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SAMMANFATTNING 
 
Populationen i de stora städerna växer mer och mer. Det skattas att drygt 60 % av 

världens befolkning ska flytta till stora städer om två årtionden och av denna anledning 

behövs det nya lösningar och alternativ till dagens transportsystem. En åtgärd som 

många industrialiserade länder använder är att implementera höghastighetståg på 

järnvägståg där konventionella järnvägståg täcker transportbehovet. Men vad skulle 

hända om magnetsvävartåg skulle implementeras istället? 

 

Syftet med detta arbete är att få en uppskattning om magnetsvävartåg kan vara en bättre 

lösning än höghastighetståg på järnväg. För att möjliggöra detta analyserades 

modellerna Shinkansen N700A och ICE3 inom järnväg samt Transrapid TR09 och 

SCMaglev MLX01 inom magnetssvävning. Aspekterna som säkerhet, 

energiförbrukning, miljöpåverkan och kostnad för alla fyra modellerna undersöktes.  

 

Angående säkerhet kunde man konstatera att båda systemen håller en hög 

säkerhetsstandard men båda har varit inblandade i olyckor, vilket på sätt och vis är bra 

för att de alltid medför nya säkerhetsåtgärder för att göra systemet ännu säkrare och 

innebär att båda system inte kan garantera att ingen kollision eller urspårning sker. När 

det gäller energiförbrukningen blev resultatet att både TR09 och ICE3 förbrukar samma 

energi vid maximal tillåten hastighet samt att Shinkansen N700A förbrukar betydligt 

mindre än MLX01. Med tanke på att energiförbrukningen är proportionell mot 

koldioxidemissioner följer att N700A bidrar mindre till koldioxidemissioner än MLX01 

samt att både TR09 och ICE3 bidrar lika mycket. 

 

Ingen av dessa tre aspekter var avgörande för att visa att ett system var lönsammare än 

det andra, men hur stor skillnad blev det på kostnadsdelen? Resultatet visade att 

kostnader på infrastrukturen för magnetsvävartåg var mycket större än för järnvägståg. 

Å andra sidan har ett land som Tyskland (pionjärer inom magnetsvävartekniken) lagt 

ner sina projekt om att bygga ett nytt magnetsvävartåg. När det gäller driftskostnaderna 

för höghastighetstågen så var det ingen avsevärd skillnad mellan tågsystemen. För 

fordonskostnader kunde man inte någon komplett bild ges, på grund av brist på 

kostnadsinformation med avseende på japanska SCMaglev MLX01. Men med avseende 

på övriga tre system så var japanska järnvägståget Shinkansen N700A dyrast med en 

kostnad på $44 miljoner per enhet, följt av Tyska Transrapid TR-08 med en 

fordonskostnads på $12.9 miljoner per vagn och billigast är ICE3 tåget som kostar $3.7 

miljoner per fordon. 

 

Med tanke på all information och data som samlades data drogs slutsatsen att det inte är 

lönsamt att bygga ett magnetsvävartåg, inte med den teknik som finns idag. Om 

tekniken utvecklas vidare så att infrastrukturkostnaderna minskas avsevärt kan dock 

systemet vara en bra lösning för framtiden. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
Populations in big cities keep a constant inflation. It is estimated that 60% of the 

population will move into a big city in the next 20 years, regarding this reason there are 

high demands for new solutions to the modern transportation system. A means of 

measure that a lot of industrialized countries have implemented are high speed railway 

trains. The railway train covers the transportation needs. What would happen if a 

maglev train would be implemented instead? 

 
The purpose with this report is to get an estimate if maglev trains can be a superior 

solution than the conventional railway train. In order to proceed this task, an analyszes 

with respect to the Shinkansen N700A and ICE3 within railway as well as Transrapid 

TR09 and SCMaglev MLX01 within Maglev train was carried out. Aspects such as 

Safety, energy consumption, environmental impact and cost were the four models that 

were investigated. 

