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1. Introduktion  

Under en lång rad år har höghastighetsbanor för järnväg diskuterats i Sverige. Just denna vår är de 
extra aktuella, under namnet Nya stambanor för höghastighetståg, genom att de även finns med i den 
infrastrukturproposition som regeringen överlämnade till riksdagen den 15 april 2021. 

Flera olika skäl till att bygga banorna har förts fram i debatten, bland andra minskad klimatpåverkan, 
större arbetsmarknadsregioner, ökat bostadsbyggande, att knyta ihop storstadsregionerna och 
ekonomisk tillväxt. I denna rapport avgränsar vi oss till det förstnämnda. Syftet med denna rapport är 
således att utvärdera nya höghastighetsbanor ur ett klimatperspektiv. Rapporten analyserar ett antal 
olika scenarier för utbyggnaden av höghastighetsbanorna, och tar ett helhetsperspektiv på utsläppen 
vid byggnation, av avskogning och minskade utsläpp genom överflyttning till järnväg efter trafikstart.  

I denna analys använder vi två begrepp för klimatprestanda. Det ena kallar vi växthusgasneutralitet, 
och inträffar när summan av de inbesparade utsläppen genom överflyttning till järnväg blivit lika stora 
som utsläppen från byggfasen var. Detta är det mått som oftast används. Men när man når 
växthusgasneutralitet är det inte så att man därmed också nått en neutralitet vad gäller påverkan på 
jordens klimat- och ekosystem. Vi kompletterar därför begreppet växthusgasneutralitet med ett mått 
på klimatprestanda som, oss veterligt, inte tidigare använts vid analys av höghastighetsbanorna. Vi 
kallar det ”klimatneutralitet”. Den uppvärmning som skett när det varit en högre halt av koldioxid i 
atmosfären ger långvariga effekter, exempelvis genom att världshaven värms upp och genom att 
glaciärer smälter. Detta innebär att tidiga utsläpp av växthusgaser kommer att ha haft en effekt på 
klimatet som inte kan sägas helt kompenseras av att man senare minskar utsläppen med samma 
mängd. Det kan också öka risken för att självförstärkande spiraler i klimatsystemet sätts igång. Många 
ekologiska system kan inte återgå till sitt tidigare läge bara genom att tidigare förutsättningar 
återskapas. I sådana speciella fall där irreversibla förändringar inträffar kan man förstås inte nå någon 
klimatneutralitet.  I den här rapporten gör vi inga kvantitativa beräkningar på klimatneutralitet, utan 
använder begreppet som ett kvalitativt komplement till växthusgasneutralitet. Det är också värt att 
nämna att dessa begrepp kan användas på annorlunda sätt av andra aktörer. 

2. Analys av utsläppsförändringar av byggnation och överflyttning till järnväg 
efter trafikstart 

Höghastighetsbanornas sammanlagda klimateffekt beräknas genom att ställa de ökade utsläppen från 
bygget av banorna mot den minskning av utsläpp som åstadkoms efter banornas färdigställande, när 
överflyttning kan ske från flyg- och vägtransporter till järnväg. Nedan går vi igenom några 
grundläggande förutsättningar för dessa två faktorer och hur de appliceras i våra scenarier, och 
tillämpar dem sedan i Kapitel 3 där de fyra scenarierna presenteras. 

