedan in verkningsgraden hos fordonen för att få tag på krafterna i 



hjulen blir siffrorna alarmerande. För järnväg ca 1,5, för dieselbilar ca 75 och för ellastbilar 
35-40 ggr. Det är alltså avsevärt dyrare att flytta lastenhet 1 på lastbilar i förhållande till 
järnvägen. 

Allt talar för att utvecklingen av framtida godstransporter skulle ske med järnväg och de 
långa transporterna på väg skulle avvecklas helt. Dessutom har järnvägen potentialen att 
kraftig öka hastigheterna för transporterna vilket inte kan ske med vägtransporter. 

I ett rationellt upplagd intermodal infrastrukturnät med snabba/billiga omlastningar skulle 
samhället få en rationellt, energieffektivt, miljövänlig transportstruktur som hjälper 
industrisamhället att utvecklas. Det som sker idag är den motsatta med resultat att snabba
på avindustrialiseringen av samhället.

En kontraktsform för att genomföra projekt som har stort samhällsintresse är att göra det 
till OPS projekt (Offentlig, Privat, Projektsamverkan). Det finns väl inget verk som idag är 
så utskällt och inkompetent som Trafikverket. Detta skulle vara en väg att eliminera 
inkompetenta aktörer (Trafikverket) att ha för stort inflytande. De entreprenörer som finns 
involverade skulle presentera helt transparenta kalkyler med en godkänd vinstmarginal på 
ex.vis 8% mot verifierade kostnader. Likaså skulle tidskalkylerna innehållas. Den allmänna
trenden att göra som många byggbolag och andra entreprenörer tillämpar, att lämna för 
låga anbud för att sedan ta ut vinsterna på tilläggsarbete skulle inte accepteras. De 
offentliga måste bli tuffare i sin kontroll. Kan ge riksrevisionsverket ökad kontroll.

Det betyder också att entreprenörer inte svarar för nyutvecklingen på marknaden utan det 
sker genom statens/samhällets  försorg. Det är ändå staten/samhället som står för den 
drivande utvecklingen och är egentligen den enda kunden. Detta kommer att ställa krav på
de myndigheter som delar ut medel till forskning och utveckling.

Idag är den aktiviteten totalt snedvriden och det har skett genom statens försorg och den 
aktiva lobby organisationen på lastbilsidan. Staten ger idag 500 miljoner per år i bidrag 
(regeringsbeslut 1994 och pågår fortfarande) till lastbilarnas utveckling genom att tillföra 
den årliga summan till FFI, (Fordonsteknisk, forskning och Innovation). Till järnvägen 
ingenting. Det har gått så långt att FFI har egna avdelningar på de instanser som delar ut 
medel till forskning och utveckling. I och med detta finns det möjligheter att FFI påverkar 
de forskningsprojekt som får medel och det finns massor av bevis att så är fallet. Staten 
borde omedelbart upphöra med utbetalning av de 500 miljonerna och avveckla 
avdelningarna på de respektive verken som delar ut medel till forskning och utveckling. 
Något annat är inte acceptabelt helt enkelt. Idag har FFI för mycket makt och som enbart 
styrs av egenintresset från lastbilsproducenter och helt snedvrider utvecklingen inom 
logistik och transportområdet.   

Det erfordras radikala, och kraftfulla förändringar och det skall ske NU inför den 
kommande elektrifieringen annars fortsätter vi i oförminskad takt i fel riktning. 

Det går även att skriva samma artikel som gäller flyget som har samma radikala 
förändringar, men det återkommer vi till.                                                                                 

Sten Lövgren

                             

                                                                                          