 

Concerning safety, you could establish that both systems keep a high security standard, 

both systems have been involved in accidents, which is in a way a positive trait, keeps 

the companies developing and improving the security measures for their trains, keeping 

them safer. There is no guarantee that collisions or derailing occurs. Regarding energy 

consumption, the results were that TR09 and ICE3 consume the same amount of energy 

at maximum allowed speed as well as Shinkansen N700A consumes considerably less 

energy than MLX01. Considering that energy consumption is proportional with the 

carbon dioxide emissions results that N700A contributes to less carbon dioxide 

emissions than MLX01 as well as the TR09 and ICE3 contributed equally. 

 

None of this aspects were decisive to demonstration if one system was more 

advantageous than the other, but how does the cost portion differentiate with the 

different train systems? The result shows that the infrastructure cost for the maglev train 

were extremely high compared to the railway train. Germany (pioneers within the 

maglev technology) have shut down there maglev projects. Difference regarding 

operation cost were not significant for the Transrapid and the Intercity-Express trains. 

Observing the discovered information on vehicle cost, a complete vehicle cost analyzes 

could not be established due to the lack of information on the vehicle cost on SCMaglev 

ML0X1. With respect to the other three high speed trains, the Shinkasen N700A was the 

most expensive with a vehicle cost on $44 millions per unit, followed by the Transrapid 

with a vehicle cost on $12.9 millions and cheapest train is the ICE3, costing $3.7 

millions per vehicle. 

 

Keeping in thought all gathered information and data, the conclusion drawn is that it is 

not profitable to construct maglev train with modern technology. If technical aspects 

improves further so that specifically the infrastructure cost decreases considerably then 

a maglev system could be a worthy solution for the foreseeable future. 
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1. INLEDNING 
 

I dagens samhälle spelar transporter en väsentlig roll för att samhället ska fungera som 

det ska. Dagligen behöver tusentals människor förflytta sig för olika syften och ett 

transportmedel som har löst många av dessa transportproblem är järnvägståg. Den här 

energisnåla och effektiva tekniken är under konstant vidare utveckling och 

implementeras mer och mer i olika länder men följande frågeställningar dyker upp: är 

järnvägståg bra nog för att lösa transportbehoven?  Finns det ett bättre sätt att ta sig till 

sin destination? Hur kan transporten förbättras för att den ska fungera bättre och 

samtidigt vara alltmer miljövänlig?  

 

1.1 Bakgrund 
 

Vårt samhälle förändras ständigt och flera människor inser att det finns flera möjligheter 

att utbilda sig och försörja sig i de stora och industrialiserade städerna. Det skattas att 

drygt 60 % av världens befolkning ska flytta till stora städer om två årtionden och av 

denna anledning behövs det nya lösningar och alternativ till dagens transportsystem, 

och när man säger lösningar säger man snabbare, effektivare, mer energisnåla och 

miljövänligare tåg.  

 

En teknik som varit känd länge och trots detta inte har implementerats så mycket i vårt 

samhälle är magnetsvävartåg. Denna teknik har utvecklats sedan 1960 först i England 

och sedan 1970 i Tyskland och Japan. I både Tyskland och Japan har tekniken 

utvecklats avsevärt och forskningen fortsätter även idag. Olika projekt om 

magnetsvävartåg har föreslagits i många länder men bara ett i Shanghai har konstruerats 

samt ett projekt kallad Chuo Shinkansen har godkänts i Japan, resten har av olika 

anledningar inte godkänts och sålunda inte kommit igång. Magnetsvävartåg är kända för 

att nå höga hastigheter, vara energisnåla och miljövänliga. Enligt vår problemställning 

skulle magnetsvävartåg lösa alla våra problem, men det finns förmodligen andra 

viktigare faktorer som medför att dessa inte har implementerats i vårt samhälle. 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med detta projekt är att avgöra om magnetsvävartåg kan vara ett alternativ på 

järnvägsframtiden. Med andra ord ska en jämförelse mellan moderna höghastighetståg 

på järnväg och magnetsvävartåg utföras med avsikt av att få veta om denna teknik kan 

bidra till framtida transportbehov och om den kan vara ett bättre alternativ än 

höghastighetståg. 