Byggnation 
De negativa effekter för klimatet som uppstår av att bygga höghastighetsbanorna är av huvudsakligen 
två slag: utsläpp kopplat till själva bygget i form av främst transport och produktion av stål och cement 
och utsläpp från arbetsmaskiner under byggfasen samt avskogning där banan dras fram. 
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För beräkningarna av utsläpp under byggfasen har vi för våra första två scenarier utgått från 
Trafikverket (2021). Vi har för byggfasen räknat med samma antaganden som Trafikverket gjort, det 
vill säga att teknikförbättring och bränslebyten ger 80% minskade utsläpp i Scenario 1 och 90% 
minskade utsläpp i Scenario 2 jämfört med dagens tekniknivå. Det bör poängteras att de minskningar 
av byggutsläppen som Trafikverket (2021) antar bedöms vara optimistiska (se Bilaga 1 från WSP i 
Caspersson, 2021). De bygger på målsättningar och inte på bedömda potentialer. Följande har 
antagits: ”Delmålet om 50% reduktion 2030 har således antagits gälla redan från utsläpp som sker år 
2025 och delmålet om 80% reduktion 2035 har ansatts gälla från 2030.” (Trafikverket, 2021). Man 
konstaterar vidare i samma rapport: ”En analys genomförd inom ramen för arbetet med nya 
stambanor, visar att det inte bedöms vara fullt möjligt att nå mål om 80% reduktion baserat på dagens 
prognos om hur implementering av åtgärder bedöms kunna göras. Beräkningarna visar en möjlig 
reduktion på ca 75% om hela systemet av nya stambanor byggs år 2035.” 

För scenario 3 har vi istället tagit fram värden baserade på en rapport från WSP, beställd av 
Trafikverket (Jung och Uppenberg, 2021). I Scenario 3 går byggnationen snabbare än i de första två 
scenarierna, och det gör att teknikutvecklingen inte hinner gå lika snabbt. Resonemanget leder fram 
till att vi i det scenariot räknar med 63% minskning för utsläppen under byggfasen jämfört med idag.  

I analysen i Kapitel 3 framgår att de första tre scenarierna alla bedöms ge en ökad klimatpåverkan. Vi 
utvecklade därför ett scenario med syfte att undersöka vad som kan krävas för att en positiv 
klimateffekt. En central del av det scenariot är att räkna med att utsläpp inom EUs 
utsläppshandelssystem (EU ETS) efter 2023 inte ger någon ökning av de totala utsläppen till 
atmosfären. EU ETS innebär att verksamheter som omfattas av systemet, däribland stål- och 
cementproduktion, måste överlämna en utsläppsrätt för varje ton koldioxid de släpper ut till EU-
kommissionen. För varje år utfärdas allt färre nya utsläppsrätter och med nuvarande regelverk upphör 
utgivningen 2057. Hur stora de totala utsläppen blir är således i princip redan beslutat och påverkas 
inte av hur utsläppen från till exempel stål- och cementproduktion utvecklas (åtminstone fram till 
2023 gäller dock delvis andra förhållanden). Man kan alltså hävda att ökade utsläpp inom dessa 
sektorer efter 2023 inte har någon klimateffekt, så som systemet idag är konstruerat. Men det 
förutsätter att de politiska besluten rörande hur skarpt EU ETS ska vara inte påverkas av de ökade 
utsläppen från bygget. De ökade utsläppen kan till exempel pressa upp priserna på utsläppsrätter, och 
det kan skapa olika former av socialt, ekonomiskt och politiskt tryck i systemet. De utsläpp från 
byggfasen som blir kvar i detta scenario, när vi räknar med nollutsläpp från verksamheter inom EU 
ETS, härrör från bränsle till arbetsmaskiner. 

Höghastighetsbanorna skulle dras fram genom terräng som i dagsläget delvis består av skog. Den 
permanenta avskogningen av denna mark leder till utsläpp. Vi har använt samma värden på utsläppen 
från avskogning i alla scenarier och dessa är tagna från Caspersson (2021). 

Utsläpp per transportslag från 2035 
Vi har för scenarierna utgått från en uppskattad nivå på specifika utsläpp (gram CO2-
ekvivalenter/personkilometer respektive tonkilometer) år 2035. Vi beaktar sedan två olika 
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teknikutvecklingar, dels en där de specifika utsläppen går linjärt mot noll mellan 2035 och 2045  och 
en där de specifika utsläppen går linjärt mot noll mellan 2035 och 2055. I det senare fallet nås alltså 
inte det nationella målet om nettonollutsläpp 2045. 

