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Förord 
Omvärlds- och framtidsanalysen som är det första delprojektet inom Sammodalitets-
projektet har genomförts under perioden juni 2009 till januari 2010. Omvärlds- och 
framtidsanalysen utgör en grund för det fortsatta arbetet med att undersöka möjlig-
heterna att effektivisera godstransportsystemet genom att använda större dimensioner 
för olika väg- och järnvägsfordon. Delprojektet syftar till att ge en överblick av tidigare 
erfarenheter av dylika fordon, samt att undersöka vilka dimensioner och vikter som 
bedöms efterfrågas till år 2030 i Sverige. Projektet har finansierats av Banverket, 
Energimyndigheten, Vinnova och Vägverket.  

Författarna skulle vilja rikta ett stort tack till följande kollegor inom VTI; Johan 
Ericson, Ulf Hammarström, Ragnar Hedström, Mattias Hjort, Gunnar Lindberg, Inge 
Vierth och Mikael Ögren samt Lena Larsson (AB Volvo) för alla konstruktiva 
kommentarer och kunskap som de bidragit med. Författarna vill även passa på att tacka 
alla som deltagit i enkätundersökningen och den hearing som anordnades den tredje 
september 2009. För innehållet i rapportern ansvarar författarna. 

Stockholm januari 2010. 

 

Anna Mellin 

Projektledare 
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Omvärlds- och framtidsanalys – längre och tyngre väg- och järnvägsfordon. 
Delprojekt 1 inom Sammodalitetsprojektet 
av Anna Mellin och Johanna Ståhle 
VTI 
581 95  Linköping 

 
Sammanfattning 
VTI har tidigare visat på samhällsekonomiska fördelar med att använda längre och 
tyngre vägfordon än övriga EU. I Sverige tillåts idag fordonskombinationer om 25, 
25 meter och 60 ton. Sammodalitetsprojektet syftar till att undersöka de samhällseko-
nomiska konsekvenserna av att använda ytterligare längre och/eller tyngre vägfordon 
samt även längre och/eller tyngre järnvägsfordon. Det här är avrapporteringen av det 
första delprojektet och syftar till att besvara följande frågor:  

− Vilka dimensioner och viktbegränsningar för väg- och järnvägsfordon ska 
Sammodalitetsprojektet utreda vidare?  

− Vilka olika effekter är viktiga att utreda vidare? 
 
Litteraturstudien som genomförts visar att det på vägsidan finns betydligt större fordon 
än de som tillåts i Sverige idag och de finns i Kanada, USA, Mexiko, Brasilien och 
Australien. Tågsätt med större dimensioner och vikter finns bl.a. i USA, Australien och 
Sydafrika, men även i våra grannländer och i andra EU-länder finns framförallt längre 
tåg.  

För att komplettera litteraturstudien och för att fånga svenska intressenter och transport-
experters synpunkter har en enkätundersökning genomförts där respondenterna även 
bjöds in till en hearing. Utgångspunkten för enkäten var perspektivet år 2030 och vilka 
väg- och järnvägsfordon som kommer att efterfrågas då. Resultaten visar på att inga 
extrema förändringar förväntas. På vägsidan handlar det främst om att bygga vidare på 
det Europeiska Modulsystemet, ett system som kombinerar olika standardiserade 
lastbärare och möjliggör att medlemsstaterna tillåts att ha avvikande dimensioner från 
övriga EU. Tabellen nedanför sammanfattar de fordon som bedöms vara relevanta att 
utreda vidare. 

 
Trafikslag Fordon Dimension (m) Vikt 

EMS – Dubbla påhängsvagnar  Ca 32 60/80 ton 

EMS – Trippla växelflak Ca 27  60 ton 

Väg 

En Trave Till (ETT) – fordonet 30  90 ton 

Längre tåg 750  – Järnväg 

Tyngre tåg – STAX 25/30 ton 

STVM 8 ton/m 

 

Trafiksäkerhet, infrastruktur, trängsel, miljö och transportekonomi är de olika aspekter 
som vi identifierat som relevanta vid en diskussion kring längre och/eller tyngre väg- 
och järnvägsfordon. Relevansen av de olika aspekterna skiljer sig dock för de olika 
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trafikslagen. Om vi börjar med vägsidan är det främst trafiksäkerhet, infrastrukturslitage 
och miljöpåverkan som diskuteras, både i litteraturen och i vår enkätundersökning. 
Effekterna på dessa områden beror till stor del på var längre och/eller tyngre vägfordon 
tillåts trafikera. I den här studien har det kommit fram tre olika användningsområden för 
längre och/eller tyngre vägfordon som delvis överlappar varandra. Områdena är 
följande:  

I. Utpekade korridorer 

II. Matartrafik (t.ex. till och från terminaler) 

III. Infrastrukturbegränsning (Likt dagens 25,25 meters fordon). 

 

Var dessa fordon skulle komma att trafikera beror på politiska beslut. Intressant är hur 
framtida regelverk som berör Sverige, kommer att se ut år 2030. Ett alternativt system 
till Sveriges regleringar idag med fasta längd- och viktbestämmelser är Performance 
Based Standards, där vägfordonen istället behöver uppfylla vissa krav på t.ex. trafik-
säkerhet och infrastrukturslitage. Detta skulle kunna vara ett alternativ och kanske även 
till viss del vara ett svar på ovanstående problematik om fordonens trafikering.  

På järnvägssidan är det tydligare fokus på dedikerade stråk där infrastrukturen behöver 
anpassas för att kunna tillåta längre och/eller tyngre tåg. Järnvägen förknippas inte med 
samma trafiksäkerhetsaspekter som vägsidan och är därmed inte en begränsande faktor 
på samma sätt som för längre och/eller tyngre vägfordon. 

En viktig aspekt är miljöpåverkan. Energieffektiviseringar av fordonen är viktiga, men 
även att ställa om från ett beroende av fossila drivmedel till hållbara förnyelsebara 
drivmedel. Utifrån både litteraturen och enkätsvaren framkommer en stor ovisshet kring 
vilka drivmedel som kommer att användas framöver, den bedömning som finns är att 
dieselmotorn tros vara standard framöver och att olika alternativa drivmedel som kan 
fungera i en dieselmotor är de drivmedel som kommer att utgöra de första alternativen. 
Stor tilltro ges till andra generationens biodrivmedel, men även hybriddrift som en del 
av energieffektiviseringen. Utökade dimensioner och vikter på vägsidan ses som en 
energieffektiviseringsåtgärd, men i många fall är dock både järnvägen och sjöfarten 
överlägsna vägfordonen när det gäller energieffektivitet.  

Två områden har identifierats som intressanta att utreda vidare. Dels kostnaderna för 
stillastående väg- och järnvägsfordon, till exempel parkeringsplatser längre vägfordon 
och rangerbangårdar som kan hantera längre och tyngre tåg, dels för- och nackdelarna 
med regleringsformen Performance Based Standards jämfört med ett regelverk baserat 
på dimensions- och viktbegränsningar för längre och tyngre väg- och järnvägsfordon. 
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Situational and future analysis – Longer and heavier road and railway vehicles. 
Subproject 1 of the Co-modality project. 
by Anna Mellin and Johanna Ståhle 
VTI ( Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 
Summary 
VTI has previously shown that there are socio-economic benefits of using longer and 
heavier road vehicles than currently in use in the rest of the EU. In Sweden vehicle 
combinations of 25.25 metres in length and weighing 60 tons are permitted. The aim of 
the Co-modality Project is to investigate the socio-economic consequences of using 
even longer and/or heavier road vehicles and longer and/or heavier railway vehicles. 
This is the final report from the first subproject which aims to answer the following 
questions:  
 

− Which dimensions and weight limits with regards to road and railway vehicles 
should the Co-modality Project investigate further?  

− Which effects are important to investigate further in regards to these vehicles? 
 
The literature review that has been conducted shows that considerably larger road 
vehicles than currently permitted in Sweden are in use in some countries, i.e. in Canada, 
USA, Mexico, Brazil and Australia. Train sets with greater dimensions and weights are 
used in USA, Australia and South Africa, among other countries. Even our 
neighbouring countries as well as other EU countries have longer trains.  

To complement the literature review and capture the views of Swedish stakeholders and 
transportation experts, a questionnaire survey was conducted and respondents were also 
invited to a hearing. The reason for the survey was undertaken was to establish which 
road and railway vehicles would be in demand year 2030. The results show that no 
extreme changes are expected. With regards to roads, it is mainly a question of 
continuing to build on the European Modular System (EMS) that combines different 
standardised load carriers and allows member states to have dimensions that are 
different to those used in other EU countries. The table below summarises the vehicles 
that are considered relevant for further investigation. 

 

Traffic mode Vehicle Length (m) Weight 

EMS – Double semitrailers  Approx. 32 60/80 tons 

EMS – Triple swap-bodies Approx. 27  60 tons 

Road 

The ETT (“One More Stack”) 
vehicle  

30  90 tons 

Longer trains 750  – Railway 

Heavier trains – STAX 25/30 tons 

STVM 8 tons/m 
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Road safety, infrastructure, congestion, environment and transportation economy are the 
aspects that we identified as relevant when discussing longer and/or heavier road and 
railway vehicles. However, the relevance of the different aspects differs between the 
traffic modes. If we begin with road transportation, it is primarily road safety, 
infrastructure wear and tear, and environmental impact that are discussed, both in the 
literature and in our survey. The effects on these areas are largely dependent on where 
longer and/or heavier road vehicles are allowed to operate. This study has identified 
three different areas of application for longer and/or heavier road vehicles that partly 
overlap. These are:  

I. Specific corridors 

II. Haulage (e.g. to and from terminals) 

III. Infrastructure limitations (like today’s 25.25-metre vehicles). 

 

Where these vehicles would be allowed to operate depends on political decisions. One 
issue of interest is how future regulatory frameworks that concern Sweden will look in 
2030. An alternative to Sweden’s current regulations with fixed lengths and weights is a 
Performance Based Standards, whereby road vehicles would need to satisfy certain 
requirements, i.e. road safety and infrastructure wear and tear. This may be a viable 
alternative and also a partial solution to the problem concerning where the vehicles 
would operate. 

With regards to rail traffic, there is a more distinct focus on dedicated routes where the 
infrastructure needs to be upgraded to accommodate longer and/or heavier trains. The 
railway is not associated with the same traffic safety aspects as roads and is therefore 
not a limiting factor in the same way as with longer and/or heavier road vehicles. 

An important aspect is environmental impact. Improving vehicles’ energy efficiency is 
important, as is switching from fossil fuel dependency to sustainable, renewable fuels. 
Both the literature and the responses given in the survey indicate a great deal of 
uncertainty as regards to which vehicle fuels will be used in the future; current thinking 
is that the diesel engine will be the standard in the future and that various alternative 
fuels which can be used in a diesel engine will constitute the primary alternative fuels. 
There is widespread belief in both second generation bio fuels and hybrid power as 
elements in making energy use more efficient. Greater truck lengths and weights are 
seen as a means to achieve better energy efficiency but both trains and ships are in many 
cases superior to road vehicles as regards energy efficiency.  

Two areas have been identified as interesting to investigate further. Firstly, the costs for 
stationary road and railway vehicles, such as parking facilities for longer road vehicles 
and marshalling yards that can handle longer and heavier trains. Secondly, the 
advantages and disadvantages of Performance Based Standards compared with a 
regulation based on dimensions and weight restrictions for longer and heavier road and 
railway vehicles. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund och syfte 
VTI har tidigare utrett de samhällsekonomiska effekterna av längre och tyngre fordon 
på väg i Sverige (Vierth et al., 2008). I den utredningen framkom att det fanns stora 
samhällsekonomiska vinster med att utnyttja de dimensioner som används i Sverige och 
Finland idag jämfört med de dimensioner som finns i övriga Europa. I Sammodalitets-
projektet studeras om vinsterna ökas om man tillåter användandet av ännu längre 
och/eller tyngre fordon på väg. Det finns ett stort intresse både här i Sverige och i andra 
delar av Europa för dessa frågor och för en fördjupad analys inom området. Det finns 
även ett intresse av att göra motsvarande analyser på järnvägsområdet, avseende längre 
och/eller tyngre godståg. Sammodalitetsprojektet övergripande syfte är att undersöka 
möjligheterna att effektivisera godstransportsystemet på land genom att utnyttja större 
dimensioner än vad som idag tillåts i Sverige för olika väg- och järnvägsfordon. Det här 
första delprojektet syftar till att undersöka vilka väg- och järnvägsfordonsdimensioner 
och vikter som efterfrågas till år 2030 i Sverige och som det är av intresse att utreda de 
samhällsekonomiska konsekvenserna för. Delprojektet utgör en bas för de följande 
delprojekten. En målsättning är att identifiera relevanta framtida fordonskombinationer. 
Vidare är syftet att se till vilka effekter (t.ex. olika trafiksäkerhetsaspekter) som det 
finns behov av att utreda vidare för fordonen i fråga. För att tydliggöra syftet har 
följande två frågor formulerats och som den här studien ämnar ge svar på: 

1. Vilka dimensioner och viktbegränsningar för väg- och järnvägsfordon ska 
Sammodalitetsprojektet utreda vidare? 

2. Vilka olika effekter är viktiga att utreda vidare? 

  
1.2 Metod och avgränsningar 
Den här rapporten baserar sig dels på en genomförd litteraturstudie, dels på en enkät-
undersökning som kompletterades med en hearing. Enkäten skickades till ett antal 
företag, universitet och branschorganisationer med expertis inom transportbranschen 
och fordonsaspekter i synnerhet. Efter inkomna svar sammanställdes dessa och presen-
terades under en hearing till vilka alla som fått enkäten blev inbjudna. Presentationen 
användes som underlag till en diskussion kring framtida fordonskombinationer, se 
Bilaga 1 för mer information om enkätundersökningen och hearingen.  

För att begränsa omfattningen av rapporten har vi gjort vissa avgränsningar. En 
avgränsning är att vi enbart har beaktat fordonsdimensioner och vikter som är större än 
de som maximalt är tillåtet i Sverige idag. Därav har studier av t.ex. vägfordon om 
25,25 meter inte tagits med. Vidare avser Sammodalitetsprojektet landbaserade gods-
transporter, vilket avgränsar det här delprojektet till att fokusera på väg- och järnvägs-
fordon. Sjöfarten har beaktats i den mån det påverkar lastbärarna.  

Dispositionen av rapporten är som följer. Kapitel två beskriver begreppet sammodalitet 
och riktar in sig på samarbetet mellan trafikslagen, med fokus på den gemensamma 
nämnaren lastbäraren. Kapitel tre är en omvärldsanalys, vilken baseras på litteratur-
studien, över större dimensioner och vikter för väg- och järnvägsfordon samt effekterna 
av dessa. Kapitel fyra blickar framåt och ger en sammanställning av den genomförda 
enkätundersökning och hearingen om framtida fordonsdimensioner, samt en överblick 
över alternativa bränslen. Kapitel fem är en diskussion utifrån underlaget i rapporten och 
slutsatserna summeras slutligen i kapitel sex.  
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2 Sammodalitet  
2.1  Introduktion 
Sammodalitet1 är ett begrepp som myntades av Europeiska Kommissionen år 2006 i 
arbetet med översynen av vitboken om EU:s transportpolitik. Begreppet innebär ”/…/att 
transporterna optimeras både inom varje enskilt transportslag och i en hel kedja av 
transportslag” och genom sammodalitet är målet att ”/…/uppnå ett optimalt och hållbart 
resursutnyttjande” (KOM(2006) 314, s.4).  

Den första delen av sammodalitet handlar alltså om att utnyttja varje trafikslag så 
effektivt som möjligt, vilket den här rapporten kommer att ta upp i de kommande 
kapitlen med fokus på utökade dimensioner och vikter för väg- och järnvägsfordon. 
Samverkan mellan trafikslagen är dock också en viktig aspekt som det här kapitlet 
kommer att behandla. 

Den ena delen av begreppet sammodalitet är som nämnts ovan samverkan mellan de 
olika trafikslagen. En så kallad intermodal transportkedja kännetecknas av att lösa 
lastbärare, t.ex. containrar, transporteras med fler än ett trafikslag. Omlastningen av 
lastbärarna mellan trafikslagen sker i särskilda terminaler varför intermodala transporter 
har en rad begränsningar vilka både kan ses som styrkor och svagheter. Styrkorna 
beskrivs vara möjligheten att förhållandevis enkelt kunna hantera standardiserade 
lastbärare oberoende av trafikslag samtidigt som externa effekter, såsom energiåtgång, 
miljöpåverkan och trafiksäkerhet, oftast är lägre jämfört med direkta vägtransporter 
(Woxenius, 2003 och Nelldal et al., 2005). Svagheterna anses vara det begränsade 
antalet terminaler vilka dessutom har relativt höga driftskostnader. Andra svagheter 
beskrivs vara höga investeringskostnader för nya terminaler samt dåligt utnyttjande av 
volym och vikt hos lastbärarna (Nelldal et al., 2005). För att en intermodal transport 
skall vara konkurrenskraftig i förhållande till andra alternativ krävs att den är kostnads-
effektiv i dess samtliga beståndsdelar, särskilt beträffande omlastningen eftersom det är 
ett moment som inte genomförs vid en direkttransport. En intermodal transport bör 
således inte medföra en högre totalkostnad jämfört med en direkttransport (Bark et al., 
2008). Behovet av standardisering ökar då flera trafikslag och aktörer ingår i en och 
samma transportkedja. Standardiseringen kan exempelvis handla om kompatibla 
lastbärare och hanteringsutrustning (Woxenius, 2003). Den intermodala trafiken har 
länge ansetts, främst från politiskt håll, innebära en potential till att överta trafik från 
landsvägarna vilket bl.a. beskrivs minska trängseln och därmed öka framkomligheten på 
vägsidan (Nelldal et al., 2005 och Woxenius, 2003). Utvecklingen har dock tidigare 
varit långsam och överflyttningen från landsvägstransporterna har i stort uteblivit. 
Utvecklingen har främst hindrats av de relativt höga transportkostnaderna i förhållande 
till kapaciteten för transporterna (Nelldal et al., 2005). En annan orsak bakom den 
blygsamma tillväxten är att de positiva effekterna jämfört med ren lastbilstrafik, i form 
av minskad energianvändning, mindre avgasutsläpp, färre trafiklyckor samt mindre 
trängsel främst medför fördelar för samhället snarare än för användarna. Marknadens 
aktörer har således inte varit lika intresserade av att satsa på intermodala transporter 
eftersom de ansetts uppvisa för dåliga pris- och kvalitetsförhållanden (Woxenius, 2003).  

Denna bild har dock ändrats. För transportarbetet på järnvägssidan är det främst de 
intermodala transporterna som har ökat och under 2008 stod detta transportarbete för  
22 procent av järnvägens samlade godstransportarbete. Dessa transporter som i 

                                                 
1 Svenska översättningen av co-modality. 
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statistiken benämns kombigods har mer än fördubblats sedan år 2001, se Figur 1. Till 
exempel har Göteborgs hamn lyckats utveckla den intermodala trafiken genom så 
kallade pendlar till olika torrhamnar. Den intermodala trafiken genom Göteborgs hamn 
bedöms vara effektiv då matartransporter endast behöver ske i en ände samt att 
containrar kan stuvas effektivt på fartygen (Nelldal et al., 2005). Det är här den största 
ökningen av intermodala transporter (kombigods) har skett i Sverige de senaste åren 
(Vierth et al., 2008). Idag går den intermodala trafiken som inkluderar tåg i Sverige 
främst som inrikestrafik (d.v.s. med start och mål i Sverige), men utrikestransporterna 
ökar procentuellt snabbare än inrikestransporterna de senaste åren och stod för ungefär 
en fjärdedel av det intermodala transportarbetet 2008 (SIKA, 2009).  
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Figur 1  Transportarbetet på järnväg som ingår i intermodala transportkedjor 
(kombigods).  
Källa: SIKA (2009) 

 
2.2 Lastbärare 
Lastbärarna är en viktig komponent i intermodala transportkedjor. De vanligaste enhets-
lastbärarna kan delas in i tre huvudgrupper; containrar, påhängsvagnar (kallas även 
semitrailers) samt växelflak (Bark et al., 2008). Containrarna är utformade för att 
möjliggöra transport såväl till sjöss som på land med både lastbil och järnvägsvagn. 
ISO-containrarnas vanligast förekommande längder är 12,19 meter (40 fot) och 
6,10 meter (20 fot) (Container Handbook, 2009). Dessa är också vanliga måttenheter för 
att exempelvis beskriva fartygs lastförmåga, främst s.k. Twenty-foot Equivalent Unit 
(TEU), men även Forty-foot Equivalent Unit (FEU) förekommer. Ytterligare container-
dimensioner har utvecklats och används främst på landsidan i USA. Dessa containrar 
kan vara 16,15 meter (53 fot) långa, i vissa stater upp till 17,37 meter (57 fot) långa 
(Container Handbook, 2009). Påhängsvagnar och växelflak är utvecklade för vägfordon 
och det finns flera olika dimensioner på dessa (Bark et al., 2008). Inom de flesta länder 
inom EU är den maximala längden för påhängsvagnar 13,6 meter, dock med undantag i 
bland annat Sverige och Finland där upp till 18 meter långa påhängsvagnar är tillåtna. 
För en överblick av de olika dimensionerna se Tabell 1.  
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Tabell 1  Olika lastbärare och dess dimensioner. 

Lastbärare Längd i m  Normal höjd i m 
(fot) 

Bredd i m (fot) Volym (ca m3) 

Container     

10 fot 3,05 2,44 (8) 2,44 (8) 16 

20 fot 6,10 2,59 (8,5) 2,44 (8) 33 

30 fot 9,14 2,59 (8,5) 2,44 (8) 51 

40 fot 12,19 2,59 (8,5) 2,44 (8) 64 

45 fot 13,72 2,90* (9,6) 2,60 (8,6) 86 

Växelflak     

A1212 12,12 2,67 2,55 74 

C715 7,15 2,67 2,55 43 

C745 7,45 2,67 2,55 45 

C782 7,82 2,67 2,55 50 

Påhängsvagn     

EU- Standard 13,6 2,67 2,55 90 

Sverige/Finland 18 3,50 2,60 140 

Källa: Bark et al. (2008); Hjort et al. (2008); Container Handbook (2009) och Interfreight (2009).  

 

Lastbärarna är oftast utvecklade utifrån ett trafikslag och det finns en stor variation av 
lastbärare vilket utgör ett hinder för utvecklingen av intermodala transporter (Nelldal et 
al., 2005 och Bark et al., 2008). Fordonsdimensionerna kan även anpassas för att kunna 
transportera lastbärarna effektivare. Lastbäraren bör dock vara utformad så att trafik-
slagens kapacitet och flexibilitet utnyttjas maximalt med hänsyn även tagen till 
hanteringsutrustning och logistikupplägg (Nelldal et al., 2005). Dess storlek och 
utförande är avgörande för vilka krav som ställs på andra delar och komponenter i det 
intermodala systemet, exempelvis krav på utrustning som används inom terminalerna. 
Stora lastbärare innebär att en stor mängd gods kan hanteras men dessa kräver samtidigt 
tung och dyr utrustning vilket i sin tur medför en högre kostnad per hantering (Nelldal 
et al., 2008). Detta innebär exempelvis att många terminaler har anpassat hanteringsut-
rustningen till tunga påhängsvagnar, fast lättare växelflak är vanligare (Woxenius, 
2003). Statistik från International Union of combined Road-Rail transport companies 
(UIRR) visar på att bland deras medlemmar är de vanligaste lastbärarna växelflak och 
containrar. Dessa stod för 76 procent av lastbärarna år 2008. Tio procent utgjordes av 
påhängsvagnar och resterande 14 procent av rullande motorväg dvs. där hela vägfordon 
transporteras på järnväg (UIRR, 2009).  

 
2.3 Intelligenta Transportsystem 
Användandet av Intelligenta Transportsystem (ITS) kan medföra förbättrade möjligheter 
till samverkan mellan trafikslagen. Detta genom dess potential till förbättringar för 
infrastruktur och trafikledning, genom möjligheterna till bättre spårning av både fordon 
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och lastbärare inom transportnäten samt genom sin medverkan till ett närmande mellan 
företag och myndigheter (Europeiska gemenskapernas kommission, 2007).  