 

1.3 Avgränsning 
 

Projektet är framför allt informativt men på sätt och vis tekniskt för att ge läsaren en 

tydlig uppfattning om magnetsvävarsystemet. Analysen har begränsats till Tyskland och 

Japan med tanke på att dessa länder har arbetat mest på maglevtekniken samt att 

Japanerna är pionjärer på höghastighetståg på järnväg. Transportsituationen i övriga 

delar av världen som Nordamerika och resten av Europa har uteslutits på grund av att 

maglevtekniken inte alls är implementerad i dessa områden. Fyra aspekter har valts i 
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analysen, men inom dessa aspekter finns det vissa begränsningar som brist på 

information eller information på bara tyska och japanska. 

 

1.4 Metod 
 

För det första har en omfattande informationsökning gjorts för att få en inblick i vad 

som nuförtiden är viktigt vid framtida transportutveckling och konstruktion. För det 

andra har en informationssökning om tekniken bakom magnetsvävartåg gjorts för att få 

en bättre uppfattning om systemet. Efter informationssökningen har fyra aspekter 

noggrant valts vilka anses vara tillräckligt bra för att få en uppskattning om 

magnetsvävartåg kan vara något för framtiden. Systemets konstruktions-, drift- och 

underhållskostnader, energiförbrukning, säkerhet och miljöpåverkan analyseras på detta 

sätt i detalj för att få ett tydligare perspektiv angående den här tekniken samt vilka 

alternativ den kan erbjuda oss för transporten i framtiden. Som tidigare har sagts har 

analysen fokus på transportsituationen i Tyskland och Japan. Därför har modellerna 

Transrapid TR09, ICE3, SCMaglev MLX01 och Shinkansen N700A analyserats enligt 

de ovannämnda aspekterna. 
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2. GENOMFÖRANDE OCH RESULTAT 

Innan man börjar analysera de fyra aspekterna och gör en jämförelse mellan järnvägståg 

och magnetsvävartåg så är det bra att känna till skillnaden mellan de båda systemen och 

den teknik som finns bakom båda systemen.  

2.1 Tekniken bakom järnvägståg 

Järnvägståg (såväl som magnetsvävartåg) måste ha konstant kontakt med en strömkälla, 

kontaktledningen. Den och strömavtagaren tillsammans transmitterar den nödvändiga 

elektriciteten för att driva motorerna på höghastighetshjul-räl tåg. Elektricitet är given 

till kontaktledningen via transformatorstationer, se Figur 1. 

 

 

Figur 1. Transformatorstation [1]. 

När strömavtagaren kommer i kontakt med kontaktledningen så kopplas tåget in sig 

själv i kretsen. Strömavtagaren är ett system av ledade armar fixa till taket av tåget. 

Strömavtagarna kan vecklas ut i sin vertikala axel. Slutstycket av strömavtagaren kallas 

huvudet, och den är gjord med kol skenor.  

 

Järnvägshjulen har kontakt med spåret med koniska hjulen, flänsarna är bara för att 

undvika att tåget spårar ut och är ett säkerhetskännetecken. Hjulen är koniskformade 

och räls huvudet är något kurvformat, se Figur 2 där rälsen är något inåtvinklade. 
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Figur 2. Hjulets form och läge på en räls [2]. 

 

Shinkansen N700A 

 

N700 serien är den senaste versionen av japanskt hastighetståg och är baserad på 700 

serien som introducerades 1999. Skillnaden mellan båda serierna är att N700 serien har 

högre hastighet, komfort och energiprestanda. N700 tågserien blev kommersiellt 2007, 

dock hade projektet redan börjat 2002. Förbättringen av max hastigheten från 270 km/h 

till 300 km/h gjorde inte så mycket på grund av att infrastrukturen skapade 

hastighetsbegränsningar på 250 km/h. Kurvradien på 2500 m skapade denna restriktion 

[3]. En ny lutningsmekanism uppfanns vilket gjorde att tåget kunde klara kurvor i 270 

km/h. N700 använder luftfjädrar, se Figur 3, och en ny form av Automatic Train 

Control (ATC). ATC är en generell klass av tågskyddssystem där en 

hastighetskontrollmekanism ingår med avseende på externa inmatningar. 