Flyg: 
Specifika utsläpp av enbart koldioxid var 2018 120 g CO2/personkilometer för inrikes flyg (Kamb och 
Larsson, 2019). Uppräkningsfaktor för höghöjdsutsläpp, det vill säg klimateffekten av flygets utsläpp 
av annat än koldioxid på hög höjd, uppskattas till 1,3 (ibid). Detta är betydligt lägre än vad som oftast 
anges för höghöjdsutsläpp, men eftersom det här handlar om inrikesflyg är flyghöjderna, och därmed 
höghöjdseffekten, lägre. Från 2018 antas i enlighet med ICAO (2019) 1,1% årlig reduktion av 
bränsleförbrukning per personkilometer. Vi antar också att alternativa bränslen, främst biobränsle, 
minskar klimatpåverkan med 40% till 2035, vilket bygger på en linjär framskrivning av dagens 
föreslagna reduktionsplikt om 27% till 2030. I det fjärde scenariot ovan har vi räknat med full effekt av 
EU ETS. En konsekvens av detta är att även inrikesflygets utsläpp av koldioxid räknas som noll, men 
att höghöjdseffekten blir kvar. 

Personbil: 
År 2035 beräknas andelen körda kilometer på el uppgå till 50% vilket är konsistent med Trafikverket 
(2020) som antar ca 30% till 2030 och ett antagande att elbilar nått nära 100% av nybilsförsäljningen 
2030. Reduktionsplikten som satts till 28% för bensin och 66% för diesel till 2030, antas vara 
densamma 2035 vilket uppskattningsvis ger ca 45% genomsnittlig reduktion för bränslen, det vill säga 
det som ej är el (vilken total nivå på förnybart som reduktionsplikten ger beror på de framtida relativa 
volymerna för bensin och diesel).  Vi har antagit att fossilbränsledrivna bilar 2035 i genomsnitt har 
samma specifika utsläpp som nya bilar hade 2019, det vill säga 120 g CO2/km enligt körcykel NEDC 
och ca 20% högre i verklig körning.  

Lastbil:  
Lastbilar med förbränningsmotorer som använder fossil diesel antas släppa ut 49 g CO2/tonkilometer 
år 2035 vilket är vad Åkerman (2011) uppskattade som potential för 2025. Trafikverket (2020) antar 
10% elektrifiering av lastbilstransporter till 2030 och vi antar att detta också gäller för 2035.  För det 
som ej är elektrifierat antas för 2035 samma reduktionsplikt för diesel som  är beslutad för 2030 dvs 
66%. Dessa antaganden får betraktas som konservativa. 

Förändrad volym tillverkade fordon och minskat behov av väginfrastruktur 
I Åkerman (2011) konstateras att ett bygge av höghastighetsbanor skulle ge en viss minskning av 
utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av fordon. Det beror på att de utsläpp som undviks genom ett 
minskat behov av personbilar är betydligt större än ökningen av att det behöver tillverkas fler tåg. I 
Åkerman (2011) beräknades nettoresultatet av detta bli en minskning med ca 13 o00 ton koldioxid per 
år. Vi har här uppdaterat denna beräkning för att ta hänsyn till en ökad andel elbilar och räknar med 
två varianter på förändringen beroende på hur stor överflyttningen av transporter från väg till järnväg 
blir, 23 000 ton vid alternativet hög överflyttning och 9 000 ton vid låg överflyttning. Behovet av 
väginfrastruktur minskar något när överflyttning till järnväg sker. Enligt Åkerman (2011) skulle detta 
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ge minskade årliga utsläpp med 8 000 ton per år. I och med att Trafikverket antar att utsläpp för bygge 
av höghastighetsbanan kan minskas med 80% antar vi detsamma för dessa utsläpp, dvs en  minskning 
med knappt 2 000 ton per år. 