För vägsidan finns bland annat ett navigeringssystem under utveckling som möjliggör 
dynamisk ruttplanering där aktuell trafikinformation används för att finna den optimala 
vägen för transporter vilket beskrivs kunna minska antalet fordonskilometer. Ett ex. är 
HeavyRoute som har börjat utveckla ett navigationssystem som guidar tunga gods-
transporter på väg till de samhällsekonomiskt mest effektiva rutterna genom Europa 
(HeavyRoute, 2010). Ytterligare ett hjälpmedel vid transportplanering är så kallade  
e-marknadsplatser för fraktutbyte vilket syftar till att föra samman speditörer och 
transportörer för att bättre kunna matcha speditörernas efterfrågan med tillgången på 
kapacitet i lastbilarna. Systemet finns i praktisk användning både för internationella och 
nationella transporter inom vissa länder, bland annat i USA (OECD, 2009). Ett ytter-
ligare exempel på ny teknik är radiofrekvensidentifiering (RFID) tillsammans med 
användning av satellitnavigeringssystemet Galileo som beskrivs möjliggöra spårning av 
gods under hela transportkedjan. Tekniken medger att godset skall kunna identifieras 
och spåras oberoende av vilket trafikslag som används (Europeiska gemenskapernas 
kommission, 2007a). 

Ett annat användningsområde för ITS som nämns är trafiksäkerhet. Framförallt handlar 
det om olika typer av varningssystem för att upptäcka, varna och avhjälpa risker. Olika 
exempel på varningssystem är sådana som varnar föraren för; 

− höga hastigheter vid sväng för att förebygga att fordon välter 

− risker för kollision med annat fordon eller annat hinder som befinner sig framför 
lastbilen 

− om det finns objekt på sidan av fordonet. 
 

Dylika varningssystem kan vara ett effektivt hjälpmedel för att minska antalet olyckor 
med längre och/eller tyngre fordon (LTF) (Knight et al., 2008). 

För järnvägen finns också möjligheter med ITS där ett flertal funktioner för kontroll och 
manövrering kan ske elektroniskt jämfört med idag då de utförs manuellt eller 
mekaniskt. Till exempel kan användning av elektropneumatiska bromsar medföra 
möjligheter för både kortare bromssträckor samt ett jämnare bromsförlopp (Bergstedt, 
2004).   

För att användningen av ITS skall bli mer omfattande och smidig krävs dock att en rad 
hinder överbryggs, bland annat krävs en bättre standardisering av de olika informations-
utbytena och aktörernas förmåga att använda systemen. Andra hinder som måste 
avhjälpas beskrivs vara rättsliga krav samt datasäkerhet och garanti för skydd av 
privatliv (Europeiska gemenskapernas kommission, 2007a).  

 
2.4 Globala flöden 
Globalt sett står sjöfarten står för ca 75 procent av transportarbetet mätt i tonkm, samt ca 
60 procent av godsets ekonomiska värd (IMSF, 2009-10-09). Det mesta av importerade 
godset (mätt i ton) till Sverige transporteras via lastfartyg. En hel del av godset fraktas 
även via intermodala transporter som visas i Figur 2 nedan, framförallt fartyg och lastbil 
i kombination (SIKA, 2006).  
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Figur 2  Import i vikt uppdelat per trafikslag/transportkedja.  
Källa: SIKA (2006) 

 
Detta innebär att sjöfarten har en viktig roll i dagens transportsystem och i det sammo-
dala tänkandet, där skalfördelar inom sjöfarten utvecklas samtidigt som hamnarna utgör 
viktiga omlastningsplatser för vidare transporter på landsidan.  

Kraven på investeringar i infrastruktur i Sverige för sjöfarten har historiskt sett varit 
relativt blygsamma. Inga stora investeringar i exempelvis farleder och vågbrytare har 
varit nödvändiga eftersom det funnits goda naturliga förutsättningar för anläggning av 
hamnar och farleder. Under de senaste åren har dock fartygen kommit att bli allt större 
vilket bland annat medfört att en utbyggnad av vissa farleder varit nödvändig. För att 
utveckla den intermodala trafiken föreslås ett antal viktiga farleds- och slussprojekt 
(Banverket et al., 2009). Sjöfarten har inte samma strikta legala dimensionsrestriktioner 
som de landbaserade trafikslagen, utan det är främst den fysiska miljön som är begrän-
sande. Tabell 2 visar de främsta fysiska hinder som idag finns längs de huvudsakliga 
transportvägarna till sjöss för sjöfartens möjlighet att utöka dimensionerna. Utöver 
dessa är även hamnarnas tillgänglighet och infrastruktur begränsande, t.ex. innebär 
muddring för att öka djupet i hamnar och farleder en hög kostnad (Arduino et al., 2009).  

 
Tabell 2  Dimensionsbegränsningar för de huvudsakliga transportvägarna till sjöss 

 Längd (m) Bredd (m) Djup (m)

Panamamax 294,12 32,3 12 

New Panamamax3 427 55 18,5 

Malaccamax - - 21 

Suezmax –4 77,4 17,7 

Östersjömax – -– 15,3 

Källor: Panama Chanel Authority (2009), Det Norske Veritas (2009), Veldman (2009), Suez canal (2009) 
och Sjöfartsverket (2004) 

                                                 
2 Den maximala längden beror på typ av fartyg. 
3 Förväntade begräsningar år 2014 när Panama kanalen är utvidgad. 
4 Inga restriktioner.  
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En viktig trend inom sjöfarten som gynnat intermodala transporter är containeri-
seringen, t.ex. hamnpendlarna till Göteborgs hamn som nämnts tidigare. Storleken på 
containerfartygen har sedan 1956 stadigt ökat. Trenden till trots behöver marknaden 
generellt några år på sig att anpassa sig till fartygens nya dimensioner och dess relation 
till svängningarna i efterfrågan varför medelstorleken på fartygen stadigt ökat över tid 
medan den maximala storleken endast vuxit språngvis. År 1989 startade eran med post-
Panama, det vill säga fartyg större än 7 000 TEU vilka överskrider begränsningar för fri 
väg genom Panamakanalen. År 2006 skedde den senaste stora förändringen då fartyget 
Emma Maersk togs i bruk, vilken har en maximal kapacitet på 15 000 TEU (Arduino et 
al., 2009 och Emma Maersk, 2009). Introduktionen av Emma Maersk har åtföljts av 
flera fartyg av samma storlek. Dagens megafartyg består dock främst av fartyg med 
kapacitet på mellan 8 000 till 10 000 TEU. Holländska forskare arbetar med att försöka 
ta fram en ny typ av megafartyg, ett så kallat Malacca-max fartyg (18 000 TEU), som 
beräknas kunna introduceras under år 2010 (TRANSvisions, 2009b). Trots att många 
företag planerar att utöka sin flotta med megafartyg, menar Arduino et al. (2009) att den 
totala andelen megafartyg fortfarande är relativt liten i förhållande till den totala globala 
fartygsflottan. Större fartyg innebär skalfördelar, men dessa skalfördelar är avtagande 
vid allt större dimensioner. Enligt Ircha (2001) har en studie påvisat att de ekonomiska 
fördelarna motiverar en utveckling av fartygens storlek upp till 15 000 TEU för de 
fartyg som har en global trafikering. En annan analys från Delfts tekniska universitet har 
förespråkat en maximal storlek på 18 000 TEU med ett djupgående på 21 meter på 
grund av restriktioner för djup i Malaccasundet mellan Indonesien och Malaysia vilken 
är den huvudsakliga farleden för fartyg mellan Europa och Asien (Ircha, 2001). De 
ekonomiska fördelarna minskar som nämnt ju större fartygen blir men fördelarna 
bedöms ändå fortfarande vara betydande. Veldmans (2009) beräkningar visar på att 
kostnadsminskningen per TEU avtar från tio procent vid en kapacitets höjning från 
6 000 till 8 000 TEU, jämfört med tre procent när lastkapaciteten går från 18 000 TEU 
till 20 000 TEU. Detta illustreras i Tabell 3. 

 
Tabell 3  Kostnad per TEU. 

Storlek på 
fartyg  

(TEU) 

Kostnad per TEU

(USD) 

Kostnadsminskning 
vid större fartyg  

(%) 

6 000 314 – 

8 000 282 10 

10 000 260 8 

12 000 244 6 

14 000 231 5 

16 000 222 4 

18 000 214 4 

20 000 207 3 

Källa: Veldman (2009) 

 

Skalfördelarna med större fartyg är minskade transportkostnader, samtidigt som 
hanteringskostnaderna för exempelvis lastning och lossning, ökar. Det är därför 
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fördelaktigt att trafikera de största fartygen på de längsta distanserna (Veldman, 2009). 
Ökningen av fartygens storlek har medför att branschens aktörer positionerat sig för en 
framtida hub and spoke marknad, dvs. där megafartyg anlöper ett fåtal större hamnar 
(hubbar) där godsflöden samlas och vidaredistribueras ifrån, som redan har påbörjat sin 
utveckling och vilken antas fortsätta i takt med tillgången på fler megafartyg (Arduino 
et al., 2009). 

 

 
Figur 3  Hub and spoke nätverk. 
Källa: Imai (2009) 

 

Den nuvarande finanskrisen påverkar sjöfartsindustrin och har inneburit att mängden 
fraktat gods till sjöss har minskat vilket medfört att utbudet på fraktmöjligheter över-
skrider efterfrågan på tjänsterna. På grund av överkapaciteten har priserna, både på stora 
och små fartyg samt på nya och gamla fartyg, minskat drastiskt. I förlängningen kan 
finanskrisen medföra att färre nya fartyg byggs (Vlachos et al., 2009). Flera beställ-
ningar på fartyg över 10 000 TEU har under de senaste åren tagits tillbaka. Orsaken 
beskrivs vara finanskrisen i kombination med överbeställningar av fartyg. När 
marknaden återhämtat sig kommer troligen efterfrågan på större fartyg öka igen 
(Veldman, 2009).  

Sjöfarten är inte bara viktig genom containeriseringen, utan framförallt genom 
hamnarnas egenskaper som nod för trafikslagsövergripande transporter där hamnen 
sällan är godsets slutdestination. Utökade dimensioner för landtransporterna kan vara ett 
sätt att öka de intermodala transporterna och effektivisera dessa flöden. Ett beräknings-
exempel har gjorts utifrån godsflöden mellan Skaraborg och Göteborgs hamn. En 
jämförelse har gjort mellan tre olika transportalternativ. Först ett med rena lastbils-
transporter, sedan två intermodala transporter där godset främst går på järnväg men där 
matartransporterna till och från kombiterminalerna sker med lastbil. En längre fordons-
kombination som kan ta fyra TEU eller motsvarande två FEU antas i det ena intermo-
dala scenariot. Detta scenario jämförs med ett scenario där transporten sker helt på väg 
och ett scenario där matartransporterna går med vägfordon som tar två till tre TEU 
(Bertilsson et al., 2009). Deras slutsatser är att det finns en effektiviseringspotential av 
att införa de längre fordonskombinationerna jämfört med både den rena vägtransporten 
och den intermodala transporten med matartransporter som endast tillåts köra max tre 
TEU. Lönsamheten beror dock på lastfaktorn, vid transport av FEU skulle kostnaderna 
för matartransporterna kunna reduceras med 43 procent, under förutsättningen att 
dubbla FEU kördes med de längre fordonen (Bertilsson et al., 2009). Även utsläppen av 
CO2 beräknas minska mellan 20–40 procent beroendes på lastfaktorn. Genom att 
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minska kostnaderna för matartransporterna till och från terminalerna effektiviseras den 
intermodala transporten och konkurrenskraften stärks. Enligt Nelldal et al. (2008) utgör 
matartransporterna en stor del av kostnaden för kombitransporter (järnväg och väg). 
Studien visar på att den intermodala transporten är mellan tre och åtta procent mer 
kostnadseffektiv i de givna exemplen (Bertilsson et al., 2009). Det här exemplet ger en 
bild av sammodalitet, där effektiviseringar inom ett trafikslag även gynnar samverkan 
mellan transporterna för en effektivare transportkedja.  
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3 Omvärldsanalys – vikt- och dimensionsbegränsningar på väg 
och järnväg 

3.1 Väg 
EU:s Handlingsplan för godslogistik är framtagen för att åstadkomma en ökad effekti-
vitet och hållbarhet för EU:s godstransporter. Enligt handlingsplanen skapar dagens 
allmänna begränsningar av fordonsdimensioner och fordonsvikt för vägtransporter i 
EU-lagstiftningen inkonsekvens för operatörerna och försvårar genomförandet av ett 
gemensamt europeiskt godslogistiksystem. Nuvarande normer har som en konsekvens 
av teknisk utveckling och förändrade krav på transporter börjat ifrågasättas. Detta har 
öppnat för en möjlighet att se över den nuvarande lagstiftningen men samtidigt fram-
hålls betydelsen att beakta de effekter på exempelvis trafiksäkerhet, energieffektivitet, 
koldioxidutsläpp, väginfrastruktur och intermodala transporter som kan uppkomma. 
Även ett eventuellt behov av strängare kriterier för fordon, fordonsutrusning och förare 
samt restriktioner när det gäller val av färdväg har framförts. I handlingsplanen fram-
hålls även fördelen med så kallade ”gröna” godstransportkorridorer. Dessa känneteck-
nas av koncentrerade godsflöden över relativt långa transporsträckor mellan stora 
centraler, där intermodala transporter uppmuntras. På strategiska platser längs med 
korridorerna kommer omlastningsanläggningar placeras. Även distributionsdepåer för 
till en början biobränslen och senare även andra hållbara drivmedel kommer att finnas 
tillgängliga för att uppmuntra miljövänligare transporter (Europeiska gemenskapernas 
kommission, 2007a). 

De flesta vägtransporter begränsas enligt OECD av volymen snarare än av lastnings-
kapaciteten. I Europa är utnyttjandegraden i genomsnitt 80 procent för volymgodset och 
60 procent för viktbegränsat gods vilket är en anledning bakom den större efterfrågan på 
ökad volymkapacitet för fordonen snarare än efterfrågan på utökad viktkapacitet 
(OECD, 2009). Det förekommer flera olika termer för de fordon som är längre och/eller 
tyngre jämfört med de fordon som är tillåtna genom konventionell reglering. I Europa 
benämns de bland annat som ”Longer and/or Heavier Vehicles” (LHV), i Nordamerika 
som ”Long Combination Vehicles” (LCV) och i Australien som ”Higher Productivity 
Vehicles” (HPV) (OECD, 2009). Vi har valt att avgränsa oss till fordon som är längre 
än 25,25 meter och tyngre än 60 ton och valt att kalla dessa fordon Längre och/eller 
Tyngre (väg)Fordon (LTF). 

 
3.1.1 Infrastruktur 
I Förslag till Nationell plan för 2010-2021 beskrivs att Vägverket identifierat ett huvud-
vägnät bestående av stråk för långväga godstransporter, benämnt HVN-1 (se Figur 4). 
Nätet anses ligga i linje med EU:s strategi om ”gröna korridorer” och sammodala 
transporter. Det nuvarande utpekade huvudvägnätet baseras i huvudsak på faktiska 
godsflöden samt de olika stråkens relation till noder i både ett nationellt och ett 
internationellt perspektiv. Delar av HVN-1 sammanfaller med det transeuropeiska 
transportnätet (TEN-T) och den av EU prioriterade Nordiska triangeln vilken binder 
samman de nordiska huvudstäderna. Framtida investeringar är tänkta att koncentreras 
till HVN-1, för att sedan utökas med fler vägar av betydelse för såväl internationella, 
nationella och regionala flöden. Ambitionen är att ”locka” tung trafik till HVN-1 och 
koncentrera dessa fordon till vissa utpekade vägar. Detta bedöms medföra fördelar ur 
bl.a. miljö- som trafiksäkerhetssynpunkt. (Banverket et al., 2009)  
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Figur 4  Nationellt nät och omlastningspunkter av särskild betydelse för dagens 
godstransporter.  
Källa: Banverket et al. (2009) 

 

Dagens infrastruktur uppvisar brister i förhållande till de funktioner hos systemet som är 
önskvärda. För godstrafiken beskrivs tillgänglighetsproblem bl.a. finnas hos vägnätet i 
form av bärighetsrestriktioner på en del av de sträckor som är utpekade av näringslivet 
(Banverket et al., 2009). Ungefär 93 procent av dagens (2007) allmänna vägnät har dock 
den högsta bärighetsklassningen vilket innebär att de klarar fordon som väger upptill 
60 ton (Vägverket, 2007b).  
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3.1.2 Dimensioner  
I den här studien har vi fokuserat på fordon som är längre och/eller tyngre än de som 
tillåts i Sverige idag. För att få en tydligare referensram presenteras här först hur 
fordonens maximala dimensioner och vikter ser ut i Sverige idag i relation till övriga 
Europa. 

I Europa regleras största tillåtna dimensioner för vägfordon i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 96/53/EG med tillhörande ändringar beslutade i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/7/EG. Direktiven anger att den största tillåtna dimension för ledat 
fordon är 16,50 meter och för så kallade fordonståg på väg är gränsen 18,75 meter, med 
en maximal bredd på 2,55 meter. Fordontågets vikt får inte överstiga 40 ton, undantaget 
inrikestransporter kombinerade med järnväg där en 40 fots container transporteras då 
vikten får uppgå till 44 ton. Direktiv 96/53/EG ger dock medlemsländerna rätt att tillåta 
längre fordonsdimensioner inom eget territorium förutsatt att de baseras på det så 
kallade europeiska modulsystemet (EMS) eller inte påtagligt påverkar den internatio-
nella konkurrensen och därmed endast avser inrikes godstransporter5. EMS är ett 
flexibelt system där olika moduler kan kopplas samman till fordonskombinationer. 
Främst handlar EMS om längden på fordonen, vikten kommer i andra hand. De modu-
lerna som avses är växelflak som har tre standardiserade mått 7,15 meter, 7,45 meter 
och 7,82 meter samt påhängsvagn på 13,6 meter. 20-fots och 40-fots containrar ryms 
också inom dessa mått. Transport av en 45 fots container förutsätter ett godkännande av 
nationell lagstiftning. Längden på denna är dock cirka 11 centimeter längre än längden 
på påhängsvagnen (Aurell och Wadman, 2007). 
 

 
Figur 5  Maximala fordonskombinationer inom EU.  
Källa: Åkerman et al. (2007) 
 

I Sverige och Finland tillåts utökade dimensioner inom EMS, maximal längd är satt till 
25,25 meter och en maximal bruttovikt på 60 ton, se Figur 5. De utökade EMS fordonen 
tillåts under förutsättningen att vissa krav på dimensioner som nämnts ovan och utrust-

                                                 
5 Medlemsstater inom EU får även tillåta andra fordonskombinationer som tillverkats med tillämpning av 
ny teknik och vars dimensioner skiljer sig åt från dem som fastställts i direktivet under förutsättningen att 
de används för lokala transporter under en försöksperiod där syftet är att dra nytta av tekniska framsteg 
(EU-direktiv 96/53/EG). 
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ning som exempelvis ABS-bromsar på varje fordon i fordonståget uppfylls (Vägverket, 
2008).  

Statistiken visar inte specifikt på hur mycket som transporteras med de utökade EMS 
fordonen, men av det gods som transporteras på väg fraktas huvuddelen av fordon som 
är större än de som tillåts generellt inom EU (Vierth et al., 2008). År 2008 stod fordon 
med en totalvikt6 på 55 ton eller mer för 78 procent av godstransportarbetet (tonkilo-
meter) på väg i Sverige, se Tabell 4. För fordon med sju eller fler axlar är motsvarande 
siffra 67 procent (SIKA, 2010a; SIKA, 2010b). Trafikarbetet (fordonskilometer) med 
dessa fordon varierar per varuslag och region i Sverige. Andelen är störst först skogs-
produkter och i glesbefolkade områden som övre och mellersta Norrland, samt lägst i de 
mest tätbebyggda områdena i södra Sverige (Vierth et al, 2008).  

 
Tabell 4  Utökade EMS fordons andel av transportarbetet. 
Fordon Andel av totala 

transportarbetet på väg
Andel av totala 
Transportarbetet i Sverige 

Fordon med totalvikt ≥ 55 ton 78 32 
Fordon med ≥ 7 axlar 67 27 
Källa: SIKA (2010a och 2010b) 
 

Försöksverksamheter med EMS fordon på 25,25 meter finns i bland annat Holland, 
Tyskland och Danmark (Vierth et al., 2008). Även i Norge pågår ett treårigt försök 
sedan juni 2008 där försöksverksamheten är begränsad till ett begränsat antal utpekade 
vägar (Statens vegvesen, 2009). 

 
Övriga världen 
Nedan följer en presentation av exempel på längre och/eller tyngre fordon (LTF) än de 
som tillåts i Sverige idag, dvs. 25,25 meter och 60 ton. Några av fordonen är redan i 
drift idag medan andra är under utveckling. Utbredningen av LTF i de olika länderna 
varierar, men gemensamt för de största fordonskombinationerna är att de inte får köras 
på hela vägnätet.  

 
Australien 

I Australien finns det nationella fordonsstandarder, men där delstaterna har möjligheten 
att införa restriktioner för vissa fordon på vägar som inte är anpassade för en viss typ av 
fordon. År 2007 infördes för tyngre och längre fordon så kallade Performance Based 
Standards (PBS) för att uppmuntra industrin till innovation, för en kontinuerlig 
produktivitets höjning och teknisk utveckling för godstransporter på väg (NTC, 2009). 
Enligt NTC (2002) anses PBS medföra att färre fordon behövs för en specifik uppgift. 
Syftet med systemet är att förbättra säkerheten och öka produktiviteten samtidigt som 
inte kostnaderna för infrastrukturen ökar vid en given transportmängd. PBS är ett 
system som föreskriver regler kring fordonens prestanda istället för att tillämpa 
enhetliga regler för vikt och dimensioner. I systemet ingår 16 standarder relaterade till 
säkerhet och fyra standarder kopplade till infrastruktur (NTC, 2008). Exempel på 
standarder som ingår i PBS i Australien är statisk vältgräns, sveparean7 vid låga 

                                                 
6 Totalvikt definieras som fordonets tjänstevikt och största mängden gods som fordonet är inrättat för.  
7 Läs mer under kapitel 3.1.3. Effekter. 
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hastigheter, kapacitet för acceleration och maximal vikt för broar (OECD, 2009). För 
övriga standarder se Bilaga 2. Fordonsdesignerna som inkommer granskas av en 
expertpanel som kallas PBS Review Panel och de godkända PBS fordon benämns 
SMART (NTC hemsida, 2009b). Vidare är vägarna i Australien indelade i fyra nivåer 
vilka har kopplas samman med PBS standarderna relaterade till säkerhet. Syftet är att 
länka samman SMART-fordonens egenskaper med den miljö den kommer att trafikera. 
På så sätt eftersträvas ett mer effektivt utnyttjande av vägnätet, exempelvis genom mer 
restriktivt tillträde till vägar med mycket trafik i tätortsområden alternativt på vägar med 
snäva kurvor jämfört med vägar i landsbygdsområden. För att hjälpa ägarna av infra-
strukturen har riktlinjer8 tagits fram för att klassificera vägarna utifrån de fyra nivåerna. 
Klassificeringen grundar sig på tekniska bedömningar av vägens förmåga men väg-
hållarna skall vid klassificering av vägarna även beakta lokala policyer och begräns-
ningar, exempelvis närhet till skolor. PBS nätverkets klassificering är baserad på redan 
befintliga nationella riktlinjer för vägnätet i Australien. När fordonen har uppnått en av 
de fyra nivåerna ska de garanteras tillgänglighet till de vägar som har motsvarande nivå 
(NTC, 2009). En ungefärlig uppdelning av vägarna i förhållande till olika fordonstyper 
beskrivs vara följande: Nivå 1 – Generell tillgänglighet; Nivå 2 – vägar för B-doubles; 
Nivå 3 – vägar för Double road train; Nivå 4 – vägar för Triple road train (OECD, 
2009). Figur 6 visar en översikt över uppdelningen av vägnätet. 