 

Den 8 februari 2013, blev Shinkansen N700A kommersiell, där A i namnet står för 

”Advanced”. N700A modellen har ungefär samma struktur, design och prestanda som 

N700 serien som introducerades 2007. Förbättringar har skett inom fyra huvudområden: 

säkerhet, tillförlitlighet, komfort och miljövänlighet, mera specifikt energisparandet.  

Varje 16 vagns tågsätt har plats för 1323 passagerare och har två strömavtagare. Tåget 

kan lutas inåt 1 grad i kurvor vilket tillåter hastigheter på 270km/h på Toikaido 

Shinkasen och 300 km/h på Sanyo Shinkasen. Huvudidén är att N700A ska helt ersätta 

den äldsta versionen av 700 som blev kommersiell 1999[4]. 
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Figur 3. a) En luftfjäder på ett järnvägshöghastighetståg [5]. b) Shinkansen N700A [6]. 

 

Om förseningar sker, så kommer drivningen av N700A bli automatiserad för att ta ikapp 

förseningarna, en ”kontroller” tar ikapp den förlorade tiden snabbare än personer[7]. 

Kontrollerna accelererar och decelererar med hjälp av ATC. 

  

ICE3 Velaro D 

 

Velaro D är den senaste generationen av tyska ICE3 tåg som i allmänhet har många 

liknande egenskaper. Angående tågets design, är Velaro D 200 meter långt och väger 

454 ton. Varje vagn är ungefär 25 meter lång och korgen är konstruerade av aluminium. 

Tåget har en återvinningsgrad på 98 % [8]. Velaro D, till skillnad från ICE1 och ICE2, 

använder sig inte av lok för att kunna drivas utan dess drivsystem är konstruerat enligt 

motorvagnskonceptet, se Figur 4. Det vill säga att drivmotorerna, transformatorer, 

kablage samt hjälputrustningen är distribuerad längs undersidan av fordonet[9]. Detta 

ökar tågets sittplats kapacitet med 20 % samt ökar nivån av passagerarkomfort. Velaro 

D har en operationell hastighet på 320 km/h, består av 16 boggier samt har en driveffekt 

på 8.800 kW. Tåget har fyra identiska och "oberoende" traktionsmotorer. Vad menas 

med oberoende? om en av dessa motorer slutar fungerar, då fortsätter tåget att åka med 

75 % av sin maximala kapacitet vilket med all säkerhet kan få tåget att nå sin 

destination[10]. 
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Figur 4. Jämförelse mellan framdrivningssystem för ICE2 och ICE3[9]. 

 

Velaro D har ett miljövänligt bromssystem som möjliggör att energin att matas tillbaka 

till strömförsörjningssystemet. Detta resulterar i en minskning av 10 % i 

energiförbrukning som i sin tur resulterar i en minskning av koldioxidutsläpp till 14 

gCO2-eq/seat-km[8]. 

 

2.2 Tekniken bakom magnetsvävartåg 
 

För det första är det en bra idé att definiera vad som menas med magnetiskt svävande 

(magnetic levitation). Magnetiskt svävande är en metod i vilken ett objekt hålls uppe 

utan annat stöd än magnetfältet. Magnetiska krafter utnyttjas för att övervinna 

gravitationskrafter som verkar på objektet[11]. Det finns flera varianter för den här 

tekniken men två är viktigast och under utveckling: EMS (engelska Electro Magnetic 

Suspension) med elektromagnetisk upphängning och EDS (engelska Electro Dynamic 

Suspension) med elektrodynamisk upphängning.  