3. Scenarier 

I detta avsnitt beskriver vi de scenarier vi har analyserat utifrån när de når växthusgasneutralitet och 
om de bedöms kunna nå klimatneutralitet.  

Några gemensamma antaganden för scenarierna: 

• Samma specifika utsläpp för de olika transportslagen 2035 antas i alla scenarier. 

• År 2045 är alla inrikes transporter utom flyget klimatneutralt i linje med Sveriges nationella 
mål (dock görs också en känslighetsanalys där utsläppen inte når noll förrän 2055). 

• År 2045 antas även inrikesflyget vara växthusgasneutralt (dock görs också en 
känslighetsanalys där utsläppen inte når noll förrän 2055). 

• För alla scenarier görs beräkningar med dels en högre och dels en lägre överflyttning av trafik 
från personbil, lastbil och flyg till järnväg.  

I det följande beskrivs huvudinriktningarna i de scenarier som analyserats. Kvantitativa data visas 
också i tabell 1 och 2. 

De modifieringar vi gjort i förhållande till Trafikverkets scenarier, se scenario 1, 2 och 3 nedan, är: 1) vi 
räknar med lägre utsläpp per fordonskilometer för de resor som blir ersatta 2) vi räknar med att vissa 
motorvägar inte behöver byggas 3) vi räknar med att färre bilar behöver tillverkas. Den första av dessa 
modifieringar är den som får störst inverkan.  

Scenario 1: Modifierat TRV JA 

Detta scenario utgår ifrån Trafikverkets scenario ”Jämförelsealternativet, JA” (Trafikverket, 2021), 
som har en systemutformning med stationsorter och stationslägen enligt Sverigeförhandlingen. Detta 
utbyggnadsalternativ bedömdes ursprungligen i basutförande medföra utsläpp i byggfasen på ca 6,2 
miljoner ton koldioxidekvivalenter (Trafikverket, 2017). I en senare rapport (Trafikverket, 2021) har 
det dock antagits en mycket kraftig reduktion av dessa utsläpp, ner till 1,3 miljoner ton. Det är denna 
lägre siffra vi använder i beräkningarna. 

Scenario 2: Modifierat TRV RU3 

Detta scenario utgår ifrån Trafikverkets scenario ”Utredningsalternativ 3, RU3” (Trafikverket, 2021). 
Det utgör ett renodlat höghastighetssystem utan någon regional tågtrafik. Flera stationer är borttagna 
jämfört med JA (Scenario 1) och stationer ligger i externa lägen. Detta alternativ har kritiserats på 
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grund av detta, men har lägst kostnad och lägst utsläpp av växthusgaser under byggfasen. Utsläpp 
enligt Trafikverkets  beräkningsverktyg ”Klimatkalkyl” med utsläppsnivåer för 2015 beräknades till 
drygt 3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Med 90% reduktion som är Trafikverkets mål beräknas 
utsläppen för byggfasen till 300 000 ton (Trafikverket, 2021). 

Scenario 3: Snabb TRV RU1 

Detta scenario utgår från Trafikverkets scenario ”Utredningsalternativ 1, RU1” (Trafikverket, 2021). 
RU1 har tidigare trafikstart än alla de övriga alternativen, 2045. I vår ännu snabbare variant antas en 
mycket kort byggtid och att full överflyttning av trafik skett redan kring 2035. Detta blir rimligen 
mycket svårt att realisera, men vi ser det som värdefullt att ändå räkna på det, eftersom byggtiden och 
trafikstarten diskuteras mycket. Det har i debatten bland annat förts fram ett förslag om att bygga 
banan på betongpelare för att korta byggprocessen. Det sättet att bygga på skulle dock innebära högre 
utsläpp vid byggandet än vad som antas i detta scenario. Här antas hela bygget ske med den tekniknivå 
som WSP uppskattar som möjlig till 2030. Detta innebär en minskning av de ursprungliga utsläppen 
på 4,95 miljoner ton CO2-ekv (exkl utsläpp pga av avskogning) med 63% till 1,83 miljoner ton enligt 
potentialbedömning av Jung och Uppenberg (2021).  