 

 
Figur 6  Performance Based Standards nätverket.  
Källa: NTC hemsida (2009c) 

 

PBS för tyngre och längre fordon introducerades genom en studie från Kanada 
”Canadian Heavy Vehicle Weights and Dimensions” (OECD, 2009). Australien har 
sedan dess utvecklat PBS och är idag ledande inom implementeringen av systemet, 

                                                 
8 Network Classification Guidelines. 
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dock är det fortfarande ett relativt nytt system som behöver utvecklas. Sedan tillämp-
ningen av systemet startade i oktober 2007 har drygt 60 SMART fordonsdesigner 
godkänts, vilket har inneburit ca: 140 fordon totalt (OECD, 2009). Den första 
utvärderingen av systemet visar på att de flesta aktörer inom transportindustrin i 
Australien har varit avvaktande inför PBS, vilket främst beror på att det varit oklarheter 
kring var de godkända SMART-fordonen får trafikera (NTC, 2009). Kritik mot 
systemet är att ansökningsprocessen är kostsamt, komplext och tidsödande, och att det 
lämpats mest för små volymer av höginnovativa fordon. En process pågår för att 
förbättra och förenkla systemet för att öppna upp för fler aktörer (NTC, 2009). 

De fordon som har en tillåten vikt på mer än 60 ton och som är i trafik idag (2009) är 
bland annat Nine Axle B-Double, Double Road Train och Triple Road Train, se Tabell 5 
(NTC hemsida, 2009a). 

 
Tabell 5  Exempel på längre och/eller tyngre fordon som trafikerar de australiensiska 
vägarna.9 

Fordon Vikt (ton) Längd (m) Illustration 

Nine Axle B-Double 62,5 (68) 25

Double Road Train 79 (85,7) 36,5

Triple Road Train  115,5 (125,2) 53,5
Källa: NTC hemsida (2009a) 

 

Brasilien 

I Brasilien klassas fordon som består av minst två enheter, väger över 57 ton och är 
minst 18,9 meter som längre och/eller tyngre fordon. Sedan år 2007 är det tillåtet att 
köra vägfordon på upptill 30 meter och som väger maximalt 74 ton. För att få köra 
dessa längre och/eller tyngre fordon krävs ett särskilt tillstånd från ansvarig myndighet 
(CONTRAN, 2006).  

 
Kanada 

Kanada har, jämfört med USA, mindre styrning på federal nivå av fordonens dimen-
sioner och vikter. Sedan 1991 finns ett så kallat Memorandum of Understanding (MOU) 
för fordons vikter och dimensioner som innebär att delstaterna gemensamt har beslutat 
att införa minimistandarder för vikt och dimensioner för de fordon som vanligtvis 
trafikerar vägar mellan delstater. Utöver MOU får delstaterna tillåta andra fordons-
kombinationer och vikter som är anpassade för trafik på den egna delstatens vägar 
(Schukmann, 2003). En del delstater använder sig av PBS för reglering av fordon som 
trafikerar vägar inom delstaten (OECD, 2009). Alla fordon som överstiger de överens-
komna standarderna i MOU kräver särskilda tillstånd. Fordonen får endast trafikera 

                                                 
9 Siffrorna inom parantes beskriver den vikt som de maximalt får öka till. 
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vissa vägar, tillåts endast under vissa tider samt har särskilda hastighetsbegränsningar. 
Trots försöken på styrning genom MOU finns fortfarande stora skillnader för fordons 
vikter och dimensioner mellan olika delstater i Kanada. LCV (definierade som fordon 
längre än 25 meter) tillåts i delstaterna Alberta, Saskatchewan, Manitoba och Quebec. 
LCV delas ofta in i följande tre grupper; Rocky Mountain Doubles, Turnpike Doubles 
och Triple Trailer Combinations. De tyngsta fordonen trafikerar vägarna i delstaten 
Alberta och väger upp till 63,5 ton, medan de längsta fordonen mäter 38 meter 
(Schukmann, 2003). Högsta tillåtna axelvikt är 9,1 ton (Nagl, 2007).  

 
Mexiko 

I Mexiko tillåts på främst stamvägarna fordonskombinationer om 31 meter och 66,5 ton, 
visa undantag finns även för fordon upptill 75,5 ton (Moreno, 2010). I juli 2008 sänktes 
dimensionerna för vägfordon från 39 meter till 31 meter. Tidigare har även en sänkning 
av den totala bruttovikten sänkts från 81 ton till 66,5 ton. Restriktionerna har genom-
förts av trafiksäkerhetsskäl och för att minska slitaget på infrastrukturen, främst broar 
(Moreno, 2010).  

 
USA 

I USA skiljer sig de tillåtna fordonsdimensionerna åt mellan olika delstater. På statliga 
nivå regleras lastbilarnas storlek och vikt genom specificering av grundläggande 
standarder. Sedan kan delstaterna själva utforma regler kring maximala fordonslängder 
och vikter. Alla fordon som var i drift innan den nuvarande federala lagen trädde i kraft 
får dock fortsätta användas. Colorado är den delstat som tillåter de längsta fordonen, 
35,20 meter (115,5 ft). De tyngsta fordonen trafikerar vägarna i Michigan och får lov att 
ha en maximalvikt på 74 ton (164 000 lb) (US Department of Transportation Federal 
Motor Carrier Safety Code of Federal Regulations 358). Den högsta tillåtna axelvikten 
är 9,1 ton (Nagl, 2007). 

 
Sydafrika 

I Sydafrika pågår ett demonstrationsprojekt med längre och tyngre fordon inom 
skogsindustrin. Fordonen är PBS designade och i projektet ingår bl.a. ett fordon med en 
längd som varierar mellan 26,4 meter till 27 meter och en vikt på max. 67,5 ton (se 
Figur 6). Fordonet togs i drift i oktober 2007 (Nordengren et al., 2008). 

 

   
Figur 7  Sydafrikanskt testfordon.  
Källa: Nordengren et al. (2008) 

 
Sammanfattning 
I Tabell 6 nedan visas en sammanfattning av de tillåtna fordonsdimensionerna och 
vikterna i de länder som presenterats ovan, siffrorna inom parantes indikerar de 
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maximala dimensionerna och vikterna. I Sverige får den maximala bredden på fordonen 
uppgå till 2,60 meter, men inom EMS är gränsen 2,55 meter med undantag för tempera-
turkontrollerande påbyggnader som tillåts vara upp till 2,60 meter breda. När det gäller 
axeltrycket får det i Sverige på icke-drivande axel uppgå till 10 ton, medan för 
drivandeaxel är det tillåtet med ett tryck på upp till 11,5 ton. De maximala vikterna 
avser BK 1, dvs. de delar av vägnätet som uppfyller kraven för bärighetsklass 1 vilken 
är den högsta klassificeringen (Vägverket, 2008).  

 
Tabell 6  Fordonsdimensioner och vikter i olika länder. 

 Axeltryck (ton) Bruttovikt (ton) Längd (m) Höjd Bredd 

EU 10 40 (44) 18,75 4 2,55 

Sverige 10 60 24 (25,25) - 2,6 (2,55) 

Australien 9 (125,2) (53,5) 4,3 2,5 

Brasilien 10 45 (74) 19,8 (30) 4,4 2,6 

Kanada 9,1 62,510 (63,5) 2511 (38) 4,15 2,6 

Mexiko - 66,5 (75,5) 31 - - 

USA 9,1 36,3 (74) 19,8 (35,2) -12 2,6 

Källor: EU-direktiv 96/53/EG, EU-direktiv 2002/7/EG, Vägverket (2008), NTC hemsida (2009a), The 
Federal-Provincial-Territorial Memorandum of Understanding of Interprovincial Weights and 
Dimensions (2008), Moreno (2010), US Department of Transportation Federal Motor Carrier Safety Code 
of Federal Regulations 358, Nagl, (2007) och CONTRA (2006).  

 
3.1.3 Effekter 
I följande kapitel kommer olika aspekter och effekter av utökade fordonsvikter och 
dimensioner presenteras. De studier som hänvisas till finns beskrivna mer utförligt i 
Bilaga 3. 

 
3.1.3.1 Trafiksäkerhetsaspekter 
I litteraturen framkommer ett antal aspekter vilka är viktiga att beakta för att avgöra 
längre och tyngre fordons inverkan på trafiksäkerheten. Faktorerna bakom en olycka 
kan främst relateras till föraren, vägen, fordonet och vädret. Nedan följer en översikt av 
de tidigare studiernas resultat. 

 
Föraren 

Flera studier har enligt OECD (2009) påvisat att det i många fall är föraren av fordonet 
som är orsaken bakom många olyckor. Exempelvis beskrivs trötthet, droger, felaktiga 
manövreringar, vårdslös körning eller för höga hastigheter ligga bakom många olyckor. 
För att skapa goda förutsättningar för säkra vägtransporter är således förarnas skicklig-
het och erfarenhet viktiga aspekter. I många länder skiljer sig inte kraven på förarna åt 
om de ska köra längre och tyngre lastbilar jämfört med om de framför mindre och 

                                                 
10 Gäller för kategorin B-train Double. 
11 Gäller för kategorin B-train Double. 
12 Flera delstater har restriktioner på 4,1 meter. 
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lättare fordon. I en del länder finns dock stegvisa förarutbildningar för att säkerställa att 
förarna som kör de längsta och tyngsta fordonen har tillräckliga kunskaper och 
erfarenheter (OECD, 2009).  

 
Vägen  

Korsningar och omkörningar 

Trafikkorsningar beskrivs utgöra en hög risk för olyckor. Trots att fordonet har goda 
köregenskaper kan säkerheten påverkas negativt om vägen är undermålig (OECD, 
2009). Användning av LTF förväntas enligt Knight et al. (2008) ha en negativ inverkan 
på säkerheten vid vägkorsningar, järnvägsövergångar samt mer generellt på vägar med 
endast en körbana. Orsaken beskrivs främst vara att de längre och tyngre fordonen 
behöver mer tid på sig för att ta sig förbi en korsning, utföra en manöver samt för att bli 
omkörd. Vid trafikljusreglerade korsningar kan de längre och tyngre fordonens behov 
av mer tid för att ta sig ur korsningen medföra risker om tiden överskrider den för grönt 
ljus (Knight et al., 2008). Riskerna i trafikljusreglerade korsningar beskrivs kunna 
avhjälpas genom att t.ex. tiden för grönt utökas (Knight et al., 2008). US Department of 
Transportation (2000) instämmer och menar att även vid korsningar som inte har trafik-
ljusreglering kan längre fordon påverka sikten för övrig trafik negativt. LTF kräver mer 
utrymme för att utföra manövreringar. Dock påpekas att för svenska förhållanden är 
LTF inte tänkta att trafikera hela vägnätet utan endast de vägar som anses lämpliga för 
dessa fordonskombinationer (Aurell och Wadman, 2007). En första utvärdering av 
fordonen i projektet En Trave Till (se Bilaga 3) visar på att fordonet skär minimalt i 
kurvor och rondeller och att förarnas uppfattning beskrivs vara att fordonet i stort 
uppför sig som en konventionell timmerbil (Skogforsk, 2009c). Knight et al. (2008) 
refererar till studier som undersökt fordonslängdernas påverkan på omkörningar. Några 
av studierna visar på en ökad omkörningstid och en datorsimulering visar på en ökad 
sannolikhet för misslyckade omkörningar vid omkörning av fordon på 36,6 meter 
jämfört med 19,8 meter. Dock har ingen studie visat på data som kan kvantifiera 
effekten på olycksrisken utan Knight et al. (2008) menar på att det en fråga som behöver 
utredas vidare.13  

 
Tunnlar 

En annan problematik kring LTF är dess eventuella påverkan på säkerheten i tunnlar. 
Generellt ger lastbilar upphov till större och kraftigare bränder jämfört med personbilar 
och att större lastbilar jämfört med dagens lastbilar ökar brändernas storlek. Större 
lastbilar kräver på grund av risken för större bränder anpassad utrustning i tunnlarna i 
form av exempelvis ventilation och utrustning för brandbekämpning. Detta går att 
implementera vid anläggning av nya tunnlar men är svårare och dyrare att utrusta äldre 
tunnlar med. Flera studier har utrett den här frågan vilket lett till internationella 
rekommendationer och europeiska regleringar på området och det finns idag tunnlar 
som begränsar viss trafik pga. brandrisk (OECD, 2009). 

 

                                                 
13 I Sverige har det under 1970-talet gjorts studier av effekterna på trafikolyckor vid omkörningar 
(Hammarström, 1976) och olycksrisker generellt (Trafiksäkerhetsutredningen, 1978) som visar på liten 
skillnad i omkörningstid, men att den stora skillnaden i olycksrisk var mellan kombinationen av dragbil 
och påhängsvagn jämfört med lastbil med släpvagn. Dessa studier avser dock en jämförelse mellan fordon 
under 18 meter och upptill 24 meter.  
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Säkerhetsbarriärer 

Om längre och tyngre fordon skall tillåtas kan det bli aktuellt att undersökas huruvida 
säkerhetsbarriärer i form av exempelvis vägräcken klarar högre bruttovikter vid en 
eventuell kollision. Det finns en europeisk standard för vägutrustning (EN1317) som 
innehåller olika krav för vilken vikt vägräcken ska klara. Det högsta kravet, H4b, 
innebär att vägräcket skall klara en kollision med ett fordon med en maximal bruttovikt 
på 38 ton, en hastighet på 65km/h och med en kollisionsvinkel på 20 grader (Swedish 
Standards Institution, 1998). Tester i Tyskland med kollision mellan olika fordon och 
säkerhetsbarriärer har resulterat i ändrad lagstiftning med krav på att använda H4b vid 
byggnation av nya broar, på motorvägar i de områden där skador på tredje part kan 
uppkomma samt i andra områden där sannolikheten för att lastbilar hamnar utanför 
vägen är stor. Om tyngre fordon skall tillåtas på vägnätet med samma hastigheter som 
dagens lättare lastbilar krävs i många fall en uppgradering av befintliga säkerhets-
barriärer. Kollision mellan lastbil och bropelare är en annan säkerhetsaspekt som 
uppmärksammas. I värsta fall kan en sådan kollision orsaka en brokollaps på en hårt 
trafikerad motorväg. I flertalet länder är bropelare i många fall dimensionerade för en 
kollision med ett fordon med en maximalvikt på 40 ton. För att förhindra allvarliga 
olyckor rekommenderas installation av stötdämpare på antingen fordonet alternativt på 
bropelarna (OECD, 2009). Enligt Håkansson (2009) är det endast en mycket liten del av 
dagens vägräcken i Sverige som uppfyller kraven för H4b och dessa finns främst 
placerade vid vattentäkter. I Sverige dimensioneras vägräckena för att hålla tillbaka 
personbilar och den vanligaste standarden är N214. Vid en kollision är kollisionsvinkeln, 
energin, fordonets elakhet mot konstruktionen, fordonsvikten samt kollisionshastighet 
viktiga aspekter för huruvida vägräcket klarar av kollisionen eller inte. På långa 
raksträckor sker det sällan kollisioner rakt framifrån. Problem kan dock uppstå i bland 
annat ytterkurvor och vid korsningar där påkörningsvinkeln blir en annan jämfört med 
på raksträckor (Håkansson, 2009)15.  

 
Fordonet 
Fordonets konstruktion och köregenskaper är också en viktig faktor som nu kommer att 
beskrivas mer ingående. 

 
Sveparean 

Svepareans bredd är ett vanligt prestandamått när det gäller fordons framkomlighet. För 
en god framkomlighet eftersträvas en liten sveparea. Aurell och Wadman (2007) menar 
att skillnaden i sveparean mellan längre och kortare fordonskombinationerna är stor, till 
nackdel för de längre. Skillnaden vid en 90-graders sväng är dock mindre än vid en  
360 graders sväng med en yttre radie av 12,5 meter 16 (Aurell och Wadman, 2007). 
Knight et al. (2008) instämmer och beskriver att de fordon som har en maximal längd 
på 34 meter inte klarar kravet på sveparean på 7,2 meter, däremot klaras de utökade 
kraven på 10,5 meter. US Department of Transportation (2000) gör samma bedömning 

                                                 
14 Det innebär att räckena är testade för att klara en 1 500 kg tung bil som kör i 110 km/h och krockar i en 
20 graders vinkel (SVBRF, 2009).  
15 Håkansson (2009) menar att med stor sannolikhet kommer Vägverket att skärpa kraven på broräcken 
från H2 till H4b vid passage över järnväg med snabbspår. 
16 Enligt EU direktiv 96/53EG får inte sveparean vara bredare än 7,2 meter vid en 360 graders sväng med 
en yttre radie på 12,5 meter. Modulfordon undantas dock från dessa regler vilka istället tillåts ha en 
maximal sveparea på 10,5 med en yttre radie på 12,5 meter.  
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och menar att längden på lastbilen har en stor negativ effekt på sveparean vilken 
generellt ökar med ett ökat avstånd mellan axlarna. Dock beskrivs även andra faktorer 
påverka sveparean såsom exempelvis användande av tandem eller tridem axlar, vägens 
lutning samt axellasten (OECD, 2009).  

 
Stabilitet 

Påverkan på fordonets stabilitet lyfts ofta fram som en kritisk aspekt när längden och 
vikten på fordonet ökar. Stabiliteten hos fordonet påverkas bl.a. av dragstångens längd 
och av antalet axlar där fler axlar medför en bättre stabilitet (US Department of 
Transportation, 2000 och Aurell och Wadman, 2007). Längre dragstång hos fordonet 
medför både för- och nackdelar enligt Aurell och Wadman (2007). Fördelarna beskrivs 
vara att lastbilens stabilitet ökar medan nackdelen är den ökade sveparean. Även en 
ökning av avståndet mellan axlarna anses ha en signifikant stabiliserande effekt, dock 
ökar samtidigt sveparean. Längre fordonskombinationer har generellt en bättre 
dynamisk stabilitet jämfört med kortare vilket är positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt 
(Aurell och Wadman, 2007).  

En viktig aspekt som tas i upp i litteraturen är vältningsstabiliteten. Oftast beräknas en 
statisk vältgräns för att avgöra fordonets vältningsstabilitet. Detta innebär hur mycket 
sidoaccelaration som ett fordon klarar av utan att välta i ett stabilt läge dvs. när fordonet 
cirkulerar (kurva) i jämn hastighet på en jämn vägbana utan påverkan från externa 
faktorer (OECD, 2009 och Dahlberg et al., 2006). En högre nyttolast per axel visade 
resultat på sämre motståndskraft mot vältning, vilket ger en låg statisk vältgräns 
(OECD, 2009). Ett bra värde av den statiska vältningsstabiliteten kan dock vara annor-
lunda än den dynamiska, dvs. vid en manövering som t.ex. ett filbyte innebär. Vid en 
manöver förstärks trycket mot den bakre trailern av fordonet. Analyserna i rapporten 
från OECD (2009) pekar på att längre fordon kan påverkas mer av den dynamiska 
effekten än en kortare kombination, även ifall det längre fordonet visar på en högre 
statisk välttröskel. 

 
Bromssträcka 

För att behålla kontrollen och stabiliteten av fordonet är det viktigt att undvika låsningar 
av hjulen då det exempelvis kan leda till att fordonet inte går att manövrera samt att 
släpvagnarna börja svänga (Knight et al., 2008). Knight et al. (2008) menar att broms-
sträckan inte behöver påverkas negativt av längre och tyngre fordon vid användningen 
av modern teknik, såsom ABS och elektroniska bromssystem (EBS), som reducerar 
reaktionstiden för bromsningar för alla axlar. LTF utrustade med EBS förväntas enbart 
innebära en marginell skillnad i reaktionstid. Under det pågående projektet En Trave 
Till testas EBS vilket gör att samtliga hjul bromsar samtidigt och därmed bromsar mer 
effektivt (Skogforsk, 2008). US Department of Transportation (2000) trycker dock på 
vikten av anpassning och underhåll av bromsarna för att stoppsträcken inte ska 
förlängas för LTF.  

 
Olycksrisker 

Enligt Knight et al. (2008) stödjer den mesta forskningen att det finns en något förhöjd 
risk per fordonskilometer med LTF, och att ökningens storlek beror på fordonskombina-
tionens karaktär. US Department of Transportation (2000) pekar på svårigheten att 
uttyda olika faktorers påverkan på olycksrisken, framförallt fordons, inkl. dimensioner 
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och vikter, och fordonsutrustningens. Barton och Tardif (2003) har analyserat till-
gänglig litteratur kring olycksstatistik för längre och tyngre fordon i Kanada. Resultatet 
visar bland annat på få skillnader i olycksfrekvensen för dessa fordon jämfört med 
mindre vid samma driftförhållanden såsom väder, vägkvalitet och förarnas erfarenhet. 
Liknande resultat kommer från nordamerikanska studier som visar på att olycksrisken 
för längre fordon tenderar att vara lägre jämfört med olycksrisken för kortare fordon (af 
Wåhlberg, 2007). Detta innebär att eftersom användningen av längre och tyngre fordon 
innebär färre fordonskilometer vid samma mängd fraktat gods minskar det totala antalet 
olyckor givet en konstant godsmängd (Barton och Tardif, 2003; af Wåhlberg, 2007). Ett 
av flera metodproblem som är viktigt att beakta är dock att de längre fordonen tenderar 
att köra på större och säkrare vägar. En direkt jämförelse av olyckor per kilometer för 
fordon mellan olika typer av vägar blir således inte helt rättvisande. Vid en överföring 
av resultat på svenska vägförhållanden är det möjligt att skillnaden i effekten mellan 
olika storlekar på fordonen är försumbar för de större vägarna medan skillnaderna blir 
mer påtagliga för de mindre (af Wåhlberg, 2007). Hur allvarlig olyckans utgång blir är 
en annan viktig aspekt för LTF. När två fordon kolliderar med varandra är det främst 
kollisionshastigheten och viktskillnaden mellan fordon som är avgörande för om en 
olycka får en dödlig utgång eller ej (US Department of Transportation, 2000). Knight et 
al. (2008) betonar att det är fordonens hastighet vid olyckstillfället som är den enskilt 
största oberoende variabeln. I litteraturgenomgången av af Wåhlberg (2007) pekar flera 
studier på att tyngre fordon ger upphov till allvarligare och fler skador, samtidigt som 
andra studier indikerar att tyngdeffekten är avtagande och planar ut när viktskillnaden 
mellan de fordonen som krockar överstiger en kvot på fem (af Wåhlberg, 2007). Positivt 
med längre och tyngre fordon anses dock vara att antalet olycksfall per enhet fraktat 
gods minskar, trots att en ökad risk per fordonskilometer identifierats (Knight et al., 
2008).  

 
Övrigt 

Uppfattningen av längre och/eller tyngre vägfordon är en annan trafiksäkerhetsaspekt. 
I en amerikanske studie uppgav en majoritet av vanliga biltrafikanter som tillfrågats att 
de var emot främst längre, men i viss mån även tyngre, fordon på grund av att de upp-
fattade dessa som mindre säkra samt svårare att se och manövrera kring (US 
Department of Transportation, 2000).  