  

EMS är det magnetiskt svävande som ett objekt uppnår genom att ständigt ändra styrkan 

hos magnetfältet producerat av elektromagneter[12]. När det gäller EMS i 

magnetsvävartåg, använder detta system attraherande krafter för att kunna lyfta tåget 

och får det att sväva. Tågets svävande magnet ska attraheras av ledare som ligger på 

undersidan av spåret. Den attraherande kraften mellan fordonet och spåret kommer att 

övervinna gravitationskraften vilket får tåget att lyfta från spåret. De sidleda magneterna 

i fordonet är avsedda för att leda det.  Avståndet mellan spåret och tåget är ca 10 mm 

vilket kontrolleras med ett kraftfullt elektroniskt kontrollsystem[13], se Figur 5. Genom 

att öka strömmen till elektromagneterna, blir dragningskraften större och tåget lyfts upp 

ifall det sjunkit för lågt. Motsvarande, om tåget kommit för högt så minskas strömmen 

och tåget tappar höjd[14].  
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Figur 5. EMS-teknik[15]. 

 

EDS är en form av magnetisk svävande i vilket det finns relativ rörelse mellan två 

objekt som skapar repellerande magnetiska fält för att hålla båda objekten isär. I de 

flesta fall, är ett magnetfält ett permanent fält såsom permanent magneter eller 

superledande magneter, och det andra magnetfältet induceras av förändringarna av fältet 

som uppstår eftersom magneten rör sig i förhållande till en ledare i det andra 

objektet[12]. Vad som gäller magnetsvävartåg. använder EDS magneter med samma 

polaritet för att skapa repellerande krafter för att lyfta och leda tåget samt framdrivning 

genom attraktion och repulsion[13], se Figur 6.  

 

Figur 6. EDS, Styr- och framdrivningssytem[16]. 

 

Tåget åker i ett spår med en serie "8-formade" spolar på varje sida. När fordonet åker 

med hög hastighet, kommer de supraledande magneterna i fordonet att inducera 

elektrisk ström genom de "8-formade" spolarna vilka genererar ett magnetfält som får 

fordonet att sväva, se Figur 7a. Tricket är att de supraledande magneterna som är fasta i 

tåget rör sig lite grann under mitten av de "8-formade" spolarna så att magnetflödet som 



8 

 

ändras i den nedre delen i spolen är större än den i övre delen[17]. Som visas i Figur 7b, 

induceras en elektrisk ström och ett magnetfält skapas. Den magnetiska polen i den 

nedre delen av spolen är densamma som den supraledande magneten samtidigt som den 

övre delen av spolen har motsatt pol. Detta medför att båda delarna av spolen alstrar en 

uppåtriktad magnetisk kraft som får tåget att sväva. Något som kännetecknar EDS-

tekniken är att den inte kan producera en tillräckligt stor lyftkraft vid låga hastigheter 

vilket medför att tåget behöver vara utrustat med hjul för att det ska kunna åka under 

låga hastigheter (under 150 km/h). Detta beror på att de "8-formade" spolarna bara kan 

inducera ström och generera magnetism när de supraledande magneterna är i rörelse 

vilket betyder att tåget inte kan sväva om det är i viloläge[18]. EDS, till skillnad från 

EMS, leder fortfarande elektricitet även om elkraftförsörjningen bryts och använder sig 

av dessa hjul för att fortsätta åka utan elektricitet. Den magnetiskt svävande kraften 

balanserar fordonets vikt och håller alltid en stabil position ca 100 mm från spåret[15]. 

 

 

Figur 7. EDS-tekniken[17]. 

 

Framdrivningssystemet för både EMS och EDS fungerar enligt samma princip. Tåget i 

rörelse, tillsammans med dess supraledande magneter, inducerar en växelström till 

framdrivningsspolar på varje sida av spåret, vilket ger en alternerande serie mellan båda 

magnetiska polerna som drar och driver de supraledande magneterna och accelererar 

tåget[17], se Figur 8. 

 

 

Figur 8. Framdrivningssystem[17]. 
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Nuförtiden finns det två länder som har utvecklat de ovanstående teknikerna. Det tyska 

magnetsvävartåget Transrapid, konstruerad enligt EMS-tekniken och det japanska 

SCMaglev konstruerad enligt EDS-tekniken är de två system som kommer att 

analyseras i det här projektet. 