Scenario 4: ETS TRV RU1 

Detta scenario utgår precis som Scenario 3 från Trafikverkets scenario ”Utredningsalternativ 1, RU1” 
(Trafikverket, 2021), men med tillägget att utsläpp inom utsläppshandeln EU ETS räknas som noll 
efter 2023. Utsläpp till och med 2023 räknas dock fullt ut eftersom det minskar de annulleringar av 
utsläppsrätter som kommer att göras 2023/2024. Detta innebär att efter 2023 räknas för byggfasen 
enbart utsläpp som ligger utanför utsläppshandeln, främst bränsle till arbetsmaskiner och utsläpp från 
permanent avskogning. Inrikesflygets utsläpp av koldioxid räknas då också som noll eftersom detta 
ingår i utsläppshandeln. Däremot räknas minskade höghöjdsutsläpp då dessa inte ingår i 
handelssystemet. Med antagandet om nollutsläpp för verksamheter inom ETS spelar det mindre roll 
om banan byggs på betongpelare eller på marken, eftersom de ökade utsläppen av växthusgaser på 
grund av de stora mängderna betongåtgång antas kompenseras av minskade utsläpp på andra håll. I 
detta scenario har också, liksom i Scenario 3, antagits att full överflyttning sker redan år 2035. 

I tabell 1 nedan sammanställer vi de viktigaste antagandena som inte skiljer sig åt mellan scenarierna, 
och i tabell 2 visas centrala data för vad det är som skiljer scenarierna åt, samt resultat vad gäller 
växthusgasneutralitet respektive klimatneutralitet. 

I tabell 2 nedan redovisar vi, förutom indata, resultat i form av tidpunkt för växthusgasneutralitet och 
en kvalitativ bedömning vad gäller ”klimatneutralitet”. Den bygger på att de inbesparade utsläppen vid 
den tidpunkt då övriga trafikslag inte längre ger upphov till några utsläpp behöver vara större än de 
utsläpp som skett vid byggandet för att klimatneutralitet ska kunna uppnås. Om de inbesparade 
utsläppen bara är något större än byggutsläppen skulle det ta mycket lång tid att nå klimatneutralitet, 
och om de inte är större alls kan klimatneutralitet aldrig uppnås. 
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Tabell 1: Gemensamma data för de scenarier vi analyserat. Data för permanent avskogning kommer 
från Caspersson (2021). Den höga nivån för överflyttning är från Åkerman (2011) som i sin tur bygger 
på KTH (2010), förutom överflyttning från flyg där en ännu högre nivå antagits, 1,76 miljarder jämfört 
1,4 miljarder (Andersson, 2021). Den låga nivån för överflyttning är framräknad med 
SAMPERS/SAMKALK-modellerna (Trafikverket, 2017). 

Permanent avskogning (milj ton) 0,25 miljoner ton CO2 

Överflyttning från flyg, hög nivå 
 hög nivå 
 låg nivå 

 
1,76 miljarder personkilometer 
0,2 miljarder personkilometer 

Överflyttning från bil, hög nivå 
 hög nivå 
 låg nivå 

 
1,8 miljarder personkilometer 
0,7 miljarder personkilometer 

Överflyttning från lastbil 
 hög nivå 
 låg nivå 

 
8,1 miljarder personkilometer 
3,2 miljarder personkilometer 
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Tabell 2: Nyckeldata för de scenarier vi analyserat samt resultat 

 Scenario 1 
Modifierat 
TRV JA 

Scenario 2 
Modifierat 
TRV RU3 

Scenario 3 
Snabb TRV 
RU1 

Scenario 4 
ETS TRV RU1 

Full överflyttning från 
andra transportslag 

2050 2050 2035 2035 

Byggutsläpp (milj ton) 1,3  0,3 1,83 Brutto 1,83 
Med ETS 0,18 

     

Resultat     

Neutralitet växthusgaser 
med linjär minskning av  
specifika utsläpp  2035-
2045, och hög 
överflyttning till järnväg 
(inom parentes vid låg 
överflyttning) 

Aldrig (Aldrig) Aldrig (Aldrig) 2044 (Aldrig) 2037 (2041) 

Kan klimatneutralitet 
uppnås (givet att 
utsläppen från 
transporterna är noll 
från 2045)? 