 
3.1.3.2  Infrastrukturaspekter 
Fordons påverkan på vägbanan bestäms inte endast av dess dimensioner och vikt utan 
även faktorer såsom klimat, vägens jämnhet och underhåll, vägens design samt vilket 
material vägen är byggd av. Dessa aspekter måste beaktas vid en bedömning av vilken 
påverkan olika fordon har på slitaget på vägbanan (OECD, 2009). Hjort et al. (2008) 
instämmer och menar att slitaget på vägbanan är en process som innefattar flertalet olika 
faktorer som alla tillsammans medverkar till att påverka vägbanans kvalitet. Hos 
fordonen är det främst typ av däck, dess storlek och fordonets vikt som är de avgörande 
parametrarna. De olika typer av nedbrytning som främst påverkar vägbanans kvalitet 
och som är kopplade till fordonens lastprofil beskrivs vara inre utmattningssprickor 
samt primär och sekundär spårbildning i vägbanan. Trafikens sammansättning har också 
betydelse för slitaget på vägbanan (Hjort et al., 2008).  
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Axel- och bruttovikt 
Fordons vikt har en inverkan på infrastrukturen och det är axel- och bruttovikten som är 
de två avgörande aspekterna (US Department of Transportation, 2000; Gillespie et al., 
1992 och OECD, 2009). Hjort et al. (2008) menar att det är axellasten som är den 
viktigaste parametern. Sett över tid ackumuleras vägslitaget från lastbilens samtliga 
axlar och innebär en försämring av vägens kvalitet. Om inte vägarna underhålls 
kontinuerligt kan fordonens axellast i kombination med miljöfaktorer påskynda 
försämringen av vägens tillstånd (US Department of Transportation, 2000). Vanligtvis 
beräknas en lastbils påverkan på vägslitaget enligt den så kallade fjärdepotensregeln 
(Load Equivalency Factor). Denna anger att en lastbils påverkan på slitaget på vägen 
antas vara proportionerligt med den fjärde potensen av axellasten (McKinnon, 2004; 
OECD, 2009; NVF, 2002 och TRL, 2009). Denna regel anger att ”den relativa 
vägförslitningen av axellasten A jämfört med axellasten B är (A/B)4” (NVF, 2002 s.10). 
Detta innebär således att exempelvis en fördubbling av axellasten från fyra till åtta ton 
medför att vägförslitningen ökar med 16 gånger (NVF, 2002). Kritik har dock riktats 
mot formeln bland annat för att den inte anses ta hänsyn till parametrar såsom olika 
axelgrupper, däcktyp och vägbana (OECD, 2009 och Cebon, 1999). En formel som till 
skillnad från fjärdepotensregeln beaktar parametrar såsom effekter från bland annat 
axelgrupper, däcktyp och fjädring är den så kallade Road Stress Factor (Hjort et al., 
2008). Generellt ökar således slitaget på vägbanan med ett fordons ökade bruttovikt 
samtidigt som det minskar med ett ökat antal axlar, givet oförändrad bruttovikt. Om 
däremot slitaget per ton fraktat gods tas i beaktning minskar generellt slitaget för tunga 
fordon (Knight et al., 2008). Längre modulfordon, vilka ej tillåts ha högre bruttovikter, 
orsakar generellt mindre vägslitage på grund av dess lägre axellaster (Aurell och 
Wadman, 2007). Resultaten varierar dock mellan olika typer av vägbeläggningar och 
vilken typ av vägskada som avses. Exempelvis innebär en högre lastningsförmåga hos 
ett fordon att dess påverkan på spårbildningen i vägbanan mätt i spårbildning per enhet 
transporterat gods minskar (Knight et al., 2008). Högre bruttovikter kan således tillåtas 
förutsatt att vikten distribueras jämt på ett tillräckligt antal axlar (Gillespie et al., 1992). 

 
Axelavstånd 

Betydelsen av avståndet mellan axlarna för fordonens slitage på vägbanan diskuteras i 
flera studier (US Department of Transportation, 2000, Gillespie et al., 1992 och Hjort et 
al., 2008). Avståndet mellan på varandra följande axlar påverkar både vägens livslängd 
och dess utförande genom att ju större avståndet mellan axlarna är desto mer agerar 
varje axel i gruppen som en enskild axel. Det är allmänt accepterat att tandem- och 
tridemgrupper sliter mindre på vägarna än vad samma last uppdelat på separata axlar 
gör. Det finns dock en gräns för hur nära man kan sätta axlarna innan vägslitaget börjar 
öka igen. Gillespie et al. (1992) påpekar att på tunn betongbeläggning är ett axelavstånd 
på 1,30 meter för kort, och en ökning av axelavståndet till 1,80 meter skulle minska 
slitaget med 25 procent. I Cebon (1999) framgår det att för stela beläggningar finns det 
ett optimalt axelavstånd för minsta vägslitage, där axelgrupper med det optimala 
axelavståndet kan leda till 50 procent mindre slitage jämfört med separata axlar. 
Fördelarna med att addera ännu en axel till redan befintliga minskar dock kraftigt efter 
fyra axlar (US Department of Transportation, 2000). Även den statiska fördelningen 
inom en axelgrupp beskrivs ha en inverkan på slitaget på olika typer av vägbeläggningar 
eftersom vikten ökar på enskilda axlar då fördelningen inte är jämn (Gillespie et al., 
1992). US Department of Transportation menar att påverkan på broar minskar när 
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tridemaxlarna säras. Detta medför att mer vikt kan lastas om axlarna särskiljs. 
Motsatsen råder dock för skador på vägbanan, där slitaget ökar ju mer axlarna separeras. 
Således måste tillåten transporterad vikt reduceras vid en separation av axlarna för att 
inte öka slitaget på vägbanan (US Department of Transportation, 2000) 

 
Dynamisk axellast 
Hjort et al. (2008) framhåller att utöver den statiska axellasten är även den dynamiska 
axellasten betydelsefull för att fastställa ett fordons påverkan på vägbanan. Den 
dynamiska axellasten uppkommer när fordonet kör på vägen. På grund av ojämnhet i 
vägbanan kommer fordonet att röra sig upp och ner vilket beskrivs resultera i en 
dynamisk variation av fordonets vikt på vägbanan. Hur mycket den dynamiska 
variationen varierar beskrivs beroende på fordonets vertikala dynamik vilket inkluderar 
faktorer såsom exempelvis fordonets hastighet och dess däck och fjädringssystem. 
Högre hastigheter och ojämnare väg förstärker variationerna. Vanligtvis utrycks 
magnituden av de dynamiska vikterna genom Dynamiska Lastkoefficienten vilket är 
koefficienten av variationen av den totala hjullasten (Hjort et al., 2008).    

 
Broar 
Det är svårare att bedöma olika lastbilars påverkan på broar eftersom det är totalvikten 
på bron vid ett visst tillfälle som avgör påverkan. Hur många lastbilar som samtidigt kan 
befinna sig på bron varierar beroende på längden på bron, dess bredd (antal körfält) 
samt trafikdensiteten (ju fler personbilar på bron, desto färre lastbilar vilket påverkar 
den sammanlagda vikten vid ett enskilt tillfälle). Olika effekter som uppkommer av 
trafiken påverkar i sin tur spänningar i brons struktur samt påverkar belastningen av 
brons material (Knight et al., 2008). OECD (2009) påpekar dock att de flesta studier 
som genomförts tenderar att ignorera kumulativa effekter som kan uppstå vid tillfällen 
då en grupp lastbilar befinner sig i samma körfält samt när två lastbilar befinner sig sida 
vid sida. Axelvikten har signifikanta effekter på broar kortare än fordonet medan 
bruttovikten endast har en påverkan på broar längre än fordonet (US Department of 
Transportation, 2000). Applicerat på svenska förhållanden bedöms högre bruttovikt bli 
ett problem på en del längre broar i Sverige (Skogforsk, 2009a). 

 
Rastplatser 
En annan aspekt som måste beaktas vid införande av längre och tyngre fordon är att 
dessa kräver tillgång till tillfredsställande parkeringar för att möjliggöra för förarna att 
kunna ta sina föreskrivna raster utan att påverka trafiksäkerheten negativt (OECD, 2009; 
Knight et al., 2008). Detta kräver investeringar, vilka man i Knight et al. (2008) inte har 
haft möjlighet att kvantifiera men menar på att det krävs relativt stora investeringar 
framförallt om man inför betydligt längre fordon.  

 
3.1.3.3  Trängselaspekter 
Vägen och hastighetens betydelse 
Längre och tyngre fordons påverkan på trängseln varierar mellan olika delar av 
vägnätet. På större raka vägar där det är lätt att köra om bedöms inte de längre och 
tyngre fordonen medföra en större påverkan jämfört med dagens tillåtna fordons-
dimensioner. Däremot bedöms påverkan på mindre vägar med endast en körbana, 
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särskilt på kurviga vägar med många backar, bli betydigt större. I städer beror de längre 
och tyngre fordonens påverkan på trängseln på fordonens styrningsförmåga samt dess 
inverkan i vägkorsningar. Även fordonens hastighet och hur mycket av vägen de tar upp 
inverkar på dess eventuella bidrag till trängsel (Knight et al., 2008). Lastbilar har 
generellt en negativ inverkan på trängseln på grund av att de har en annan hastighet 
jämfört med personbilar, dess längd påverkar möjligheten och sträckan för omkörning, 
dess manöverbarhet är begränsad vilket kan medföra problem på en del vägar samt att 
de efter en olycka kan blockera vägen under en längre period. För att mildra lastbilars 
bidrag till trängsel påpekas vikten av att utformningen av lastbilars design måste beakta 
dessa faktorer samt att det kan bli aktuellt med restriktioner för vissa typer av lastbilar 
på en del vägar (OECD, 2009).  

 
Mängden fordon 
Längre och tyngre fordons påverkan beror även på huruvida de medför en generell 
minskning av antalet lastbilar på vägarna samt hur stor del av vägen de tar upp. Knight 
et al. (2008) visar på att längre och tyngre fordon, förutsatt att de är fullt lastade, har ett 
högre värde för dess relativa användning av vägutrymme mätt i fraktat ton eller fraktad 
lastpall per meter vägyta. Detta innebär således att de längre och tyngre fordonen 
erbjuder ett mer effektivt utnyttjande av vägen jämfört med mindre lastbilar. Trots att 
längre och tyngre fordon utnyttjar vägytan mer effektivt och således förväntas reducera 
trängseln kan de ändå ge upphov till trängsel i dess omedelbara närhet, framför allt i 
stigningar samt vid vägkorsningar (Knight et al., 2008). Tidigare studier av effekter av 
fordon upp till 25,25 meter och 60 ton har visat på liknande resultat. Genom att använda 
längre och tyngre fordon kan samma mängd gods fraktas med färre fordon vilket 
medför att antalet fordon på vägarna minskar och således kan även problem med 
trängsel mildras (Vierth et al., 2008; Aurell och Wadman, 2007 och Ceuster et al., 
2008).  

 
3.1.3.4  Miljöaspekter 
Emissioner 
Generellt ökar bränsleförbrukningen med en ökad bruttovikt vilket medför att tyngre 
fordon drar mer bränsle och därmed släpper ut mer emissioner jämfört med lättare 
fordon (OECD, 2009). Tabell 7 nedan visar modellberäknade utsläpp i gram per tonkm 
för tre olika fullastade EURO 4 vägfordon. Beräkningarna indikerar att vid en 
jämförelse av utsläpp per tonkm släpper de tyngre fordonen ut lika mycket eller mindre 
(Knight et al., 2008). Ett fullastat fordon på 82 ton och 34 meter släpper ut lägre 
emissioner per tonkm jämfört med en lastbil med bruttovikt 44 ton och en längd på 
16,50 meter. 
 
Tabell 7  Utsläpp i gram/tonkm. 

Längd (m) Vikt (ton) CO2 (g/tonkm) NOx (g/tonkm) 

16,50 44 37,146 0,207 

25,25 60 36,447 0,202 

34 82  29,119 0,162 
Källa: Knight et al. (2008) 
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Projektet En Trave Till (ETT) testar utökade vikter och dimensioner för fordon inom 
skogsindustrin. Fem månader efter projektets start har en första resultatuppföljning 
gjorts. För bränsleförbrukningen visar de första resultaten (se Tabell 8) på att förbruk-
ningen för ETT-fordonet (se Bilaga 3) på 90 ton är 5,4 liter/mil jämfört med 4,4 liter/mil 
för ett fordon med en vikt på 60 ton. Om bränsleförbrukningen i liter/1 000 tonkm för 
fordonen jämförs är förbrukningen för ETT-fordonet 8,2 jämfört med fordonet på 60 ton 
som har en förbrukning på 10,6, vilket innebär en minskning på cirka 20 procent 
(Skogforsk, 2009c).  
 
Tabell 8  Medelvärde för bränsleförbrukning för 60 ton respektive 90 ton under 
perioden 26–29 april, 2009. 

Fordonets vikt 
(ton) 

Bränsleförbrukning; liter/mil 
(medelvärde) 

Bränsleförbrukning; liter/tonkm 
(medelvärde) 

60 4,4 0,011 

90 5,4 0,008 

Källa: Skogforsk (2009c) 

 

Kjell och Westerlund (2009) visar i sin uppsats att de längre fordon de har studerat 
endast ger minskad bränsleförbrukning för volymbegränsande gods och ingen eller liten 
minskning vid viktbegränsande gods, i jämförelse med ett kortare konventionellt 
fordon. Detta är under förutsättning att de kortare fordonen kan ersättas med ett färre 
antal längre fordon. Studierna ovan visar på lite olika resultat, men indikerar på att 
användandet av LTF kan innebära att bränsleförbrukningen och således även utsläppen 
av emissioner reduceras jämfört med transporter med mindre fordon, eftersom mindre 
bränsle beräknas behövas för att flytta samma mängd gods (Woodroffe et al., 2001 och 
Nagl, 2007). Detta förutsätter dock att det inte sker någon betydande överföring av 
transporter från andra trafikslag med lägre miljöpåverkan (OECD, 2009). 

 
Buller 
Bullernivåerna beror delvis på yttre omständigheter såsom väder och underlag, men 
främst beroende av hastighet, antal körda fordonskilometer samt fordonets buller-
intensitet som påverkas av bl.a. motorn, däcken och antalet axlar (Nagl, 2007). 
Generellt sker det en måttlig ökning av bullernivåerna med ett ökat antal axlar, dock 
skiljer sig effekten åt mellan olika typer av beläggningar (Knight et al., 2008). Om 
användning av längre och/eller tyngre fordon minskar transportarbetet samtidigt som 
hastigheten antas vara oförändrad kan bullernivåerna minska (Nagl, 2007).   

 
3.1.3.5 Transportekonomiska aspekter 
LTF är ett alternativ för att göra vägtransporter effektivare. Satsning på fordon med 
högre kapacitet innebär samtidigt investeringar i ny fordonsteknologi (Nagl, 2007). 
Användningen av LTF anses av flera studier minska transportkostnaderna eftersom de 
har en större lastkapacitet utan att kostnaderna i form av t.ex. förarlön ökar (Nagl, 2007; 
Knight et al., 2008; OECD, 2009 och Woodroffe et al., 2001). OECD (2009) hänvisar 
till en ännu outgiven rapport som analyserat vilka ekonomiska fördelar som kan uppstå 
om så kallade B-doubles med en maximal vikt på 68,5 ton och en maximal längd på 
26 meter ersattes med så kallade B-triple med en maximal vikt på 83 ton och en längd 
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på omkring 34 meter. Analysen visar att driftskostnaden kan reduceras med 19 procent 
om tre B-doubles ersätts med två B-triples, givet samma godsmängd. På grund av LTF:s 
högre kapacitet minskar dock servicefrekvensen på specifika transportvägar. De 
transporter som vinner mest på införandet av LTF beskrivs vara; transporter över långa 
avstånd, fullastade fordon, transporter på vägar med hög andel motorvägar, transporter 
utan stopp samt intermodala transporter (Nagl, 2007). 

 
3.2 Järnväg 
3.2.1 Infrastruktur 
Förutsättningarna för järnvägsinfrastrukturen varierar mellan olika delar av Sverige 
beroende på banornas konstruktion, klimat, topografi och årlig trafikintensitet. I norr är 
klimatet arktiskt och banorna kurvigare jämfört med de södra delarna av landet där 
spåren är rakare och klimatet mildare (Larsson, 2004). Drygt två tredjedelar av banorna 
består av enkelspår och trafikeras av både person- och godståg (Banverkets hemsida, 
2009). Tågen måste förutom olika säkerhetsaspekter uppfylla krav på dimensioner och 
vikter för att få framföras på järnvägsnätet. Dels måste tågen uppfylla kraven för banans 
lastprofil (se Figur 8), dels uppfylla kraven för banans bärighet. Banunderbyggnadens 
bärighet anges med två värden: största tillåtna axellast (STAX17, mäts i ton) och största 
tillåtna vagnvikt per meter (STVM18, mäts i ton/m). Kontaktledningarna för kraft-
försörjningen utgör en höjdbegränsning vilka har en normalhöjd på 5,5 meter över 
spåret. Höjden kan dock variera med en halvmeter upp eller ned vid broar, plankors-
ningar och industrispår (Banverket, 2003). Andra begränsningar för tågen är största 
tillåtna hastighet, maximala tåglängder (som främst begränsas av enkelspår där 
avsaknad av tillräckligt långa mötesspår finns), samt kraftförsörjningen (Banverket, 
2009a).  

För järnvägen finns sedan 2002 ett av Banverket 
utpekat strategiskt godsstråk som knyter samman de 
banor på vilka merparten av godstransporterna utförs 
och även noder, hamnar och terminaler (se Figur 4). 
Genom att fokusera på ett sammanhållande 
kapacitetsstarkt nät vilket kan trafikeras av längre, 
bredare och tyngre tåg är målet att koncentrera 
flödena samt utveckla järnvägstrafiken och dess 
effektivitet. Hög effektivitet handlar om att nätet 
skall anpassas för tåg som är 750 meter långa, har en 
axelvikt på 25 ton/axel samt lastprofil C (Banverket 
et al., 2009). I samband med att uppgraderingar till 
STAX 25 sker på vissa sträckor görs även en 
uppgradering till STVM 8,0 ton/m (Banverket, 
2009a) För att möjliggöra tyngre tåg måste även 
kraftförsörjningen anpassas.  
 

Figur 8  Lastprofilerna A, B och C i Sverige. 
Källa: Skoglund et al. (2007) 

                                                 
17 STAX är ett mått på hur mycket varje hjulaxel får belasta spåret (Banverket, 2009) 
18 STVM beräknas genom att dividera fordonets vikt med fordonets längd (Ibid) 
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På en del banor är kapaciteten för kraftförsörjningen fullt utnyttjad och för hälften av 
bandelarna överskrids överföringskapaciteten för kontaktledningssystemet. Detta 
medför accelerationsbegränsningar för fordonen vilket i förlängningen kan medföra risk 
för förseningar. För att kunna hantera en ökad trafik beskrivs en förstärkning av kraft-
försörjningssystem som en förutsättning. Nödvändiga åtgärder beskrivs vara införande 
av ett effektivare överföringssystem (AT-system), förstärkning av befintliga kontakt-
ledningar, nya inmatningspunkter, större transformatorer samt åtgärder i omformnings-
stationer i form av utbyggnad med nya omriktare eller omformare (Banverket et al., 
2009).  

Under de senaste åren har man inom EU arbetat aktivt för att främja järnvägstrafiken 
vilket resulterat i ett flertal konkreta åtgärder. Främst har fokus varit på en ökad 
interoperabilitet, där en utveckling av driftkompabilitet inom teknik, säkerhet, trafik-
reglering och tillgänglighet för allt nytt rullande materiel och nybyggnationer av spår 
regleras på EU-nivå via europeiska järnvägsbyrån (ERA). Arbetet innefattar bland annat 
försök att inrätta en godsorienterad korridorstruktur där alla medlemsstater uppmanas att 
inrätta transnationella godstransportkorridorer. Andra åtgärder som beskrivs vara 
nödvändiga är bland annat en förbättring av kvaliteten som hittills varit en svag punkt 
för järnvägstransporterna, åtgärda flaskhalsar i godstransportkorridorerna samt en ökad 
samordning och prioritering av internationella godstransporter i form av ytterligare 
regler kring den internationella tilldelningen av järnvägsspår (Europeiska gemenska-
pernas kommission, 2007b). En av de tekniska åtgärderna är regleringen av ett 
successivt införande av ett nytt signalsystem ERTMS (European Rail Traffic 
Management System). ERTMS är ett nytt europagemensamt trafikstyrningssystem som 
består av två delar: ETCS (European Train Control System) och radiosystemet GSM-R. 
Enligt beslut i EU skall ERTMS införas när nya banor byggs eller vid större ombygg-
nationer. Systemet kommer på sikt att ersätta de olika trafikstyrningssystemen som 
finns i Europa och därmed underlätta internationell järnvägstrafik (Banverket, 2007). I 
den utrullningsplan för ERTMS i Sverige och som lämnats in till kommissionen 
framgår att Botniabanan, Citytunnel i Malmö, inklusive Malmös personbangård, 
Öresundsförbindelsen, Ådalsbanan, Haparandabanan och Västerdalsbanan blir först ut i 
Sverige (Näringsdepartementet, 2007). I den europeiska utrullningsplanen finns sex 
prioriterade järnvägsstråk, även kallade godskorridorer. Länderna längs en korridor enas 
om en införandeplan och upprättar en gemensam organisation. Sverige tillhör gods-
korridor B, tillsammans med Danmark, Tyskland, Österrike och Italien. I juni 2009 
avtalades det att hela sträckan Stockholm till Neapel skall vara utrustad med ERTMS år 
2020 (Banverket, 2009b). För godstrafiken i Europa kommer ERTMS att innebära en 
förenkling och i vissa områden möjligheter till kapacitetshöjning, högre hastigheter och 
jämnare körning av tågen. Det senare bedöms även kunna spara energi för godstågen 
(Banverket, 2007 och Banverket, 2009b ). 

 
3.2.2 Dimensioner  
Historiskt har dimensionerna för järnvägen reglerats utifrån nationella bestämmelser 
och behov. De nya europeiska bestämmelserna syftar till att standardisera komponenter 
för att minska järnvägens kostnader samt öka dess konkurrenskraft. Bestämmelserna 
möjliggör även för tågen att utan tekniska problem kunna köra mellan olika medlems-
länder. När harmoniseringen är klar bedöms den internationella trafiken avsevärt under-
lättas. Två direktiv, 96/48/EG och 2001/16/EG, har slagits samman i direktiv 
2008/57/EG vilket anger väsentliga krav för järnvägen i Europa för att underlätta 
interoperabiliteten. Tekniska specifikationer för driftkompabilitet (TSD) beskriver vad 
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som krävs för att de krav som anges i direktiven skall uppfyllas (Transportstyrelsen, 
2009).  

 
Sverige 
Restriktioner för drift av fordon på järnvägen i Sverige regleras av Transportstyrelsen 
som implementerar de gemensamma EU-reglerna i de svenska regelverken. Dessa 
tillämpas praktiskt genom trafikeringsavtalen som sluts mellan Banverket och järnvägs-
företag eller trafikorganisatörer (Banverket, 2009a). För Sverige gäller att fordon som 
uppfyller kraven för lastprofil A (maximalbredd 3,40 m och maximalhöjd 4,65 m, se 
Figur 8) kan trafikera hela järnvägsnätet, med undantag på sträckan Kiruna–Riks-
gränsen. Där måste fordonen uppfylla kraven för lastprofil B som är något lägre med en 
maximalhöjd 4,30 meter. På alla nya linjer införs den nya utökade lastprofil C 
(maximalbredd 3,60 m och maximalhöjd 4,83 m). Idag finns det inga fast angivna 
tåglängder i Sverige, utan tillåten längd bestäms främst utifrån administrativa 
regleringar och baseras bl.a. på längden på mötesstationer och bromsgrupp. I Sverige 
har de flesta banor mötesstationer som klara tåglängder om 650 meter (inkl. lok), men 
mellan Hallsberg och Göteborg är mötesstationerna anpassade för 700 meter långa tåg 
(Skoglund et al., 2007). När det gäller bromsgrupper begränsas tåglängden till 
730 meter för P/R bromsar och 880 meter för bromsgrupp G. Dock innebär inte detta 
automatiskt tillträde till infrastrukturen som nämnts ovan. Istället är det i processen för 
tilldelning av kapacitet där det bedöms vilka tåglängder som kan tillåtas (Banverket, 
2009a). 

När det gäller vikter är idag STAX 22,5 ton standard för det svenska järnvägsnätet. 
Utbyggnad till STAX 25 sker gradvis och undantagsvis på vissa uppgraderade sträckor 
(t.ex. Malmbanan) är det tillåtet att framföra 4-axliga boggivagnar med STAX 30 ton. 
För vagnsvikt per meter är STVM 6,4 ton vanligast förekommande i Sverige, men i 
samband med uppgraderingar till STAX 25 sker generellt sett även en höjning av 
STVM till 8 ton/m. Undantaget är Malmbanan och sträckan Boden–Luleå där 
12,2 ton/m är tillåtet. Transporter med lastprofil C, STAX över 22,5 ton och/eller en 
metervikt över 6,4 ton klassas som specialtransporter (Banverket, 2009a).   