 

Transrapid TR09 
 

Transrapid TR09 som svävar enligt EMS-tekniken utnyttjar attraherande krafter mellan 

de enskilda, elektroniskt kontrollerade elektromagneterna installerade i fordonet och de 

ferromagnetiska reaktionsskenor som är installerade på undersidan av det T-formade 

spåret. Som framdrivningssystem, använder TR09 sig av en linjär synkronmotor vars 

främsta funktion är att driva fram och bromsa fordonet. Eftersom EMS systemet bara 

kan få tåget att sväva, behövs en linjärmotor installerad i spåret för att kunna driva 

det[19], se Figur 9. Detta ger två stora fördelar, nämligen att tågen blir lättare och en 

större flexibilitet i utformningen av motorn kan uppnås. En linjärmotor är egentligen en 

elektrisk motor vars stator är uppklippt, utdragen och utlagd längs båda sidor på spåren 

så att den, istället för att skapa ett moment, skapar en linjär kraft längs dess längd. I 

Transrapid TR09 motsvarar rotorerna i en elektrisk motor de "stödmagneterna" fästa i 

fordonet samtidigt som statorn motsvarar polerna. Genom att kontinuerligt tillföra 

växelström till polerna, genereras ett elektromagnetiskt fält som får fordonet att röra sig, 

"draget" av "stödmagneterna"[18]. Tågets operationella hastighet ligger på 430 km/h 

men dess maximala hastighet ligger på 500 km/h och har en maximal acceleration på 1 

m/s
2
[19]. Systemet är inte kapabelt att leda elektricitet när elkraftförsörjningen bryts och 

av denna orsak är fordonet utrustat med ett nödbatteri för att hålla tåget svävande från 

spåret. 

 

 

 

Figur 9. Linjär asynkronmotor installerad på spåret[19]. 

 

Angående spårets utformning och montering, går TR09 på en balkbana som alltid håller 

det ovanför marken. Spåren består av en balk (engelska "girder") vars huvudmål är att 

hålla fordonets vikt och överföra de motsvarande krafterna till marken. Dimensionerna 

för stålbalken i Figur 10, som är den mest använda och relevanta i detta system, har 

längden 62 m, höjden 2 m, minimum gradienthöjd 2,2 m samt maximum gradienthöjd 

20 m[20]. 
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Figur 10. Stålbalk [20]. 

 

Beroende på spårens höjd finns det två typer av spårmontering som vilka i sin tur 

används beroende på det lokala behovet: spår på marknivå vars höjd ligger på 1,45 ≤ h 

≤ 3,50 m eller högmonterade spår vars höjd ligger på h > 3,50 m. Den första är 

mestadels placerad där det redan finns konstruerade trafikrutter, tunnlar samt vid 

primära civilstrukturer som broar eller stationer[21]. Högmonterade spår används i 

ekologiska områden och jordbruksområden. Detta medför att Transrapid TR09 inte har 

någon nämnvärd påverkan på marken, ytvatten eller andra befintliga landskap. Balken 

och höjden på spåren ger upphov till tre olika typer av spår som i detalj redovisas i 

Figur 11. I alla dessa fall är höjden stor nog för att systemet ska kunna garantera att 

inget hinder ska vara ivägen när tåget åker.  

 

 

Figur 11. Olika typer av spårmontering [21]. 
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SCMaglev MLX01 

 

Som nämnts tidigare använder SCMaglev MLX01 EDS-tekniken för att kunna sväva, 

leda och framdriva. Till skillnad från Transrapid som använder konventionella 

elektromagneter använder det japanska magnetsvävartåget supraledande magneter och 

spåret består av spolar. Att avståndet mellan spåret och fordonet är 100 mm är inget 

sammanträffande. Japanerna har valt att utveckla den här tekniken för att systemet, till 

skillnad från EMS, är naturlig stabil och behöver därför inte något kraftfullt 

kontrollsystem för att stabiliseras. Det är en stor fördel eftersom fordonet skulle 

"reagera" säkrare ifall en jordbävning inträffar[22]. 

 

Som framdrivningssystem använder MLX01 en linjär synkronmotor precis som 

Transrapid TR09. Denna motor behövs för att tillföra energi till spolarna placerade på 

spåret [22]. Till skillnad från EMS kan denna motor både lyfta upp och driva fram tåget. 