Nej Nej Nej Ja, om inte 
irreversibla 
effekter uppstått   

Neutralitet växthusgaser 
med linjär minskning av  
specifika utsläpp  2035-
2055, vilket skulle 
innebära att Sveriges 
klimatmål inte nås , och 
hög överflyttning till 
järnväg (inom parentes 
vid låg överflyttning) 

Aldrig (Aldrig) Aldrig (Aldrig) 2041 (Aldrig) 2037 (2040) 
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4. Diskussion och slutsatser 

Denna rapport handlar om klimateffekten av höghastighetsbanor om de skulle byggas. Som vi nämnde 
i inledningen kan det finnas andra skäl till att bygga dem, men sådana har inte analyserats här. 
Rapporten består i huvudsak av fyra scenarier, baserade på de utbyggnadsalternativ som Trafikverket 
(2021) utvecklat. 

Vi har i alla scenarier räknat med samma minskning av specifika utsläpp för de olika trafikslag varifrån 
det blir en överflyttning till järnväg. De är justerade utifrån aktuella källor (se kapitel 2). Vi har gjort 
flera konservativa antaganden – dvs de gynnar höghastighetsbanorna – exempelvis antar vi att man 
inte nått längre med biobränslen 2035 än vad reduktionsplikten kräver till 2030. För elektrifiering av 
lastbilstransporter har vi antagit 10% 2035 vilket är detsamma som Trafikverket (2021) antar för 
2030. 

Vi har försökt att med hjälp av våra scenarier påvisa konflikten mellan en tidig trafikstart som ger 
större vinster i form av minskade utsläpp genom överflyttning av trafik till järnvägen och sen 
trafikstart som å andra sidan ger möjlighet till lägre utsläpp för byggfasen. Resultaten tyder på att 
vinsterna med att bygga snabbt är större än förlusterna i form av de ökade byggutsläppen, men att inte 
ens snabbt byggande ger någon nämnvärd vinst i form av minskad klimatpåverkan. 

Vi har också utvärderat scenarierna kvalitativt vad gäller om de når det vi kallar ”klimatneutralitet”. 
Att man uppnått växthusgasneutralitet betyder inte att man därmed också nått en neutralitet vad 
gäller påverkan på jordens klimat- och ekosystem. Den uppvärmning som skett när atmosfärens 
koldioxidhalt varit förhöjd (under byggfasen och efter trafikstart fram tills växthusgasneutralitet 
uppnåtts) kan i vissa fall ge långvariga effekter, exempelvis genom att världshaven värms upp och 
genom att glaciärer smälter. Det kan också öka risken för att självförstärkande spiraler i 
klimatsystemet sätts igång. När man når ”neutralitet” varierar beroende på vilken klimataspekt som 
avses. Atmosfärens lufttemperatur kan exempelvis nå neutralitet relativt snabbt efter att 
”växthusgasneutralitet” uppnåtts medan det kan behövas en betydligt längre tid med avkylning innan 
neutralitet uppnåtts vad gäller världshavens temperatur. Och för en del effekter är begreppet 
”neutralitet” inte riktigt tillämpbart, eftersom de kan vara omöjliga att överhuvudtaget reversera.  

Kommentarerna om klimatneutralitet i Tabell 2 bygger på att de möjliga minskningarna av utsläppen 
kommer så pass sent och avtar snabbt eftersom de konkurrerande trafikslagen förväntas minska sina 
utsläpp. I praktiken ger höghastighetsbanan inga vinster för överflyttad trafik efter en viss tid.  