 
Europa 

Reglerna för lastprofil i övriga Europa skiljer sig åt jämfört med de tillåtna lastprofi-
lerna i Sverige. Till stor del används UIC-profilen, där de flesta laster och fordons-
dimensioner oftast kan framföras på det svenska järnvägsnätet (Banverket, 2009a). UIC-
profilen medger en maximal höjd på 4,28 meter och en maximal bredd på 3,15 meter. 
Utöver dessa är bland annat profilerna G1, G2, GA och GB vanligt förekommande och 
finns beskrivna i Europeiska Kommissionens beslut 2006/861/EC19 (Skoglund et al., 
2007).  

Längden på tågsätt avsedda för intermodala godstransporter varierar generellt sett 
mellan 450 och 650 meter i Europa (Janic, 2008). I Finland varierar den högsta tillåtna 
tåglängden beroende på hur långa trafikplatsernas sidospår är. De tåglängder som är 
aktuella är 550, 625, 725, 825 och 925 meter. På huvuddelen av bannätet tillåts en 
axellast på 22,5 ton (Banförvaltningscentralen, 2008). Bärigheten i övriga Europa ligger 

                                                 
19 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:344:0001:0467:EN:PDF,  
2009-12-01. 
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oftast något högre än i Sverige. Bland annat tillåts 8 ton/meter i Finland, på stora delar 
av det tyska järnvägsnätet samt på huvudstråken genom Danmark. Tågen i Danmark 
tillåts generellt ha en längd på 835 meter och en axellast på 22,5 ton. I Tyskland är den 
maximala tåglängden 700 meter plus två lok. Tågens höjd tillåts maximalt vara 
4,65 meter och bredden tillåts maximalt vara 3,15 meter. Samma axellast tillåts som i 
Danmark (Skoglund et al., 2007). I Schweiz körs 800 meter långa tågsätt mellan Zürich 
och Lausanne, dessa transporter är dock begränsade till nattetid och vissa tåglägen för 
att undvika eventuella omkörningar (UIC, 2007).  

 
Övriga världen 
Utanför Europa är det vanligt att en och samma privata ägare både innehar och trafi-
kerar infrastrukturen. Exempelvis i USA råder en överenskommelse mellan järnvägs-
företagen och företaget till vilket godset levereras till utan inblandning av någon statlig 
myndighet (Andersson, 2009a). Tågens dimensioner och vikter är därmed inte lika 
standardiserade och reglerade som i Europa och på flera andra håll i världen körs tåg 
som är betydligt längre och tyngre jämfört med de europeiska. Kontaktledningarna som 
finns på flera håll i Europa för de elektrifierade tågen medför en begränsning för tågens 
höjd. I stora delar av USA, Australien och i flertalet afrikanska länder körs uteslutande 
dieseltåg vilket medför att 2 eller 3 godscontainrar kan staplas på varandra. Dessa tåg 
kan framföras inom områden där inte andra fysiska hinder såsom låga tunnlar begränsar 
höjden (Andersson, 2009b). De främsta begränsningarna för tågen handlar förutom 
tunnlar om vindfång, markbärighet samt broar (Andersson, 2009a). Tunga godståg 
kräver även plattare markförhållanden eftersom de inte klarar lika kraftiga stigningar 
som persontåg (Andersson, 2009b). De höga tågvikterna genererar vanligtvis även höga 
axellaster på över 30 ton (Skoglund et al., 2007).  

I Australien delas ägandet och förvaltandet av järnvägen mellan offentliga och privata 
aktörer i delstaterna runt om i landet. År 1997 skapades Australian Rail Track 
Corporation (ARTC) för att underlätta mellanstatliga järnvägstransporter genom att ha 
en samordnare dit operatörer kan vända sig (Australian Government, 2010). De högsta 
tillåtna dimensionerna och vikterna för tågen varierar mellan olika banor, t.ex. beror den 
högsta tillåtna längden för en bana på antal tåg och längden på mötesspåren. Spårvidden 
varierar exempelvis från 1 067 mm till 1 600 mm, där standard vidden är 1 435 mm 
(ARTC, 2010) Vilka dimensioner och vikter som tågen får ha beslutas av infrastruktur-
ägaren. En av dessa är till exempel ARTC. Den maximala tåglängden bestäms på deras 
banor för specifika tåg genom överenskommelserna för tillträde till spåren. Den 
överenskomna längden sammanfaller inte alltid med den längsta möjliga dimensionen, 
vilken är 1 500 meter eller 1 800 meter, utan kan vara kortare eller längre men då 
erfordras särskilt tillstånd. Standard för maximal bredd varierar mellan 2 500 mm till 
3 000 mm. Höjden varierar även den för olika banor, från 4,15 meter till 6,3 meter, 
vilket innebär att på en del banor är det möjligt att framföra tåg med så kallade double-
stacks (två containers staplade på varandra som nämnts ovan). Standard för axellasten 
beror dels på vilken sträckning tågen kommer att trafikera, dels på tågklassningen och 
variera mellan 20 till 23 ton (ARTC, 2004).  

I USA förekommer triple-stacks (tre containrar staplade ovanpå varandra) vilka beskrivs 
vara jämförbara med ett containerfartyg på land och medför fördelar för transporter över 
långa avstånd med stora volymer (Nelldal et al., 2005). I USA trafikerar även godståg 
med axellaster på upp till 35,7 ton (Fröidh och Nelldal, 2008).  
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Tabell 9 summerar tågdimensionerna som presenterats ovan. Siffrorna inom parentes 
visar på de maximalt tillåtna dimensionerna och vikterna. Viktigt att påpeka är att 
dimensionerna skiljer sig åt för olika spåravsnitt och att de dimensioner som anges i 
tabellen är en generalisering och gäller därmed inte alla spår i de angivna länderna.  

 
Tabell 9  Tabellen visar exempel på tågdimensioner och vikter runt om i världen.  

Land Tåglängd (m) Axellast (ton) Bredd 
(m) 

Höjd (m) Bärighet 
(ton/m) 

Sverige 650 (700) 22,520(30) 3,6 4,65 (4.83) 6,4 (12,2) 

Finland (925) 22,5 3,40 5,30 8 

Danmark 835 22,5 3,15 4,65 8 

Tyskland 740 22,5 3,15 4,65 8 

Australien (1 800) 22,7 2,5–3 6,3  

Sydafrika (2 500)  3,05 3,96  

USA  (35,7)  (Triple 
stacks) 

 

Källor: Banverket (2009a), Banförvaltningscentralen (2008), Skoglund et al. (2007), ARTC (2004), 
Nelldal et al. (2005) och Fröidh och Nelldal (2008). 

 
3.2.3 Effekter  
Banverket har tillsammans med SJ:s godstransportdivision (numera Green Cargo) 
tidigare genomfört ett projekt kring långa godståg i Sverige, vilket även innefattade 
pilotförsök med tågsätt på upptill 1 500 meter långa. Syftet med att möjliggöra drift av 
längre godståg är för att reducera antalet tåg på sträckningar som har ett högt kapacitets-
utnyttjande samt att minska driftskostnaderna (Banverket och SJ, 1994). Inom EU-
projektet DIOMIS (Developing Infrastructure and Operating Models for Intermodal 
Shifts) har det genomförts modellberäkningar för att undersöka möjligheterna att 
använda längre (1 500 meter) och/eller tyngre tåg i korridorer inom EU (UIC, 2007). En 
ytterligare studie har genomförts av Janic (2008) med syftet att undersöka längre 
tågsätts (800 respektive 1 000 meter) möjlighet att förbättra konkurrenskraften för 
intermodala transportkedjor jämfört med rena vägtransporter.  

 
3.2.3.1  Trafiksäkerhetsaspekter 
Den här frågan diskuteras inte lika mycket på järnvägssidan som på vägsidan, där trafik-
säkerheten är den främsta osäkerhetsfaktorn när det gäller ökade dimensioner. En 
amerikansk studie har analyserat statistiska samband mellan olycksrisken för tåg och 
tågets längd samt antalet tågkilometer. Studien visar att vid behovet av att öka 
järnvägens kapacitet kan den totala olycksrisken reduceras genom att köra färre längre 
tåg istället för att köra fler korta tåg (Schafer och Barkan, 2008). När det gäller långa 
godstågs trafiksäkerhetsaspekter påpekas framförallt vikten av effektiv bromsteknik och 
plankorsningar. När det gäller bromstekniker och bromssträckor efterfrågas det dock 
mer utredningar på området då det tidigare pilotförsöket enbart trafikerade med tomma 
vagnar och inte under någon längre period. Även att ta lärdom av erfarenheter från 

                                                 
20 Ett fåtal banor klara tåg med en axellast på 25. 
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exempelvis USA och Australien där längre tåg finns i drift nämns. Däremot betonas att 
modifieringar av teknikerna skulle behövas för att anpassa dessa till förhållandena i den 
svenska järnvägen. Vad det avser riskerna vid plankorsningar bedöms dessa minska, likt 
den amerikanska studien ovan, totalt sett eftersom antalet tågkilometrar förväntas 
minska (Banverket och SJ, 1994).  

 
3.2.3.2 Infrastrukturaspekter 
Kapacitetsförbättringar för att öka godsmängden per transporterat tåg är att infra-
strukturen anpassas till längre tåg vilket även kan möjliggöra en ökad total tågvikt. Den 
tåglängd som kan bli möjlig är främst beroende av terminal- och sidospårens längd 
(Nelldal et al., 2008).  

En höjning av axellasten bör inte innebära en markant ökning av hjul- och rälsslitaget 
(Stichel, 2004). Detta antagande stöds av US Department of Transportation Federal 
Railroad Administration (2008) som har analyserat om axellaster på 39 ton har någon 
betydande effekt på spårkonstruktionen. Tio olika typer av räls undersöktes för att 
påvisa eventuella skillnader i effekter beroende på rälstyp. Generellt uppvisade samtliga 
undersökta rälstyper god motståndskraft mot slitage av trafik med höga axellaster. 
Genom att använda bättre löpverk (axlar och mjuka boggier) blir de dynamiska 
påkänningarna på spåret lägre. Detta medför att axellasten i en del fall kan höjas utan att 
banåtgärder krävs, eventuellt med vissa hastighetsrestriktioner (Nelldal, 2005 och 
2006). En svensk studie inför kapacitetshöjningen till STAX 30 på Malmbanan 
påvisade att förutsatt att boggidesignen förbättrades för vagnar och lok, tåglängden 
ökade samt att det totala antalet vagnar och lok minskade skulle en ökning till STAX 30 
kunna genomföras utan att slitaget på befintligt spår ökade signifikant. Viktigt att 
påpeka är dock att Malmbanan till stor del endast trafikeras av tunga godstransporter där 
många av tågen har en maximal hastighet på 50 km/h varför resultaten kan vara svåra 
att överföra till banor med annan trafikmix (Larsson, 2004). En liknande studie inför 
uppgradering av STAX från 22,5 till 25 på banan mellan Borlänge och Göteborg visade 
att dåvarande spårstruktur klarade av en högre axellast, dock med hastighetsbegräns-
ningar för en del tåg. På en del sträckningar på banan krävdes dock förstärkningar på 
bland annat broar och några gamla broar ersattes med nya (Larsson, 2004). Nelldal 
(2005) menar att eventuella effekter kan förhindras genom att så kallade mjuka boggier 
på godsvagnarna används. En högre underhållskostnad på grund av ett ökat slitage kan 
dock förväntas uppstå på kurviga banor med snäva kurvor. En höjning av axellasten kan 
även medföra en ganska kraftig ökning av spårlägesförsämringstakten (Stichel, 2004). 
Utifrån en teknisk analys, matematiska modeller, praktiska exempel och forskning 
bedömdes kostnaden för underhåll av Malmbanan öka med 3 procent ifall tågsätt med 
en axellast om 30 ton tilläts. Detta förutsatte en förbättrad boggidesign samt att längre 
och därmed färre tåg trafikerade banan. Ett konfidensintervall beräknades eftersom 
osäkerheter förekommer. Beräkningarna visade på att i värsta fall kan kostnaden öka 
med 13 procent och i bästa fall kan det komma att ske en minskning av kostnaderna 
med 4 procent. Många andra banor som är aktuella för uppgraderingar har en blandad 
trafik av gods- och passagerartåg vilket innebär att en mix av olika tågtyper, hastigheter 
och axellaster trafikerar samma bana. Detta medför att en höjning av tillåten axellast 
kan få olika konsekvenser beroende på bantyp och vilka tåg som trafikerar banan 
(Larsson, 2004). Med hjälp av lättare material kan en lättare vagn erhållas som kan ta 
mer last men ändå bibehålla tågets bruttovikt samt dess yttre dimensioner. Exempel på 
lättare konstruktionsmaterial är fiberkompositer och sandwichkonstruktioner (Nelldal et 
al., 2008). Trenden för containervagnar är att de görs lättare, utrustas med fler 
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containertappar vilket möjliggör en mer flexibel och tätare lastning samt att löpverken 
tillåter en stegvis höjning av hastigheten (Woxenius, 2004).  

Ett annat hinder för införandet av tyngre och längre tåg beskrivs vara dagens signal-
system som behöver anpassas utefter godstrafikens behov för att möjliggöra trafikering 
av längre och tyngre tåg på dagens banor (Nelldal, 2005; Fröidh och Nelldal, 2008). När 
det gäller införandet av större lastprofiler är det främst tunnlar och stationer som 
behöver åtgärdas för att möjliggöra ett införande (Banverket, 2008). Andra problem 
som hindrar en utveckling av den gränsöverskridande godstrafiken på järnväg är att 
olika regler för lastprofiler, axellaster och tåglängder finns i olika länder. Detta medför 
att det många gånger uppstår problem vid gränsöverskridande transporter. Järnvägsnätet 
måste bli interoperabelt och exempelvis tillåta att samma lok kan trafikera hela det 
Europeiska järnvägsnätet (Nelldal, 2005). Det är dessa hinder som tidigare nämnda 
TSD:er syftar till att minska och därmed öka interoperabiliteten.  

 
3.2.3.3  Trängselaspekter 
Att bygga helt nya järnvägssträckningar för att möjliggöra fler tågavgångar innebär 
höga kostnader. Därför kan åtgärder som möjliggör utökade tågdimensioner vara 
alternativ för att öka kapaciteten och därmed motverka den eventuella trängseln som 
finns på vissa linjesträckningar. Ett alternativ är att möjliggöra drift av längre godståg 
(Banverket och SJ, 1994). Möjligheterna att använda längre tågsätt om 1 500 meter 
jämfört med 750 meter i korridorer genom Europa visar på att flaskhalsar kan mildras 
genom att tåglägen kan sparas in och att antalet tågkilometer kan minska. Realiserings-
graden beror på om ett antal tekniska och operationella hinder, t.ex. investeringar i 
mötesspår och koordinering av tidtabeller, kan överbryggas (UIC, 2007). Tågtrafikens 
flexibilitet och störningskänslighet påverkas negativt av en ökad tåglängd om inte 
tillräckligt långa mötesspår finns tillgängliga. speciellt på enkelspåriga linjer på grund 
av avsaknad av tillräckligt långa mötesspår (Skoglund och Bark, 2007) 

 

3.2.3.4  Miljöaspekter 
En viktig miljöaspekt som tågtrafik ger upphov till är buller. Generellt sett så har inte 
höjda axellaster, och därmed tågens tyngd, någon större inverkan på bullernivån. Det 
har genomförts mätningar som visar på att exempelvis godståg avsedda för ståltrans-
porter med tomma vagnar låter mer än när de är fullastade (Åström, 2003). När det 
gäller längden däremot så påverkar den bullernivåerna. Allmänt hållet gäller att om 
tågets längd fördubblas, allt annat lika, sker en ökning av den ekvivalenta bullernivån 
med 3 dB (Naturvårdsverket et al., 1999). Detta stöds av standardiserade bullerberäk-
ningsmetoder som tagits fram i EU finansierade projekt, bl.a. Harmonoise. Det som 
angetts här är dock generella slutsatser och det finns självklart undantag och special-
konstruktioner som kan påverka bullernivåerna. 

 
3.2.3.5  Transportekonomiska aspekter 
Större kapacitet för tåg, det vill säga en större lastförmåga, kan åstadkommas genom en 
mängd olika åtgärder såsom högre axellaster, högre metervikt, större lastprofiler samt 
längre tåg (Skoglund och Bark, 2007). 
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Tyngre tåg 
Banverkets analyser visar att en höjning av axellasten till 25 ton anses kunna medföra 
att betydande effekter uppnås såsom förbättrad vagnproduktivitet, bättre förhållande 
mellan netto- och bruttovikt (bättre dragkraftseffektivitet), effektivisering av terminal-
hanteringen, en ökad effektivitet på lastnings- och lossningsplatser, förbättrad effekti-
vitet på rangerbangårdarna, ökad tågvikt inom given tåglängd samt en ökad kapacitet på 
linjenätet (Banverket, 2008). En höjning av axellasten medför att mer gods kan trans-
porteras på tågen vilket medför minskade transportkostnader. En ökning av STAX från 
22,5 till 25 ton medför enligt Nelldal et al. (2008) att transportkostnaderna kan minska 
med 9 procent per ton transporterat gods. Om STAX ökar till 27,5 ton kan transport-
kostnaderna sjunka med 17 procent och en ökning till 30 ton innebär en minskning av 
kostnaderna på 23 procent per ton jämfört med 22,521 (Nelldal et al., 2008). STVM och 
STAX är nära sammankopplade vilket medför att i samband med en ökning av axel-
lasten uppdateras därför i regel även bärigheten. En höjd bärighet möjliggör användning 
av kortare vagnar, vilka väger mindre jämfört med längre vagnar. Detta möjliggör en 
ökning av nyttolasten samt en högre lastfaktor för tågen vid samma godsmängd. En 
höjning gynnar främst kompakta och tunga tåg såsom malm- och ståltåg (Skoglund och 
Bark, 2007). Kostnaden för en vagn och för att dra ett tåg ökar endast marginellt med en 
högre axellast och vikt. Detta medför att transportkostnaden blir lägre ju mer vagnen 
kan lasta vilket gäller för gods med en dimensionerad vikt (Fröidh och Nelldal, 2008).  

En ökad metervikt leder till att de dynamiska krafterna i tåget reduceras i och med att 
tågen blir kortare. Detta medför att underhållskostnaderna minskar. I stället för att öka 
tågens maximala längd kan transportkapaciteten förbättras genom en höjning av meter-
vikten eftersom tågens längd begränsas av spårlängder på mötesstationer (Banverket, 
2008). Det uppstår problem då tåg från exempelvis Tyskland och Danmark framföras på 
det svenska järnvägsnätet eftersom dessa länder tillåter en högre metervikt än Sverige. 
Dels krävs dispens och dessutom höjs transportkostnaderna och hanteringen av 
vagnarna blir kostsam och tidskrävande i och med att användning av tomma mellan-
vagnar blir nödvändigt (Skoglund och Bark, 2007).  

Banverket har räknat på vilka investeringar som krävs för att möjliggöra längre, tyngre 
samt bredare tåg och huruvida dessa investeringar är samhällsekonomiskt lönsamma 
eller ej (se Tabell 10). Beräkningarna visar att investeringskostnaderna för tyngre tåg, 
vilket avser en höjning till STAX 25 ton och 8 ton/m, är 404 miljoner kronor. 
Åtgärderna avser att förbättra bärigheten där godståg trafikerar idag men under 
hastighetsrestriktioner, samt att anpassa södra stambanan inklusive Helsingborg och 
Karlshamn för tunga godståg. Mer detaljerad översikt av åtgärder finns i Banverket 
(2008). Effekten av dessa investeringar beräknas till 841 miljoner kronor och generera 
en nettonuvärdeskvot (NNV-kvot) på 0,8. 

 
Längre och bredare tåg 
De effekter som uppstår av att lastprofilen (se Figur 8) utökas är framför allt att det så 
kallad volymgodset (gods med stor volym och med förhållandevis låg densitet) gynnas 
(Skoglund och Bark, 2007; Banverket, 2008). Fördelarna av en utvidgad lastprofil 
beskrivs vara att utvidgningen inte behöver samordnas med en bärighetshöjning 
(Banverket, 2008) Även en ökad tåglängd kan medföra att mer gods kan transporteras 
per tåg vilket indikerar på en potential till sänkta transportkostnader.  

                                                 
21 Hur beräkningarna genomförts framgår dock inte av rapporten. 
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En utvidgning till lastprofil C, från den europeiska lastprofilen G1 (3,2 meter hög och 
3,1 meter bred) skulle medföra minskade transportkostnader med omkring 28 procent 
genom en utökning av lastkapaciteten från 101m3 till 149 m3 (Nelldal et al., 2008). I 
Sverige är lastprofil A vanlig och har en volymkapacitet som är något större än G1 
vilket indikerar att transportkostnadsminskningen antagligen skulle vara något lägre.  

För att möjliggöra drift av längre godståg på 750 meter beräknar Banverket investe-
ringskostnaden till 500 miljoner kronor. Effekten av investeringarna i nätet beräknas 
bidra till samhällsekonomiska nyttor på hela 1 088 miljoner kronor och därmed en 
NNV-kvot på 1,1. Även införandet av breda tåg, utökning till lastprofil C som beskrivs i 
sektion 3.2.2, kräver investeringar i infrastrukturen vilka beräknas till 260 miljoner 
kronor. Den samhällsekonomiska nyttan beräknas till 355 miljoner kronor, och NNV-
kvoten till 0,3. Samtliga investeringar är positiva ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, 
men framförallt visar investeringar för att kunna utnyttja längre tåg vara den effektivaste 
åtgärden (Banverket, 2008). Tabell 10 summerar resultaten av den samhällsekonomiska 
analysen för tyngre, längre samt bredare tågsätt. De största vinsterna tillfaller de befint-
liga godstransporter genom att deras transportkostnader kan minskas genom de infra-
strukturella investeringarna, medan effekterna av viss överflyttning från lastbil till 
järnväg ger totalt sett negativ nytta genom att budgeteffekternas negativa post över-
skrider de positiva externa effekterna. Budgeteffekterna innefattar bl.a. minskade 
skatteintäkter från bränsle- och fordonskatter. Den negativa posten beror på att EET-
strategin22 använts, vilken inkluderar en kilometerskatt för tung trafik som överstiger de 
externa kostnaderna per kilometer (Thorselius, 2009). 

 
Tabell 10  Banverkets uträkningar för investeringar för tyngre, längre och bredare 
fordon. 

Åtgärd Investeringskostnad 

(mkr) 

SEK-nytta 

(mkr) 

NNV-kvot 

Tunga 404 841 0,8 

Långa 500 1 088 1,1 

Breda 260 355 0,3 

Totalt 1 164 2 284 0,96 

Källa: Banverket (2008) 
 

Tidigare har även samhällsekonomiska kalkyler genomförts för investeringar för att 
kunna köra godståg på upp till 1 500 meter i framförallt södra Sverige (söder om Ånge) 
på vissa specifika sträckor. Dessa åtgärder visar på samhällsekonomisk lönsamhet, 
utifrån antagandet att nyttan av att andra kapacitetsåtgärder i järnvägsnätet kan skjutas 
på framtiden eller undvikas helt och hållet, kan räknas hem av att införa möjligheten att 
köra längre tåg. Behovet av investeringar i ökad kraftförsörjning är en annan faktor som 
påverkar utfallet betydligt (Banverket och SJ, 1994).  

                                                 
22 Effektivare Energianvändning och Transporter – strategi för styrmedel som krävs för att uppnå 
miljömålen om klimat, försurning, övergödning, frisk luft och god bebyggd miljö samt de transport- och 
energipolitiska målen (Naturvårdsverket, 2010).  
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Janic (2008) visar på skalfördelar av att använda tåg om 800 respektive 1 000 meter 
jämfört med tågsätt om ca 540 meter. Skalfördelar finns dels på de interna, företags-
ekonomiska, kostnaderna men även vid inkluderandet av externa kostnader. I jämförelse 
med rena vägtransporter indikerar Janics (2008) resultat på att en internalisering av 
externa kostnader (för både väg och järnväg) förskjuter break-even läget pga. att de 
externa kostnadernas andel av de totala kostnaderna per tonkm minskar snabbare för 
vägtransporter än järnvägstransporter över ökat avstånd. 
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4 Framtidsanalys 2030 
I det här kapitlet har vi fokus mot år 2030. Framtiden är oviss och att göra prognoser 
innebär många osäkerhetsmoment, men flera prognoser som har gjorts för gods-
transporter visar att efterfrågan på transporter kommer att öka (Banverket et al., 2009 
och TRANSvisions, 2009b). I enkätundersökningen bad vi även respondenterna att ha 
år 2030 i åtanke när de besvarade frågorna.  

 
4.1 Framtida fordonskombinationer 
Följande sektion är baserad på de inkomna enkätsvaren och den hearing som hölls den 
tredje september 2009. Syftet med hearingen var att samla in fler synpunkter samt att 
diskutera de redan inkomna enkätsvaren. I Bilaga 3 återfinns en lista över dem som fått 
enkäten skickad till sig, svarsfrekvensen samt deltagarförteckning från hearingen.  

 
Troliga framtida dimensioner år 2030 
I enkätsvaren har det inkommit flera olika potentiella dimensioner och vikter för både 
väg- och järnvägsfordon. På hearingen framkom även att fartygen i Östersjön förväntas 
öka i storlek, vilket man framförallt kopplade till Rysslands ökade handel. 

På vägsidan har de flesta (15 av 20) av respondenterna som beskrivit en utvidgning av 
det europeiska modulsystemet (EMS) som en möjlig utveckling. De exempel som 
angetts är följande: 

− En kombination av tre alternativt fyra stycken växelflak om vardera 7,82 meter 
vilka ger en längd om ca: 27 meter respektive ca 36 meter  

− Två stycken påhängsvagnar om vardera 13,6 meter, vilka ger en totallängd på  
ca 32 meter 

− Fordonskombinationer som kan frakta två 40-fots containrar (totallängd  
ca 28 meter), en 40-fots container och en 45-fots container (totallängd  
ca 30 meter) alternativt två stycken 45-fots containrar (totallängd ca 32 meter). 

 

 
Figur 9  Exempel på längre modulfordon med tre växelflak. 
Källa: Kinnarps (2009) 

 

Totallängderna som angetts ovan för de olika fordonskombinationerna ska främst ses 
som minimum längder, då andra utformningar kan ge andra totallängder och i vissa fall 
kan även något ökade längder kan ge förbättrade fordonsegenskaper. Flera av deltagarna 
i enkätundersökningen påpekar bl.a. därför att man inte bara bör fokusera på totalläng-
derna utan på dimensionerna för de enskilda modulerna. För ovannämnda fordons-
kombinationer har efterfrågan främst handlat om dimensionerna för att kunna transpor-
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tera mer volymbegränsande gods. Några har dock efterfrågat en höjning av bruttovikten 
från dagens 60 ton till 80 ton, ett förslag inom projektet klimatneutrala transporter på 
väg (KNEG) där enbart en viktökning föreslås. Inom skogsindustrin är vikten av större 
betydelse och ytterligare vägfordon som efterfrågats är de som testas inom ETT-
projektet. De vikter och dimensioner som testas i detta projekt är en ökad bruttovikt till 
74 ton med bibehållen längd på 24 meter respektive ökad bruttovikt till 90 ton och längd 
på 30 meter (se mer i Bilaga 3).  

Under hearingen nämndes även att det i bl.a. Tyskland och Polen nu testas en ny 
dimension av lastbärare med längden 14,9 meter, vilket motsvarar två 7,45 meters 
växelflak. Det framfördes som intressant att se hur utvecklingen av den nya lastbäraren 
kommer att bli.  

På järnvägssidan har de flesta lyft fram längden som en viktig och kostnadseffektiv 
åtgärd för ökat kapacitetsutnyttjande. Den längd som tros vara möjlig att köra år 2030 är 
750 meter, men även en uppgradering av bärigheten så att den följer måtten åtta ton/m 
som i många andra europeiska länder. Det här upplevdes som viktigt eftersom olik-
heterna leder till extra omrangeringar vid gränsöverskridande transporter. Tätt följt efter 
bärigheten följer även höjning av axellasten, beroende på hur bärighetshöjningen 
genomförs. En STAX på 25 ton har nämnts i ett första skede som sedan kan höjas 
ytterligare till 30 ton. Ett annat framtida tågkoncept i Sverige som föreslagits i enkät-
svaren är användandet av Double Stacks, vilket innebär att man kan frakta två 
containrar på höjden. Detta begränsas idag av elkontaktledningarna. Efter avstämning 
på hearingen var många skeptiska till att detta skulle bli verklighet i Sverige till år 2030, 
men möjligtvis i något dedikerat stråk som ej är elektrifierat exempelvis till/från 
hamnar.  

Enkätsvaren visar även på att containeriseringen fortsätter, representanter från sjöfarts-
sidan ser en ökad efterfrågan på 45-fots containrar, och en allmän ökning av enhets-
lastbärare. Tabell 11 nedan summerar de olika fordonsdimensionerna och vikterna som 
framkommit som möjliga att trafikera i Sverige år 2030.  

 
Tabell 11  Framtida väg- och järnvägsfordon.  

Fordonskoncept Lastbärare Längd (m) Bruttovikt (ton) 

3 st växelflak Ca 27 60 

4 st växelflak Ca 36  60/80 

2 st påhängsvagnar Ca 32  60/80 

2 st 40-fots containrar Ca 28 60 

1 40-fots container +  
1 45-fots container 

Ca 30 60/80 

EMS 

2 st 45-fots containrar Ca 32 60/80 

– 24 74 ETT 

– 32 90 

KNEG – 25,25 80 

 Metervik (ton/m)  STAX (ton) 

Tåg 8  750 25/30 
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Utifrån enkätsvaren kan man se att det finns en efterfrågan av LTF, men hur stor 
efterfrågan är går inte att besvara utifrån denna i sig begränsade enkätundersökning. 
Däremot framkommer det att det finns olika behov för olika segment. För vissa 
industrier såsom t.ex. stål, skog och massa, där vikten oftast är den begränsande faktorn, 
efterfrågas framförallt ökade bruttovikter. För styckegods och lättare tillverknings-
industri är det oftast volymen som begränsar och därav efterfrågas framförallt längre 
fordon, utan att bruttovikten behöver förändras. 

 
Var och När 
En viktig fråga när det gäller de utökade dimensionerna på både väg- och järnvägs-
fordon är var de ska trafikera och när på dygnet. I enkätsvaren framkommer att de flesta 
ser att om dessa fordon kommer att trafikera så kommer det att vara under vissa 
restriktioner. 

För vägfordon pekar de flesta enkätsvaren på att de endast borde trafikera utpekade nät 
eller dedikerade sträckor, som exempelvis mellan industri och terminal. Däremot gavs 
delvis en annan bild under hearingen. Flera förespråkade att längre och/eller tyngre 
lastbilar skulle få köra där de kan effektivisera transporterna och där infrastrukturen 
tillåter, dvs. att det inte ska vara utpekade stråk utan att det bör vara de fysiska begräns-
ningarna som utgör restriktionerna. Det här lyftes främst av skogsindustrin som behöver 
kunna köra sina vägfordon på skogsvägar i det kapillära vägnätet. Andra påpekade dock 
att det är troligt att LTF tillåts just i specifika stråk till att börja med för att koncentrera 
infrastruktursatsningarna. Utgångspunkten för stråken kan tänkas vara där dagens stora 
godsflöden går. I samband med detta kom även diskussionen kring hamnar och sjö-
fartens roll in. En utveckling mot strategiska hamnar, med större flöden kräver bra 
anslutande landinfrastruktur, samt en effektiv och öppen terminalhantering. En annan 
aspekt är huruvida de LTF ska få köras i internationell eller enbart nationell trafik. Ett 
önskemål från flera är att kunna köra internationell trafik, men de flesta anser att det inte 
är rimligt. Om något är troligt så skulle det vara att dagens svenska dimensioner tilläts 
inom EU i s.k. internationella godskorridorer. En diskussion kring kortare transporter 
(under 15 mil) uppkom också. Dessa transporter utgör den största delen (i lastvikt) av 
lastbilstransporterna och vikten av att också dessa bör effektiviseras togs upp, t.ex. för 
anläggningstransporter av sten och grus. Flera framställde detta som den stora 
utmaningen för energieffektivisering inom transportsektorn, men att det inte kan lösas 
enbart via längre och/eller tyngre lastbilar. 

På järnvägssidan visar sig stråktänkandet tydligare och enhälligare eftersom infrastruk-
turinvesteringarna för att öka dimensionerna av tågsätten är större. Det framkom 
däremot att även mindre terminaler var önskvärda för att göra järnvägen till ett 
attraktivare och tillgängligare alternativ, framförallt för skogsindustrin. Till exempel 
efter stormen Gudrun etablerades provisoriska järnvägsterminaler varav vissa fort-
farande är i drift. Restriktioner för när på dygnet tågen skulle trafikeras berördes. Idag 
sker många godstransporter på natten, men en utveckling mot att kunna köra fler gods-
tåg även dagtid under perioder där det inte körs så många persontransporter undersöks. 
För järnvägen efterfrågas också möjligheterna att köra internationella transporter dels att 
metervikten höjs till åtta ton/meter för anpassning till övriga Europa, dels möjligheten 
att framföra längre tåg om 750 meter som nämnts tidigare.  
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Effekter av längre och/eller tyngre fordon 
Anledningen till att utöka dimensionerna och vikterna är för att utnyttja skalfördelar och 
därmed minska kostnaderna per transporterat ton (för exempelvis bränsle, dragfordon 
och personal). Från lastbilstillverkare och lastbilstransportörer påpekas även att de 
genererar mindre externa effekter i form av minskade utsläpp av bl.a. CO2, mindre 
buller och minskad trängsel. Detta eftersom färre fordon krävs för att förflytta samma 
godsmängd. Av andra påpekas dock att effektiviseringseffekterna riskeras att ”ätas upp” 
av en ökad efterfrågan som kan följa om transportpriserna sjunker vid effektivise-
ringarna. Även trafiksäkerhetsaspekter nämns som en osäker faktor och att en över-
flyttning av gods från järnväg till väg kan ske ifall relativpriserna minskar för vägtrans-
porterna och ifall de kör på sträckor parallellt med järnvägen. På järnvägssidan lyfts att 
det skulle kunna avlasta trängseln på spåren om större tåg tilläts vilket skulle kunna 
minska antalet tåglägen.  

 
Framtida bränslen och tekniker 
Framtida bränslen och tekniker är svåra att sia om, men att energieffektivisering inom 
transportsektorn behövs och att olika drivmedel kommer att vara tillgängliga är de som 
besvarat enkäten överens om. När det gäller framtida bränslen nämner de flesta olika 
typer av biobränslen (t.ex. DME och biogas), andra generationens biodrivmedel anses 
ha störst potential, men även hybriddrift för de tyngre fordonen nämns som ett 
alternativ. Infrastruktur och transporter för distribution av alternativa bränslen 
påpekades som en viktig faktor, speciellt när flera olika alternativ för att ersätta fossila 
bränslen blir aktuella. 

På tekniksidan nämns ITS som en allt viktigare del av transportsystemet, framförallt för 
att öka intermodala transporter genom att det blir lättare att följa godset hela vägen. 
Under hearingen framkom också ITS som en viktig del och som en möjlighet för att 
kunna introducera LTF. Här lades även flera kommentarer in om att det finns en övertro 
på ITS och andra tekniska lösningar. Inom främst lastbilsbranschen finns en risk för en 
ökad brist på kvalificerade yrkesförare framöver. Vikten av att göra arbetet mer 
attraktivt är viktigt, inte minst ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det påpekades att det inte 
räcker med en GPS-navigator, utan det är viktigt med kvalificerade chaufförer. 
Effektiviseringar inom järnvägen med hjälp av ITS nämns också i enkätsvaren, bl.a. för 
att få effektivare signalsystem och kortare intervaller mellan tågavgångarna.  

 
Hinder och Drivkrafter 

En strävan är att effektivisera godstransporterna, ett sätt är att just utnyttja eventuella 
skalfördelar. Det finns många möjligheter men även hinder för att en utveckling av 
längre och/eller tyngre väg- och järnvägsfordon ska komma att realiseras. I Tabell 12 
listas de identifierade hinder och drivkrafter som framkommit i enkätsvaren, inom 
parentes anges om det gäller väg- eller järnvägsfordon. Dessa sammanfaller till största 
delen med vad som återfinns i litteraturen. Under hearingen framkom även en 
diskussion kring den presenterade tabellen. Utpekade nät ses som ett hinder från fram-
förallt skogsindustrin som ser ett behov att köra sina fordon från avverkningsplatser i 
skogen, medan andra ser det som en möjlighet för att kunna införa LTF nationellt men 
framförallt svenska dimensioner internationellt. Trafiksäkerhetsaspekterna debatteras 
också, vilket indikerar att mer forskning och erfarenhet behövs framförallt inom 
vägsektorn. Kompletterat till detta har även kontakt tagits med Johan Lang, Vägverket. 
Enligt honom är den första bedömningen att det troligtvis inte kommer uppstå problem 
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med framkomligheten för LTF som behöver åtgärdande insatser, men insatser eller 
restriktioner kan bli aktuella i exempelvis tätorter. Införandet av längre och tyngre 
fordon kan enligt Lang medföra krav på att dessa endast får trafikera vägar som är 
mötesfria vilket i förlängningen kan komma att ändra prioriteringsordningen för vilka 
vägar som byggs om till mötesfria. Sammanfattningsvis bedömer Lang att vid ett 
införande av längre och tyngre fordon handlar de huvudsakliga problemen om att 
broarnas bärighet behöver ses över samt att trafiksäkerheten måste garanteras, 
exempelvis genom en utbyggnad av mötesfria vägar (Lang, 2009). 

 
Tabell 12  Hinder och drivkrafter för längre och/eller tyngre väg(v)- och 
järnvägsfordon(j).  

Faktor Hinder Drivkrafter 

Transportekonomi   Minskade totalkostnader för företag (v/j) 
 Minskade transportkostnader/ton (v/j) 

Miljö och klimat  Effektiviseringsvinster “äts 
upp” av ökad efterfrågan 
(v) 

 Ökade bränslepriser 
 Minskad  

- bränsleförbrukning/ton, trängsel och 
- buller(färre fordon) (v/j) 
 Ökad efterfrågan på miljövänliga 

transporter (j) 
 Företagseffektiviseringar (t.ex. 

ledningssystem) (v/j) 
 Samhällsengagemang (v/j) 

Politik  Lobbygrupper mot LTF (v) 
 Lagstiftning (v) 

 Sammodalitetsprincipen (v/j) 

Trafiksäkerhet  Allvarligare olyckor (v) 
 Brist på erfarna chaufförer 

(v) 

 Färre fordon → Ökad säkerhet (v) 

Infrastruktur  Infrastrukturinvesteringar 
(v/j) 

 Hamn- och 
terminalkapacitet (v/j) 

 Utpekat nät → begränsade investeringar i 
vägnätet (v) 

Teknikutveckling    ITS och standardiserade lastbärare för 
ökad intermodalitet (v/j) 

 
Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar enkätsvaren och hearingen på en efterfrågan på utvecklandet 
av modulfordonen i Sverige och inom EU möjligtvis en ökad användning av de modul-
fordon som används i Sverige och Finland idag i utpekade korridorer. Vikten av att 
diskutera modulsystem istället för totallängder. Vidare var det även flera som såg 
intresset i att införa Performance Based Standards (PBS) istället för fasta regler för 
dimensioner och vikter. Sociala aspekter, eller andra så kallade mjuka faktorer, t.ex. 
krav på förarutbildning och erfarenhet är en annan viktig aspekt. På vägsidan är 
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förarutbildning även en trafiksäkerhetsaspekt som diskuterades på hearingen. Framtida 
brist på kompetenta och erfarna förare sågs som en fara både inom väg- och järnvägs-
sektorn. 

Sammanfattningsvis för järnvägssidan efterfrågas längre och tyngre tåg, men även 
större lastprofiler. För gränsöverskridanden transporter verkar det framförallt vara 
längre tåg som bedömdes möjligt att införa fram till år 2030, men det påpekades att 
många andra effektiviseringsaspekter är viktiga bl.a. administrativa för att underlätta 
järnvägstransporter. Tydligt framkommer även en oro över konkurrensytan mellan väg 
och järnväg ifall LTF får köras på längre sträckor parallellt med järnvägen.  

 
4.2 Alternativa bränslen 
4.2.1 Vägtransporter 
Vid en genomgång av befintlig litteratur blir det tydligt att det finns flera olika 
alternativa bränslen som ses som potentiella ersättare för fossila bränslen. Framförallt är 
det andra generationens biobränslen och bränsleceller som lyfts fram som alternativa 
bränslen för vägfordon år 2030 (Biofrack, 2006; Kågeson, 2007; Vägverket, 2007a; 
Energimyndigheten, 2009a; OECD, 2009 och TRANSvisions, 2009). Det finns dock 
flera svårigheter i att förutsäga vilka drivmedel som kommer att finnas på marknaden i 
ett längre tidsperspektiv främst på grund av att utvecklingen i hög grad styrs av skatter, 
subventioner och EU-regler (Kågeson, 2007). För lastbilar som trafikerar längre 
sträckor anses dieselmotorer dominera marknaden åtminstone i ett kort till medellångt 
tidsperspektiv (OECD, 2009). 

 
Biodrivmedel 
Flytande biodrivmedel nämns ha fördelar som möjligheten att utnyttja dagens infra-
struktur för distributionen och framförallt potential till att användas i befintliga motorer 
(Vägverket, 2007a och OECD, 2009). Dock anses omvandlingen från fast till flytande 
form eller gas ge upphov till betydande energiförluster (Kågeson, 2007). Nackdelar med 
biodrivmedel är vidare att det är svårt att garantera dess klimatneutralitet samt markkon-
kurrensen med matproduktion vilket innebär svårigheter att säkerställa tillgång till 
tillräckliga mängder (Biofrac, 2006; Vägverket 2007a och OECD, 2009). För att ett 
biodrivmedel skall anses vara klimatneutralt krävs att lika mycket ny biomassa skall 
växa upp som skördas, att mängden kol i marken inte minskar som en följd av odlingen, 
att den energi som används vid produktionen måste vara klimatneutral samt att 
utsläppen av andra växthusgaser utöver koldioxid, bl.a. metan och dikväveoxid, måste 
vara låga alternativt kompenseras (Vägverket, 2007a).  

Första generationens biobränsle23 bedöms endast stå för fyra till sju procent av bränslet 
för vägtransporter 2030 inom EU enligt TRANSvisions (2009a). Större hopp sätts 
istället till andra generationens biobränsle24 där produktionen bedöms medföra lägre 
utsläpp av växthusgaser samtidigt som kostnadseffektiviteten ökar (TRANSvisions, 
2009a). Andra generationens bränsle kan produceras från grödor som kräver mindre 
skötsel såsom exempelvis överskott från jord- och skogsbruk. Möjligheten att omvandla 
cellulosan gör att dessa bränslen generellt ger en högre avkastning jämfört med 

                                                 
23 Producerade på jäsning av energigrödor (ex. vete och sockerrör) och rötning (SOU, 2007). 
24 Ex. etanol producerat av cellulosa (lignocellulosa), biodimetyleter (DME), Fischer-Tropsch biodisel 
och biobaserad vätgas (SOU, 2007). 
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spannmål. Alger kan potentiellt komma att producera 10 till 30 gånger mer bränsle per 
tunnland jämfört med de grödor som används i dagens produktion. Odlingen av alger 
kan dessutom ske i saltvattendammar på obrukbar mark och riskerar således inte att 
konkurrera med mark avsedd för odling av grödor för livsmedelsproduktion (Bradley 
och Childs, 2007). Det finns dock kritik mot andra generationens biobränslen. World 
Resources Institute (WRI) menar att trots att andra generationens biobränslen anses 
medföra fördelar på grund av att de har ett lägre ekologiskt fotavtryck jämfört med 
dagens biobränslen samt att de inte konkurrerar med livsmedelsindustrin om samma 
delar av grödan, kan de inte anses vara den slutgiltiga lösningen på framtidens bränsle-
försörjning. Biobränslen anses kunna medföra en potential som komplement till andra 
bränslen men WRI menar att det även krävs andra styrmedel för att hålla tillbaka 
transportsektorns efterfrågan på fossila energikällor (Bradley och Childs, 2007). 

Som nämnts ovan finns flera typer av biobränslen med olika egenskaper och därmed 
nack- respektive fördelar. Några av de bränslen som benämns andra generationens 
biobränslen och som främst tas upp i litteraturen och även i enkätsvaren är följande.  

Fischer-Tropsch diesel (FTD), även kallad syntetisk diesel, tillverkas idag av naturgas 
men kan framställas även av förnybar biomassa (SOU, 2007). Fördelarna med syntetisk 
diesel anses främst vara att befintlig infrastruktur för distribution samt befintliga 
motorer kan användas (OECD, 2009). 

Dimetyleter (DME) kan framställas genom förgasning av biomassa, men även ur natur-
gas. Vid förbränningen uppstår mycket låga emissioner av hälso- och miljöskadliga 
ämnen. DME har en högre energiverkningsgrad jämfört med syntetisk diesel (Kågeson, 
2007). DME kan tillverkas både i form av gas och i flytandeform vid lågt tryck. Det går 
dock inte att blanda DME och diesel då DME kräver specialtank och annat insprut-
ningssystem (SOU, 2007).  

Etanol och metanol utvunnen ur träråvara har fördelen att den kan användas i befintliga 
motorer och distributionsinfrastruktur (SOU, 2007). Cellulosabaserad etanol 
(lingocellulosa) har producerats i pilotprojekt i liten skala och är redan idag bättre när 
det gäller utsläpp av växthusgaser jämfört med konventionella biobränslen. De 
ekonomiska fördelarna för produktion av cellulosabaserad etanol är obeprövad och 
storskalig produktion riskerar att begränsas bl.a. av höga kostnader (TRANSvisions, 
2009a).   

 
Elektricitet 

Satsningar på elbilar och laddhybrider kommer främst av att det är ett sätt att energi-
effektivisera transportsektorn, minska utsläpp av emissioner och för en industriell 
utveckling inom både fordonssektorn och kraftindustrin (Energimyndigheten, 2009b). 
Elbilar är fordon som helt drivs av elmotor, medan en hybrid är en bil som har både 
förbrännings- och elmotor där ett batteri används för att ta tillvara och spara broms-
energi. I laddhybriden, också kallad pluginhybrid, kan batteriet även laddas upp via 
elnätet. Styrmedel och statligt stöd är idag främst riktat till personbilar 
(Energimyndigheten, 2009b). För tunga fordon är det främst hybridlösningar som 
diskuteras i litteraturen. Hybridlösningarna kan kombineras med såväl fossila som 
alternativa bränslen. Hybridernas potential att effektivisera motorerna och sänka 
bränsleförbrukningen skiljer sig dock mellan distributions- och fjärrlastbilar. 
Distributionslastbilar som kör i tätorter med många start och stopp har ungefär fem 
gånger större potential att reducera bränsleförbrukningen jämfört med fjärrlastbilar 
(Birath, 2008). Det stora hindret för utvecklingen av tunga fordon med eldrift är 
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batterierna. Det avser priserna och tillgängligheten på exempelvis litium, men även 
storleken på batterierna. Ett batteripack till en medeltung lastbil för att köra på ren el i 
50 km beräknas väga ca 2 500 kg (Hedenus, 2007). För tyngre lastbilar krävs betydligt 
större batterier vilket med dagens teknik inte möjliggör fjärrtransporter på ren eldrift 
(Hedenus, 2007).  