Inget av de två första scenarierna når ens koldioxidneutralitet, vilket också innebär att de kommer att 
ha en sammantaget negativ klimatpåverkan. Huvudorsaken är att de inte ger någon överflyttning till 
järnväg förrän 2050, dvs. först när alla transportslag ska vara klimatneutrala enligt Sveriges 
klimatmål. Till och med när vi räknar med hög överflyttning av trafik till järnväg blir effekten av dessa 
scenarier negativ för klimatet. Med den stora vana vid att mötas på distans som utvecklats under 
pandemin är det dessutom mycket möjligt att det totala framtida tjänsteresandet överskattas både vad 
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gäller tåg och flyg. Om man skulle ta hänsyn till detta skulle klimatkalkylen för höghastighetsbanorna 
försämras ytterligare. Inte ens om den svenska fordonsflottan skulle nå 2045-målet först tio år senare, 
det vill säga 2055, skulle banorna ge någon positiv klimateffekt i dessa scenarier.  

Inget av de tre scenarierna som baserades på Trafikverkets scenarier (2021) ger någon minskning av 
växthusgasutsläppen, med de uppdaterade antagandena om flygets teknikutveckling och bränsle. 
Därför konstruerade vi ett scenario för att illustrera vad som skulle krävas för att få en positiv 
klimateffekt. Detta scenario innehöll tre viktiga komponenter: 

(1) att banorna planeras och byggs snabbt och står klara redan kring 2035,  

(2) att full överflyttning från andra transportslag sker redan 2035, 

(3) att de utsläpp som ligger inom EU ETS räknas som noll från och med 2024.  

Var och en av dessa är mycket utmanande. När det handlar om att ha banorna klara redan 2035 är 
detta alltså betydligt mer optimistiskt än Trafikverkets mest optimistiska scenario (trafikstart 2045), 
och innebär start om 14 år istället för om 24. Vad gäller tidpunkt för att nå full potential på 
överflyttningen av transporter till järnväg så är även detta ett radikalt antagande. Att ersätta en stor 
mängd lastbilstransporter med järnvägstransporter förutsätter en radikal transformation av företagens 
komplexa transportkedjor, vilket gör att det kan ta flera år efter banans trafikstart innan full potential 
uppnås. Om den ska nås överhuvudtaget krävs också kraftfulla kompletterande styrmedel. Detta behov 
förstärks antagligen av elektrifieringen av lastbilar som väsentligt minskar klimatvinsten av att flytta 
gods till järnväg. Även det tredje villkoret är utmanande. Att räkna utsläpp inom EU ETS som noll 
efter 2023 är omdiskuterat och förutsätter bland annat att politiker inte låter sig påverkas vad gäller 
hur skarpt EU ETS ska vara, även om priserna på utsläppsrätter blir mycket höga.  

Våra resultat motsäger inte andra järnvägssatsningars stora betydelse för att nå ett hållbart 
transportsystem, men det finns goda möjligheter att öka kapaciteten i systemet utan investeringar i 
helt nya stambanor. Kapaciteten kan exempelvis ökas avsevärt genom att köra längre tåg. När SJ fick 
fullt på tågen mellan Stockholm och Göteborg började man köra med dubbelt så långa tåg, vilket i 
princip omedelbart fördubblade kapaciteten på befintliga spår. Åtgärderna för att möjliggöra längre 
tåg kostar bara en bråkdel av vad höghastighetsbanor kostar och kan genomföras betydligt snabbare. 
Förbättrade nattågsförbindelser är ett annat alternativ som kan ge ett visst bidrag till 
utsläppsminskningar och dessutom snabbt. 

Satsningar på järnvägen kan vara en central del i klimatarbetet. Vår slutsats är dock att det finns en 
uppenbar risk att investeringen i höghastighetsbanor inte leder till positiva klimateffekter och att det 
därför inte är rimligt att motivera dem med klimatskäl. 
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