 

Bränsleceller och vätgas 
Dagens batterier är ett hinder för eldrivna lastbilar som nämnts ovan. Ett alternativ är att 
istället använda bränsleceller. Flera studier framhåller vätgas och bränsleceller som 
möjligt framtida fordonsdrivmedel (Kågeson, 2007, Vägverket, 2007 och 
TRANSvisions, 2009a). Vätgas ses idag som ett av de mest lovande alternativen till att i 
ett längre tidsperspektiv ersätta fossila bränslen (TRANSvisions, 2009a). Vägverket 
påpekar dock att vätgas inte är en energikälla utan en energibärare vilket innebär att en 
energikälla måste finnas för produktionen. Detta innebär att huruvida vätgasen kan 
anses vara klimatneutral eller ej beror på vilken energikälla som används vid framställ-
ningen. Vid användning av vätgas i en bränslecell innehåller avgaserna endast vatten-
ånga (Vägverket, 2007a). I dagsläget finns inga fordon som drivs med hjälp av bränsle-
celler i kommersiell drift men i framtiden bedöms bränslet kunna bidra med flera 
miljöfördelar. Dagens begränsningar för en storskalig användning av bränsleceller i 
fordon är främst att de är dyra att producera samt problem kring infrastruktur för 
distribution och påfyllnad av väte (TRANSvisions, 2009a). Vägverket påpekar även 
problemet med att vätgas har en låg energitäthet vilket medför att den måste lagras 
under högt tryck alternativt vid -235 grader Celsius för att hållas flytande. Lagringen 
kräver speciella tryckbehållare och tankar vilka både är platskrävande och tunga 
(Vägverket, 2007a). Ett annat alternativ för lagring är i metallhydrider ur vilka en 
successiv frigöring av gas kan ske (Kågeson, 2007). Medellivslängden för bränsleceller 
(idag omkring 10 000 mil) är ett annat problem som förhindrar en storskalig spridning 
(Vägverket, 2007a). Om en storskalig användning av vätgas skall bli möjlig förutsätts 
en utbyggnad av ett distributionssystem (Kågeson, 2007). Sammanfattningsvis gör 
Vägverket bedömningen att bränsleceller har störst potential för distributionstrafik där 
kravet på räckvidd inte är lika stort jämfört med fjärrtrafik där det krävs 
lagringsutrymme av flytande vätgas (Vägverket, 2007a).  

 
Energiprognoser 

I Energimyndighetens långsikta energiprognos till 2030 presenteras ett antal olika 
scenarion med syfte att presentera en beskrivning av energisystemets framtida 
utveckling. Fram till år 2020 bedöms, för huvudscenariot, vägsektorn öka sin energi-
användning. En stor del av ökningen beror på ökad efterfrågan på tung godstrafik. 
Godstransporterna beskrivs vara mindre känsliga gentemot förändringar, exempelvis 
högre bränslepriser, jämfört med persontransporterna. Energimyndigheten bedömer att 
drivmedel för vägtransporter, förutom fossila, även består av förnybara drivmedel 
såsom etanol, biogas och FAME25. Hur stor den framtida användningen blir anses enligt 
Energimyndigheten framför allt bero på bränslepriser, produktionskostnader, utbyggnad 
av distributionsnätet, tillgången till fordon samt utbyggnad av tank- och serviceställen. I 
prognosen utesluter Energimyndigheter andra generationens biobränslen på grund av 

                                                 
25 FAME (fettsyrametylestrar) som framställs av vegetabiliska oljor såsom exempelvis raps-, soja- och 
palmolja (Kågeson, 2007). 
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osäkerhet kring när dessa kan utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ på marknaden. 
Användningen av FAME bedöms öka något under prognostiden men den totala 
användningen bedöms fortsatt vara mycket låg jämfört med övriga drivmedelsalternativ. 
Däremot bedöms etanolanvändningen öka kraftigt liksom användningen av biogas 
(Energimyndigheten, 2009a). 

I TRANSvisions (2009a) antas i basscenariot att bränslet i transportsektorn inom EU 
kommer att domineras av fossila bränslen även år 2030. Marknadsandelen för fossila 
bränslen beräknas sjunka från 97 procent (2005) till 91 procent år 2030. Den minskade 
andelen antas bero på ökad användning av biobränslen, främst andra generationens 
biobränslen. Andra generationens biobränslen bedöms totalt sätt ha en maximal 
potential på att försörja tio till tjugo procent av energibehovet för EU:s transporter. I en 
tidigare rapport av Biofrac (2006) är visionen att EU skulle kunna tillgodose upp till en 
fjärdedel av EU:s behov av bränsle för transporter med hjälp av koldioxideffektiva 
biobränslen till år 2030. Biobränslen bedöms år 2030 användas för inblandning i bensin, 
diesel eller naturgas, alternativt användas som ren bränslekälla. Marknaden bedöms 
främst domineras av bränslen bestående av flytande kolväte samtidigt som diesel 
bedöms öka sin andel på bekostnad av bensin. Etanol, syntetiska biobränslen såsom 
exempelvis FTD, samt väte producerat från biomassa är alla exempel på andra genera-
tionens biobränslen som Biofrac förutspår finnas tillgängliga år 2030. Framför allt 
bedöms lignocellulosaetanol användas men även vegetabiliska oljor och animaliska 
fetter nyttjas i produktionen. Dagens motorteknologi bedöms även vara ledande 2030 
varför biobränslena används framför allt i bensin- och dieselmotorer. Dock bedöms det 
finnas potential till användning av speciallösningar, exempelvis bränsleceller, i vissa 
typer av specialfordon. Huvuddelen av biobränslena bedöms i framtiden produceras av 
europeiska industrier med hjälp av hållbara och innovativa tekniker (Biofrac, 2006).  

 
4.2.2 Järnvägstransporter 
I Sverige bedrivs godstransportarbetet på järnväg till stor del med el och då framför allt 
med el från icke-fossila källor, endast omkring tio procent av godstransportarbetet 
utförs med dieseltåg. År 2007 stod godstågen drivna med el för 21 Mdr tonkm26 jämfört 
med 2,3 Mdr tonkm för godståg drivna med diesellok (SIKA, 2009a). Information om 
alternativa drivmedel för järnvägstransporter finns det lite litteratur kring. Fröidh och 
Nelldal (2008) beskriver dock att ett prototyplok som drivs med hjälp av bränsleceller 
håller på att byggas i USA. I USA har även prov med flytande naturgas (LNG) som 
bränsle i järnvägslok genomförts på 1990-talet (Näslund, 2006). I Sverige finns det idag 
ett projekt med ett biogasdrivet tåg mellan Linköping och Västervik. Projektet har visat 
på möjligheterna att driva tåg på biogas utan någon större skillnad för underhållskostnad 
och samtidigt minska miljöpåverkan. De problem som föreligger är främst att skapa 
utrymme för tankarna, då biogasen tar mycket större plats än diesel, och att det än så 
länge inte finns en välutbyggd infrastruktur för distribution och tankning av biogas. Idag 
byggs heller inga biogaståg för marknaden (Tekniska Verken, 2008).  

För den framtida produktionen av el år 2030 gör Energimyndigheten (2009a) bedöm-
ningen att i huvudscenariot att kärnkraften expanderar och genom en effekthöjning 
producera mer el. Vindkraft bedöms öka sin produktion av el mellan åren 2010 till 2020 
som en följd av stöd från elcertifikatsystemet. Produktionen bedöms dock minska från 
år 2020 och framåt då elcertifikatsystemet antas ha åstadkommit sitt slutgiltiga produk-

                                                 
26 Avser nettotonkm.  
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tionsmål. År 2030 bedöms vindkraften producera 6,7 TWh. Vattenkraften antas efter en 
effekthöjning i befintlig storskalig vattenkraft öka med 0,5 TWh vilket år 2030 innebär 
60 TWh per år. Figur 10 visar elproduktionen för prognosåren 2010, 2020 och 2030 
jämfört med 2005. Vid ett högre pris på fossilt bränsle bedöms elproduktionen från 
vindkraft öka som en följd av ett högre elpris (Energimyndigheten, 2009a). 
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Figur 10  Elproduktionen (netto) för 2005 samt prognosåren 2010, 2020 och 2030 
uttryckt i TWh. 
Källa: Energimyndigheten (2009a) 

 

Europeiska kommissionen bedömer i sin prognos till 2030 (se Figur 11) att el från 
förnybara energikällor (förkortat RES i Figur 11) ökar till 23 procent, främst beroende 
på vindkraftens expansion men även på grund av ökning av el från biomassa samt från 
solceller. Vattenkraften bedöms minska sin andel något fram till 2030. Desamma gäller 
för kärnkraftens som bedöms minska sin andel från 30 procent till 20 procent på grund 
av politiska beslut om avveckling i en del medlemsstater. Flytande bränslen antas öka 
sin andel på grund av höga gaspriser samt dess funktion som ersättning för kärnkraften. 
Dock antas gas fortsätta vinna marknadsandelar på grund av dess fördelar i form av ett 
bränsle som är förhållandevis rent, effektivt och har en låg andel kol (European 
Commission, 2008).  

 

 

 

 

 
 
Figur 11  Faktisk och prognostiserad 
elproduktion (netto) fördelat över olika 
energikällor inom EU-25.    

Källa: European Commission (2008) 
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5 Diskussion 
Litteraturstudien har visat på att det finns många olika fordonskombinationer på både 
väg- och järnvägssidan runt om i världen som är både längre och tyngre än de maximala 
dimensionerna i Sverige. Framförallt i USA och Australien finns fordon som är betyd-
ligt större. Utifrån enkätsvaren och hearingen ges generellt en bild av en begränsad 
utveckling av vägfordonsdimensionerna i Sverige fram till 2030, framförallt i gräns-
överskridande transporter. Detta baserat dels på den historiska utvecklingen, dels att 
byråkratiska processer för att nya beslut ska ske inom EU tar tid. Samma argument 
tycks också ligga bakom bedömningen att det mest troliga är att bygga vidare på EMS. 
För järnvägssidan ses också relativt begränsade utökningar av dimensionerna som 
troliga fram till 2030, främst verkar investeringar i infrastrukturen vara den begränsande 
faktorn.  

 
Väg 
Trafiksäkerhet, infrastruktur, trängsel, miljö och transportekonomi är de olika aspekter 
som vi identifierat som relevanta vid en diskussion kring längre och/eller tyngre väg- 
och järnvägsfordon. Relevansen av de olika aspekterna skiljer sig dock för de olika 
trafikslagen. Om vi börjar med vägsidan är det främst trafiksäkerhet, infrastrukturslitage 
och miljöpåverkan som diskuteras, både i litteraturen och i vår enkätundersökning. 
Effekterna på dessa områden beror till stor del på var LTF tillåts trafikera. I den här 
studien har det kommit fram tre olika användningsområden för LTF som delvis över-
lappar varandra. Områdena är följande:  

I. Utpekade korridorer 

II. Matartrafik 

III. Infrastrukturbegränsning (Likt dagens 25,25 meters fordon). 

 

Det första användningsområdet är att tillåta LTF i korridorer på ett utpekat nät för 
godstransporter. Fördelen med detta är att fordonen skulle kunna hänvisas till vägar med 
högre trafiksäkerhet, exempelvis mötesfria vägar, samt att infrastrukturinvesteringarna 
skulle kunna koncentreras till dessa stråk. En annan aspekt är att långväga vägtrans-
porter i vissa fall konkurrerar med andra trafikslag såsom järnväg och sjöfart. Vilka 
effekterna blir totalt i transportsystemet beror på fördelningen mellan trafikslagen och 
rebound-effekten, dvs. att de transportekonomiska effektiviseringarna leder till lägre 
priser och därmed en ökad efterfrågan (med tillhörande förändring av externaliteter) 
som blir större än effektiviseringarnas positiva effekter. Givet att konkurrensytan är 
liten erhålls positiva trafiksäkerhets- och miljöaspekter. Detta är dock en omstridd fråga. 
Vissa menar på att det finns specifika järnvägs- respektive väggods, medan andra 
hävdar att avgränsningen inte alls är stark utan att allt gods i princip kan färdas på det 
ena eller det andra trafikslaget. Utifrån statistik från SIKA:s varuflödesundersökning 
från 2004/2005 har VTI27 tidigare konstaterat att de flesta varuslag transporteras med 
flera trafikslag, men att det för flera varugrupper finns ett dominerande trafikslag. Det 
har framförallt varit varugrupperna rundvirke och livsmedel som enbart transporterats 
med lastbil, medan järnväg och sjöfart har haft sina största andelar av transportkedjorna 
för främst järnmalm samt papper och massa (mätt i ton).  

                                                 
27 Vierth, et al. (2008) 
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Ett annat användningsområde är att nyttja LTF som matartrafik för att effektivisera 
transportsträckan till och från terminaler och hamnar. Detta kan gynna intermodala 
transporter genom transportekonomiska fördelar på vägsträckorna. Det krävs oftast stora 
och stabila flöden för att kunna nyttja LTF på ett lönsamt sätt. Nackdelarna är att dessa 
transporter i större utsträckning kommer att ske på mindre vägar med lägre säkerhet, 
som ej är mötesfria, och att infrastrukturinvesteringarna inte kan samlokaliseras på 
samma sätt eftersom vägarna där fordonen skulle behöva trafikera blir mer utspridda. 

Ett ytterligare alternativ som framförts är att tillåta LTF i hela vägnätet, likt de 
modulfordon som används idag om max. 25,25, meter och 60 ton. Här är det enbart 
infrastrukturen som begränsar. Detta alternativ förespråkas för att t.ex. kunna 
effektivisera skogstransporter som behöver trafikera det kapillära vägnätet samt 
anläggningstransporter som går kortare sträckor. Dessa transporter uppvisar liknande 
för- och nackdelar som matartransporterna, dvs. att de kan effektivisera vägtranspor-
terna men samtidigt blir trafikeringen av LFT mer utspridda jämfört med utpekade 
korridorer. De negativa effekterna kan dock uppvägas av att färre fordon behövs för att 
transportera en given mängd gods.  

Eventuella restriktioner om när på dygnet LTF skulle trafikera är en annan aspekt som 
inkom i enkätsvaren, men som även tas upp i litteraturen. Fördelen med restriktioner 
som bara tillåter trafikering av LTF på natten är bl.a. att det är mindre övrig trafik under 
dessa timmar vilket kan öka trafiksäkerheten genom att det skulle reducera antalet 
omkörningar. Däremot minskar flexibiliteten för kunder och transportörer.  

Var dessa fordon skulle komma att trafikera beror på politiska beslut, verkställda genom 
lagstiftningen. Intressant är hur framtida regelverk som berör Sverige, kommer att se ut 
år 2030. Kanske i stil med dagens regleringar av fordonsstorleken genom vikt- och 
längdbestämmelser, eftersom beslutsprocesserna är relativt långsamma. Ett alternativt 
system är Performance Based Standards (PBS), som presenterades i sektion 3.1.2. Detta 
skulle kunna vara ett alternativ och kanske även till viss del vara ett svar på ovanstående 
problematik om fordonens trafikering. Att fordonsdesignen anpassas till väginfrastruk-
turen, men inte bara bärighetsmässigt utan även ur trafiksäkerhetsperspektiv och miljö-
hänsyn. Detta är en utvecklingsmöjlighet som är intressant att studera vidare. PBS 
kanske är ett mer flexibelt system för EU där olika länders förutsättningar och transport-
behov skiljer sig stort från kalla och avlånga Sverige i norr till varmare länder med 
högre populationsdensitet i söder likt Portugal eller Italien. En ytterligare aspekt som 
diskuterats på hearingen är bristen på kompetenta förare som redan till viss mån finns 
idag och som förväntas öka framöver. Detta gäller både väg- och järnvägssektorn. På 
vägsidan ses det dock även som en trafiksäkerhetsaspekt eftersom förarna anses ha en 
viktig roll ur trafiksäkerhetssynpunkt.  

 
Järnväg 
På järnvägssidan är det tydligare fokus på dedikerade stråk där infrastrukturen behöver 
anpassas för att kunna tillåta längre och/eller tyngre tåg. Järnvägen förknippas inte med 
samma trafiksäkerhetsaspekter som vägsidan och är därmed inte en begränsande faktor 
på samma sätt som för LTF. Om åtgärder görs i det nationella järnvägsnätet är det 
viktigt att även genomföra motsvarande anpassningar i terminaler och det kapillära nätet 
(t.ex. stickspår till industrier och företag). Detta behövs för att kunna utnyttja fördelarna 
med investeringarna fullt ut för godstransporterna. I de kalkylerna som Banverket tagit 
fram för att undersöka den samhällsekonomiska lönsamheten för exempelvis längre tåg, 
har inte dylika kostnader tagits med i beräkningarna, utan enbart förlängningar av 
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mötesspår. Det konstateras i trafikverkens ”Förslag till Nationell plan för transport-
systemet 2010–2021” att mer utredningar av investeringar för godstransporter på 
järnväg krävs. Istället har satsningar på persontrafiken prioriterats och förutses ge 
utökade möjligheter även för godstrafiken. På järnvägssidan är det generellt många 
åtgärder som förespråkas för att effektivisera järnvägen utöver dimensioner och vikter, 
snarare dyker administrativa åtgärder, t.ex. tidtabeller och differentierade banavgifter, 
eller tekniska förbättringar, t.ex. signalsystem, upp för att nyttja spårens kapacitet mer 
effektivt. Vidare har det varit betydligt svårare att finna publicerade studier kring längre 
och tyngre tåg jämfört med för LTF, vilket indikerar på att det finns ett forskningsbehov 
här. 

Övergripande politiska målet för transportsektorn i Sverige, men även inom EU, är att 
sträva mot ett långsiktigt hållbart transportsystem. Miljöaspekter och framförallt klimat-
frågan är därför viktiga i utvecklingen av det framtida transportsystemet. För vägtrans-
porterna handlar det främst om det vi diskuterat tidigare, energieffektiviseringar, men 
även om att ställa om från ett beroende av fossila bränslen till hållbara förnyelsebara 
bränslen. Utifrån både litteraturen och enkätsvaren framkommer en stor ovisshet kring 
vilka drivmedel som kommer att användas framöver, den bedömning som finns är att 
dieselmotorn tros vara standard framöver och att olika alternativa bränslen som kan 
fungera i en dieselmotor är de drivmedel som kommer att utgöra de första alternativen. 
Stor tilltro ges till andra generationens biodrivmedel, men även hybriddrift som en del 
av energieffektiviseringen. Utökade dimensioner och vikter på vägsidan ses som en 
energieffektiviseringsåtgärd, men i många fall är dock både sjöfarten och järnvägen 
överlägsna vägfordonen när det gäller energieffektivitet.  
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6 Slutsatser 
Sammodalitet har varit nyckelordet för det här projektet, med fokus på de enskilda 
trafikslagens effektiviseringar. I inledningen ställdes två frågor, som vi genom 
rapporten har presenterat underlag till för att kunna besvara. Den första frågan är vilka 
fordonsdimensioner och vikter som projektet Sammodalitetsprojektet bör utreda vidare. 
Utifrån sammanställt material och diskussioner under hearingen förespråkas att det på 
vägsidan framförallt är utökningar av EMS som efterfrågas. Mer specifikt dubbla 
påhängsvagnar (inom vars totallängd inkluderar dubbla 40-fots eller 45-fots containrar 
alternativt en 40-fots container och en 45-fots container), trippla växelflak, samt även 
ETT-fordonet. Både litteraturundersökningen och enkätsvaren indikerar också på att det 
i första hand är utökad volymkapacitet som efterfrågas, inte utökad viktkapacitet.    

På järnvägssidan är det främst längre tåg som verkar ha störst potential, framförallt för 
internationella transporter. Som visats i litteraturstudien tillåter flera av Sveriges grann-
länder och övriga länder inom EU betydligt längre tåg än vad Sverige gör idag. Tyngre 
tåg efterfrågas också dels en harmonisering av metervikten till 8 ton/m, dels en höjning 
utav axellasten till främst 25 ton.  

 
Tabell 13  Fordonskombinationer som efterfrågas.  

Trafikslag Fordon Dimension (m) Vikt 

EMS – Dubbla påhängsvagnar  Ca 32 60/80 ton 

EMS – Trippla växelflak Ca 27  60 ton 

Väg 

ETT-fordonet 30  90 ton 

Längre tåg 750  – Järnväg 

Tyngre tåg – STAX 25/30 ton 

STVM 8 ton/m 
 
Den andra frågeställningen att besvara är vilka effekter som bör utredas för de olika 
fordonskombinationerna. De främsta effekterna skiljer sig delvis för väg- och 
järnvägsfordon, se Tabell 14. På vägsidan är främst trafiksäkerhetsaspekterna viktiga. 
Kritiska moment som är viktiga att utreda vidare är korsningar och omkörningar. En 
ytterligare, icke-teknisk, aspekt som bör utredas är de s.k. mjuka faktorerna såsom 
utbildning och förarbeteende. 

 
Tabell 14  Effekter att utreda vidare. 

Effekt Väg Järnväg 

Trafiksäkerhet Korsningar och omkörningar. 

Förarbeteende och utbildning. 

– 

Infrastruktur Slitage Slitage 

Trängsel Kapacitet Kapacitet 

Miljö Emissioner, Energieffektivitet, 
Konkurrensytan 

Energieffektivitet, Konkurrensytan 

Transportekonomi Skalfördelar Skalfördelar 
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På järnvägssidan är diskussionerna kring trafiksäkerhetsaspekterna inte lika tydliga. 
Infrastrukturslitage och effektivt utnyttjande av kapaciteten i infrastrukturen är också 
viktiga aspekter för både väg- och järnvägsfordon, samt de transportekonomiska 
effekterna.  

Vidare är miljöeffekterna viktiga att kartlägga och här är frågan om framtida bränslen 
viktig för hur stort problemet med konkurrensytan kommer att bli. Utnyttjandet av 
längre och tyngre fordon i sig ses som en energieffektiviseringsåtgärd, men omställ-
ningen till hållbara förnyelsebara drivmedel är viktig. Både litteraturen och enkätsvaren 
visar på en ovisshet kring vilka drivmedel som kommer att dominera framöver, men 
andra generationens biodrivmedel samt hybriddrift för energieffektivisering förespråkas 
som potentiella alternativ. 

Slutligen har vi under arbetets gång funnit aspekter som inte rymts att fördjupa sig i 
inom ramen för det här projektet, men som vore intressant att studera vidare. För det 
första avser det kostnader för infrastrukturen för stillastående väg- och järnvägsfordon. 
Det handlar exempelvis om kostnader för parkeringsplatser för längre vägfordon och 
rangerbangårdar som kan hantera längre och tyngre tåg. För det andra, att utreda för- 
och nackdelar med regleringsformen Performance Based Standards jämfört med ett 
regelverk baserat på dimensions- och viktbegränsningar för längre och tyngre väg- och 
järnvägsfordon. 
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Enkätundersökningen  
Förfrågan om expertis angående fordonsdimensioner för effektivare godstransporter 

VTI har med ekonomiskt stöd av Vägverket, Banverket, Vinnova och Energimyndig-
heten påbörjat ett projekt med syftet att undersöka möjligheterna att effektivisera 
godstransportsystem genom att utnyttja större fordonsdimensioner det s.k. 
Sammodalitetsprojektet. Projektet som är flerårigt kommer att utveckla kunskapen på 
området och syftar även till att kunna stödja beslutsfattare vid val mellan olika 
handlingsalternativ. 

I inledningsskedet av projektet ingår att utföra en omvärlds- och framtidsanalys som 
omfattar perioden fram till 2030. För att få en så allsidig belysning som möjligt behöver 
vi er och andra intressenters bidrag och kunskap på området. Med ledning av de svar 
som vi får från er och andra kommer vi att sammanställa flera olika framtidsscenarier. 
Dessa kommer sedan att utgöra ett underlag för en hearing den 3 september i Stockholm 
som alla inblandade parter kommer att inbjudas till. Resultatet av omvärlds- och 
framtidsanalysprocessen kommer i slutet av året att publiceras i en VTI-rapport. 

Vi sätter ett stort värde på era erfarenheter inom området och skulle därför vilja veta 
mer om vilka koncept som ni anser är rimliga/implementerbara under perioden fram till 
år 2030. För att kunna jämföra svaren från de olika experterna har vi sammanställt några 
grundfrågor här nedan. Vi ser gärna att ni är tydliga med vilka eventuella antaganden 
eller referensramar ni utgår ifrån. Frågorna utgör en bas och skulle ni anse att frågeställ-
ningarna är för snäva är det helt fritt att komplettera svaren med andra perspektiv och 
uppgifter. 

I. I vilken utsträckning upplever ni att transportbranschen skulle vilja 
använda längre/tyngre fordon/fartyg utöver det som är möjligt idag 
för att effektivisera godstransporterna?  

II. Vilka dimensioner är det som efterfrågas? 

III. Var och för vilket gods skulle dessa transporter i huvudsak 
användas? 

IV. Vilka effektivitetsvinster skulle kunna uppnås om dimensionerna 
förändrades med avseende på exempelvis miljö och ekonomi? 

V. Hur skulle konkurrensytan och samverkan mellan trafikslagen 
påverkas om t.ex. längre och tyngre lastbilar tilläts eller om det var 
möjligt med järnvägssätt på 800 meter? Frågan är inte begränsad 
enbart till dessa exempel utan berör principen om konkurrensen 
mellan trafikslagen och frågan om det finns större dimensioner som 
skulle gynna ett transportsystem där trafikslagen kan komplettera 
varandra på ett effektivare sätt. Det är även viktigt att inkludera 
sjöfarten i resonemanget. 

VI. Vilka hinder och/eller drivkrafter ser ni för förändrade fordons- och 
fartygsdimensioner (t.ex. investeringsbehov i infrastrukturen, 
trafiksäkerhet och harmoniseringar)? 

VII. Vilka är enligt er de mest troliga framtida logistiklösningarna i 
Sverige och internationellt till år 2030 (Med fokus på fordon men 
även t.ex. bränsle, lastbärare och ITS – Intelligent Transport 
Systems)? 
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Ert deltagande är viktigt för att bidra till en heltäckande kunskapsammanställning och 
för att kunna sammanställa svaren inför hearingen behöver vi dem senast den 10 
augusti.  

Vi vill även ta tillfället i akt att inbjuda till hearingen den 3 september där de 
preliminära slutsatserna kommer att presenteras. Syftet med hearingen är att få en 
diskussion om resultaten från de svar som inkommit till VTI och pröva olika 
framtidsscenarier för godstransporternas fordonsdimensioner. Vi kommer att 
återkomma med mer detaljerad information senare. 

 

Vid frågor är ni välkomna att ta kontakt med oss!  

 

Tack för er medverkan, 

 

 

 

_____________________________    

Anna Mellin- Delprojektledare 

anna.mellin@vti.se   

08- 555 770 34     
   ____________________________ 
   Gunnar Lindberg 

   Avdelningschef Transportekonomi 
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DELTAGARANTAL  
Framtidsanalysen är till största del baserad på den information och de diskussioner som 
har förts i den fokusgrupp som har ingått i projektet. Fokusgruppen består av olika 
experter inom godstransporter och fordons- och fartygsdimensioner i Sverige. 
Representanter från näringslivet, akademiska världen och ideella organisationer har 
bjudits in. En första förfrågan skickades ut, via en skriftlig enkät samt inbjudan till en 
gemensam hearing. Tabellen nedanför visar deltagandet. 
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Figur 12  Utskickade enkäter och antal inkomna enkätsvar. 
 
Av totalt 45 tillfrågade har 19 inkommit med skriftliga svar, vilket ger en svarsfrekvens 
på ca: 42 procent. Tre ytterligare av de tillfrågade har även valt att ställa sig bakom ett 
av de inkomna svaren istället för att inkomna med ett eget. Under hearingen som hölls 
den tredje september deltog även några som inte inkommit skriftligen med svar och vice 
versa. De som valt att inte delta har antingen inte känt att de har varit rätt person att 
svara, slutat på sin position eller som de flesta bortfallen berott på ont om tid.   
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MOTTAGARE AV ENKÄTEN OCH DELTAGARE VID HEARINGEN 
FÖRETAG/ORGANISATION 
/LÄROSÄTE 

ENKÄTEN HEARING 
NÄRINGSDEPARTEMENTET 
3 SEPTEMBER 2009 

BilSweden Ulf Perbo  

Bring Lennart Andersson  

Cargonet Hans Backman  

Chalmers Kenth Lumsden  

Copenhagen/Malmö Port Lennart Pettersson  

DBSchenker Gunnar Ahldén Gunnar Ahldén 

DHL Stefan Nilsson  

Fortum Värme Marianne Broberg  

Green Cargo Erica Kronhöffer Erica Kronhöffer 

Göteborgs Hamn Claes Sundquist  

Handelshögskolan vid GU Johan Woxenius  

Hector Rail  Mats Nyblom Mats Nyblom 

Kinnarps Assar Jarlsson Assar Jarlsson 

Kockums Industrier Peter Linde  

KTH Björn Birgisson  

KTH Bo-Lennart Nelldal  

Linköpings Universitet Mats Abrahamsson  

Maersk Karl Jivén  

Nature Associates Per Kågeson  

Näringslivets transportråd Guy Ehrling  

OnRoad Göran Arkler  

Railog Tommy Halén  

SCA Peter Eriksson  

Scania Maria Jobenius Maria Jobenius 

Skogforsk  Claes Löfroth/ Gunnar 
Svenson 

Skogsindustrierna Staffan Thonfors  

Skogsåkarna Jakob Staland  

SNF Magnus Nilsson  

Stena Line Hans Hansson  

Stockholms hamnar Jan Valeskog Jan Valeskog 

Stora Enso Stig Wiklund  

Sweco Jonas Sundberg Jonas Sundberg 
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Svenskt flyg Peeter Puusepp  

Sveriges Hamnar Mikael Castanius  

Sveriges Transportindustriförbund Stefan Back  Stefan Back 

Sveriges Åkeriföretag Mårten Johansson Mårten Johansson 

TochE Nina Renshaw  

TFK Peter Bark Peter Bark/Rikard Jonsson 

Transatlantic Anders Källström Filip Bengtsson 

TRB Per-Olof Arnäs  

TX Logistik Mats Abrahamsson  

Tågoperatörerna Pelle Andersson  

West Air Sweden Gustaf Thureborn  

Volvo Lastvagnar Ulf Ehrning Ulf Ehrning 

Volvo Logistics Dan Geyer Dan Geyer 

Österströms Johan Lantz Johan Lantz 
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Performance Based Standards – Australien 
 

 
 Standard Description 

Static rollover threshold Ensures that geometry and suspension provide a set level of vehicle stability  

Directional stability under 
braking 

Ensures that vehicles remain controllable when braking in a turn 
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Yaw damping coefficient Ensures that vehicles do not suffer excessive roll oscillation after manoeuvres 

High-speed transient 
offtracking 

Ensures that trailers follow the path of the prime mover during unbraked 
avoidance manoeuvres 

Rearward amplification Ensures that trailers of multi-articulated vehicles do not swing excessively after 
avoidance manoeuvres 

Tr
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rf
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ce

  

Tracking ability on a straight 
path 

Ensures that trailers do not deviate from intended straight line path when 
driven on a rough road 

Startability Ensures that the fully laden vehicle may start on a hill of set grade 

Gradeability Ensures that the fully laden vehicle may maintain speed on a hill of set grade 

Acceleration capability Ensures that a vehicle may accelerate at an appropriate rate to clear traffic 
lights etc 
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n 

 

Overtaking provision Transferred to Network Classification Guidelines 

Low-speed swept path Ensures that a vehicle may safely manoeuvre around corners typical of those 
found on its compatible network without cutting the corner 

Frontal swing Ensures that a vehicle may safely manoeuvre around corners typical of those 
found on its compatible network without contacting the rear of the vehicle 
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  Tail swing Ensures that a vehicle may safely manoeuvre around corners typical of those 

found on its compatible network without contacting the rear of the vehicle 

Steer-tyre friction demand Ensures that steering axle will be effective in changing the course of the 
vehicle as required by driver input 

Handling quality 
(understeer/oversteer) 

Ensures that the vehicle does not show any adverse handling properties with 
respect to steering inputs – under development 
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Ride quality (driver comfort) Ensures that vehicle ride quality does not have adverse whole-body vibration 
effects on driver – under development 

Bridge loading Ensures that vehicle mass is compatible with bridge infrastructure for set route 

Pavement vertical loading 
(interim standard) 

Ensures that vehicle mass as transferred to the pavement is compatible with 
road infrastructure for set route 

Tyre contact pressure 
distribution 

Ensures that pressure transferred to the road surface by the tyres is 
compatible with road infrastructure for set route 

In
fr

as
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re
  

Pavement horizontal loading Ensures that horizontal force transferred to the road surface by the tyres is 
compatible with road infrastructure for set route 

Källa: OECD (2009)  
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Studier om längre och/eller tyngre vägfordon 
Det här stycket tar upp de effekter som det framförallt diskuteras kring avseende längre 
och/eller tyngre fordon. Effekterna av ett införande av dylika fordon tas upp i flera 
studier som utgått från olika metoder och fordonskoncept. Därav följer först en kortare 
presentation av de studier som använts. 

 
Australien 
En fallstudie av Wright och Associates har undersökt olika fordonsdimensioner i 
delstaten Victoria. Alla fordon i studien har inte klarat de PBS-standarderna som krävs 
varför alla ännu inte är i kommersiell drift i delstaten Viktoria. Tabell 15 visar på några 
av de längre och tyngre fordon som presenteras i genomgången.  

 
Tabell 15  Fordon som ingår i studien som är längre och/eller tyngre än 25,25 meter 
och 60 ton. 

Längd 
(m) 

Bruttovikt 
(ton) 

Uppfyllt 
PBS 
kraven 

Illustration 

26 71 Nej (under 
utveckling) 

 
26 – Ja, finns i 

kommersiell 
drift 

 
26 89 Ja, 

ansökan 
har ej 
godkänts 

 

27 –28 Nej, 
utveckling 
pågår  

30 6829 Ja, 
ansökan 
pågår 

 
30 68 Ja, finns i 

kommersiell 
drift 

 
30 68,5 Ja, 

ansökan 
har ej 
godkänts  

 

                                                 
28 Maximal axellast 8,5 ton/axel (fordonet har 11 axlar). 
29 Bruttovikten kan tillåtas öka till 77,5 ton. 
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33,5 57 Ja, men har 
inte fått 
ansökan 
godkännd  

34,5 72 Ja, 
provkörning 
pågår 

 
36,5 – Nej 

40 – Ja, 
ansökan 
har 
godkänts  

Källa: Wright och Associates (2008) 

Från och med september 2009 och två år framåt pågår ett försök med så kallade High 
Productivity Freight Vehicles (HPFV) i delstaten Viktoria. Fordonen har en maximal 
längd på 30 meter, en maximal vikt på 77 ton alternativt 77,5 ton om fordonet uppfyller 
specifika krav, en bredd på 2,5 meter och en höjd på 4,3 meter alternativt 4,6 meter för 
vissa typer av fordon som fraktar lätt gods. För att minimera fordonens påverkan på 
broar måste avståndet mellan axlarna vara 6,5 meter. Försöken är ett viktigt steg i 
implementeringen av PBS i delstaten Viktoria i arbetet med att introducera nya, säkrare 
och mer effektiva fordon. För att få delta i försöken måste fordonet uppfylla de 
nationella kraven för PBS. Fordonen som ingår i försöken är endast tillåtna att trafikera 
några utpekade vägar i delstaten, för trafikering på andra vägarna krävs speciella 
tillstånd. Tillgängligheten till vägarna kommer att regleras utifrån fordonens design och 
dynamiska utförande vilket bland annat innebär restriktioner för vissa fordon på vägar 
med snävare svängar alternativ på vägar med svagare struktur för vägar och broar. 
Fordonen får heller inte trafikera vägarna under rusningstid i syfte att minimera 
uppkomsten av trängsel. Användning av HPFV på utpekade vägar beskrivs medföra 
potential till att reducera antalet fordon med nästan en tredjedel och samtidigt minska 
utsläppen och transporkostnaderna med upp till 22 procent på dessa vägar. Trängseln på 
vägarna beskrivs även kunna reduceras genom användning av HPFV (Vicroads, 2009).  

 
Kanada 

Woodroffe et al. (2001) har på uppdrag av Alberta Infrastructure’s Transportation 
Policy and Economic Analysis Branch undersökt den ekonomiska effektiviteten av 
LCV:s i delstaten Alberta. Studien baseras på statistik från lastbilstrafik i delstaten som 
sedan används i modellkörningar för att analysera de ekonomiska effekterna. Nuvarande 
regleringar i Alberta medger fordon med en maximal längd på 37 meter och med en 
bruttovikt på 62,5 ton vilken snart kommer utökas till 63,5 ton. Fordonen (Tabell 16) i 
studien har restriktioner och får inte trafikera alla av delstatens vägar utan generellt 
endast på fyrfiliga motorvägar (Woodroffe et al., 2001).  
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Tabell 16  Längre och tyngre fordon representerade i Woodroffe et al. (2001). 

Namn Längd (m) 

Rocky Mountain Double  

 

Max. 31 

Turnpike Double Varierar mellan 24-32 

Trip Trailer Varierar mellan 21-25,5

 Källa: Woodroffe et al. (2001) 

 
USA 

US Department of Transportation har genomfört en studie för att påvisa eventuell 
påverkan från längre och tyngre fordon. Studien har med utgångspunkt från olika 
scenarier utvärderat olika tillåtna fordonsdimensioners påverkan på faktorer såsom 
exempelvis trafiksäkerhet, produktivitet, infrastruktur, trängsel och miljö. Alla fordon i 
studien finns i kommersiell drift i olika delstater i USA. De längre och tyngre fordonen 
har vissa restriktioner i form av att de inte får trafikera alla vägar i USA. Tabell 17 visar 
de fordon som studien har analyserat. Illustrationerna i Figur 13 visar de fordon som 
kategoriseras som längre kombinationsfordon (LCV). 

 
Tabell  17 Fordon i US Departments of transportation (2000). 

Fordon Bruttovikt (ton)

Single Unit Truck 24–30 

Semitrailer 36–44 

Double 28 - 28.5 feet Trailers 36–50 

Intermediate Length Double 48–58 

LVCs 48–67 

Källa: US Department of transportation (2000) 

 

 

Figur 13  Illustration över de längre och tyngre fordon som ingår i studien.   
Källa: US Department of Transportation (2000) 
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Gillespie et al. har genomfört en studie för att undersöka interaktionen mellan tunga 
fordon och vägbanan. Studien syftar till att försöka uppskatta den kumulativa skada som 
kan uppstå på vägbanans struktur genom trafik av tunga fordon. Studien identifiera 
bland annat vilka egenskaper hos fordonen som är avgörande för dess påverkan på 
vägbanan. Studien grundar sig på analytiska metoder vilka syftar till att så noggrant som 
möjligt reproducera mekanismerna bakom interaktionen mellan fordonen och vägbanan. 
För att understödja resultatet från modellerna har även verkliga försökt genomförts med 
ett fordon. Tabell 18 visar på det fordon i studien som är längre än 25,25 meter och har 
en högre bruttovikt på 60 ton. 

 
Tabell 18  Fordon representerade i Gillespie et al. (1992).  

Namn Bruttovikt 
(ton) 

Axellast (ton) Längd (m) Illustration 

9 Axel 
Doubles 

Cirka 63,5 Cirka 
5/14,5/14,5/14,5/14,5

26,82 

Källa: Gillespie et al.(1992) 

 
Storbritannien  
Transport Research Laboratory (TRL) har på uppdrag av UK Department for Transport 
undersökt vilka effekter införandet av längre och tyngre fordon (jämfört med vilka som 
finns i kommersiell drift i Storbritannien idag) medför på bland annat trafiksäkerhet, 
miljön samt effektivitet för godstransporter i Storbritannien. Analysen är baserad på 
engelska förhållanden och inkluderar flera olika fordon med dimensioner större än 
18,75 m och 40 ton Det är dock bara ett fordon som studerats som är längre än 
25,25 meter vilken presenteras i Tabell 19. I studien ingår en litteraturstudie, analys av 
transportindustrin, modellering av fordonsförflyttningar, insamling och analys av 
information från olika aktörer samt en ansats till en kostnadsnyttoanalys över de 
faktorer som har kvantifierats i monetära termer (Knight et al., 2008).  

 
Tabell 19  Exempel på fordon som ingår i Knight et al. (2008) 

Beskrivning Bruttovikt (ton) Längd (m) Axlar  

Basscenario –EU fordon 44 16,50 6 

Dragbil + steered interlink trailer + påhängsvagn 

(B-double) 

60 25,25 8 

Dragbil + påhängsvagn + dolly + påhängsvagn 82 34 11 

Källa: Knight et al. (2008) 

 
Sverige 
Nordiskt Vägforum30 (NVF) presenterar sju modulkoncept (se Tabell 20) vilka beskrivs 
vara kostnadseffektiva och medföra miljömässiga fördelar jämfört med kortare fordon. 
Samtliga har en maximal vikt på 60 ton (samma som för dagens max. för lastbilar med 

                                                 
30 Tidigare Nordiska Vägtekniska Förbundet 
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en längd på 25,25 meter för att kunna möjliggöra en jämförelse dem emellan) men den 
totala fordonslängden, viktens fördelning samt antal axlar varierar dock mellan de olika 
fordonskombinationerna (Aurell och Wadman, 2007). 

 
Tabell 20  Fordon som ingår i Aurell och Wadman (2007). 

Namn Brutto-
vikt 
(ton) 

Längd 
(m) 

Antal 
axlar 

Illustration 

Double 
centre-axle 
trailer31 

60 27,3 4 

 
 

B-double 60 30,9 4 

 
 

B-double 60 30,9 4 

 
 

A-double 60 31,5 5  

 
 

Truck and 
B-double 

60 33,8 5 

 
B-triple 60 33,8 5 

 
Källa: Aurell och Wadman (2007) 

 

                                                 
31 Finns en ytterligare kombination som denna i Aurell och Wadman (2007), enda skillnaden är 
kopplingsavståndet. 
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Skogforsk leder ett testprojekt med både tyngre samt tyngre och längre virkesfordon. 
Projektet är uppdelat i två delprojekt dels Större Travar (ST), dels projektet En Trave 
Till (ETT). Dessa projekt utförs i samarbete mellan Vägverket, skogsnäringen, fordons-
tillverkare, Skogsindustrierna, Sveriges Åkeriföretag samt Riksförbundet Enskilda 
Vägar. Forsknings och utvecklingsprojekten, som pågår mellan 2007 och 2011, syftar 
till att studera förutsättningar och konsekvenser av högre bruttovikter och längre virkes-
fordon inom skogsindustrin jämfört med dagens fordon. Projektets mål är att öka trafik-
säkerheten, minska transportkostnaderna för skogsindustrin, öka miljöhänsynen och 
energieffektiviteten, effektivisera utnyttjandet av vägnätet samt minska vägslitaget 
(Skogforsk, 2009b). Tabell 21 visar på de fordon som ingår i försöket. I Dalsland-
/Bohuslän förstärks de virkesfordon som kör ut virket ur skogen. Lastbilen med dolly 
och trailer klarar fortfarande bara tre travar men dess bruttovikt har höjts till 74 ton. 
Ytterligare ett fordon testas vilket består av en konventionell dragbil med en link och 
trailer med en bruttovikt på 71–74 ton vilken kör virket till industrin. I Norrbotten testas 
ett fordon som är 30 meter långt och med en bruttovikt på 90 ton. Vikten är fördelad på 
11 axlar och fordonet klarar av att frakta fyra virkestravar. Fordonet används för att 
frakta virke mellan terminal och industri (Skogforsk, 2009a). 

 
Tabell 21  Skogforsks testfordon. 

Fordon Biltyp Bruttovikt 
(ton) 

Antal 
axlar 

Längd 
(m) 

Illustration 

Förstärkt 
virkesfordon från 
skog till 
omlastningsplats, 
Dalsland/Bohuslän 

Lastbil 
8x6, 
dolly och 
trailer 

74 
(Lastvikt 
47) 

9 24 

 

Konventionell 
dragbil 

med link och 
trailer från 

omlasningsplats 
till industri, 
Dalsland/Bohuslän 

Dragbil, 
link och 
trailer 

74 
(Lastvikt 
52) 

9 24 

 

Konventionellt 
virkesfordon 

från skog till 

terminal, 
Norrbotten 

Lastbil 
6x4 och 

4-axlig 
släpvagn 

60 (38-42) 7 24 

 
 

ETT-fordon från 

terminal till 
industri, 
Norrbotten 

Lastbil 
6x4 
dolly, 

link och 
trailer 

90 (64) 11 30 

  

Källa: Skogforsk, 2009a och Skogforsk hemsida (2009) 
 
Kjell och Westerlund (2009) har i sin magisteruppsats undersökt möjligheterna och den 
företagsekonomiska samt miljömässiga potentialen av att nyttja längre 
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fordonskombinationer för blandat gods. Uppsatsen baseras på kvalitativ empirisk data 
utifrån intervjuer och en litteraturstudie. De fordon som valdes att studera vidare visas i 
Tabell 22.  

 
Tabell 22  Fordon som analyserat i Kjell och Westerlund (2009) 

Fordon Bruttovikt 
(ton) 

Längd 
(m) 

Axlar Illustration 

Konventionellt 
fordon 

60 24 7 

 
EMS 80 32 11 

 
EMS 80 35 12 

Källa: Kjell och Westerlund (2009) 

 
Internationella studier 
OECD har jämfört prestationsförmågan och säkerheten hos ett flertal lastbilar av olika 
dimensioner med beaktande på längd och vikt. Resultaten kommer att presenteras i en 
rapport under hösten 2009. I ett utkast till rapporten presenteras preliminära resultat. 
Undersökningen syftar till att jämföra aspekter kring fordonens produktivitet och 
säkerhet. Analysen baserar sig på användning av metoder för datorsimulationer samt 
med hjälp av olika mått utvärdera fordonens utförande. Medlemsländer bjöds in och 
ombads presentera representativa fordon för jämförelsen samt att delge information om 
fordonens tekniska egenskaper. Samtliga fordon i studien är avsedda för transporter 
över långa avstånd. Fordonen delades in i tre grupper; ”workhorse32” med en maximal 
vikt på 50 ton och en maximal längd på 22 meter, högre kapacitet (higher capacity 
vehicle) med en maximal vikt på 70 ton och en maximal längd på 30 meter och slutligen 
väldigt hög kapacitet (very high capacity vehicle) vilka omfattar de fordon med mycket 
hög kapacitet där alla har en högre bruttovikt än 60 ton och är längre än 25,25 meter. De 
fordon som ingick i studien och som är längre än 25,25 meter och/eller tyngre än 60 ton 
presenteras i Tabell 23.  

 

                                                 
32 Dessa fordon är inte med i vår tabell på grund av att de är kortare än 25,25 meter och har en lägre 
bruttovikt än 60 ton. 
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Tabell 23  Fordon som ingår i OECD (2009) 

Fordons- 

namn 

Längd (m) Bruttovikt 
(ton) 

Fordons- 

klassificering 

Illustration över fordon 

Canada 3 

CA3-h 

20,43 62,5 Högre kapacitet 
 

Australia 2 

AU2-h 

25 68,0 Högre kapacitet 
 

United States 7 

US7-v 

30,96 57,0 Väldigt hög kapacitet 
 

United States 6 

US6-v 

31,57 53,8 Väldigt hög kapacitet 
 

Australia 3  

AU3-v 

33,31 90,5 Väldigt hög kapacitet 
 

Canada 4  

CA4-v 

37,3 62,5 Väldigt hög kapacitet 
 

Mexico 4  

MX4-v 

39,08 66,5 Väldigt hög kapacitet 

Källa: OECD (2009)  
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Längre kombinations 
fordon (LCV) 

Korta LCV 
- Modulkoncept (Europa) 

- B Double (Australien, 
Kanada) 

 

Mellan LCV 
- Intermediate Double 

(USA) 

- Rocky Mountain Double 
(USA) 

- Rodotrem Comprimento 
(Brasilien) 

 

Långa LCV 
- Road trains (Australien) 

- Turnpick Double (USA) 

 

Max. längd: 38-53,5m 

(6 TEU) 

Figur 14 Fordonskombinationer  
Källa: Nagl (2007) 

af Wåhlberg har gjort en sammanställning och kvalitativ analys av internationell 
forskningslitteratur kring trafiksäkerhetseffekter av ökad storlek på lastbilar. Syftet med 
sammanställningen var att undersöka 
effekterna av längre och tyngre fordon. 
Studierna är i huvudsak genomförda i USA 
och Kanada varför resultaten påpekas kunna 
vara svåra att applicera på svenska 
förhållanden (af Wåhlberg, 2007). 

Nagl har genomfört en litteraturstudie kring 
hur vägtransporter kan göras mer effektiva 
och undersökt potentiella kostnader och nyttor 
av att tillåta längre och tyngre fordon i 
UNESCAP-länderna33. Tre typer av fordons-
kombinationer, benämnda som LCV, 
diskuteras och jämförs vilka visas i Figur 14.  

 
 

                                                 
33 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific   
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