Den operationella hastigheten ligger på 500 km/h men systemets maximala hastighet 

ligger på 603 km/h [23]. 

 

EDS-tekniken har inte implementerats kommersiellt men projektet Chuo Shinkansen 

har godkänts och det förväntas bli klart 2027 [24]. Baserad på det här projektet kan man 

konstatera att till skillnad från Transrapid kommer MLX01 inte att åka på balkbana. JR 

Tokai säger att ungefär 86 % av banan mellan städerna Tokyo och Nagoya (ca 300 km) 

ska byggas i tunnel medan resten av banan som ska ligga på marknivå [25]. 

 

2.3 Säkerhet 
 

En viktig aspekt att ta hänsyn till när det gäller att bestämma om en viss typ av transport 

kan vara ett alternativ för framtiden är säkerheten. Inom ämnet säkerhet finns det i sin 

tur direkta och indirekta aspekter som avgör hur säker en transport kan vara. I båda 

fallen ska analys av säkerhetssystem därför utföras för att ta reda på vad både 

magnetsvävartåg och järnvägståg har att erbjuda.  Skillnaden mellan dem i design, 

konstruktion och system kan vara till stor fördel för att öka säkerheten för både 

passagerare och omgivningen. För SGMaglev MLX01 baseras analysen på det nyligen 

godkända projektet Chuo Shinkansen som enligt ovan ska konstrueras mellan städerna 

Tokyo och Nagoya. 

 

Angående kollisioner mellan tåg eller andra hinder har Shinkansen N700A ett system 

som garanterar att sådana kollisioner är virtuellt omöjliga att ske. Shinkansen som har 

ett oklanderligt system utan några dödsolyckor i över 50 år [26], har den ett 

säkerhetssystem baserat på principen att Shinkansen bara använder "dedikerade" 

spår[27]. Med andra ord passerar inga godståg eller konventionella passagerartåg förbi 

eller använder samma spår som Shinkansentåg, samt spåren är helt separerade och 

består inte av järnvägskorsningar som kan öka olycksrisken med vägfordon. För 

MLX01, som också tillhör JR-Tokai, och som ska utföras med liknande kvalitets- och 

säkerhetsåtgärder kan man förvänta sig att systemet, precis som Shinkansen N700A, ska 

ha separerade spår för att förebygga en kollision mellan två tåg, nästan 86 % av banan 

ska byggas i tunnel samt EDS-tekniken gör det omöjligt att en kollision med andra tåg 

sker.  För TR09 är en kollision mellan två tåg utesluten tack vare att det finns skilda 

spår för resor i båda riktningar. Spåren är monterade så att de alltid håller ett minimalt 
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avstånd på 1.25 meter från marken vilket säkerställer att inget hinder kan vara i vägen 

när tåget framförs. Visserligen har det fortfarande inte inträffat någon kollisionsolycka 

för Shanghai Transrapid (hittills det enda kommersiella tåget som använder detta 

system), men en olycka har inträffats när en av vagnarna började brinna på grund av en 

battericell slutade fungera, men inga skadade eller omkomna rapporterades[28], se Figur 

12. 

 

 

Figur 12. Brandmän försöker släcka branden i Transrapid Shanghai, 2006[28]. 

 

Däremot har en kollision hänt på Emsland testbanan som ligger mellan städerna Lathen 

och Dörpen. Den 22 september 2006 kolliderade Transrapid TR08 med en stillastående 

servicevagn där 23 personer omkom och 11 skadades allvarligt. Tåget träffade 

servicevagnen i över 200 km/h, vilket fick tåget att spåra ur och orsaka svåra skador på 

båda fordonen. Framvagnens tak slets av och vrakdelar spreds över ett 400 meter långt 

område längs spåret [29], se Figur 13. 

  

 

Figur 13: Tranrapid TR08 efter kollisionen med en servicevagn, 2006[30]. 
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För ICE3 ser läget lite annorlunda ut jämfört med Shinkansen. I Tyskland finns det både 

"dedikerade" spår till höghastighetståg och delade spår vilket medför att ICE3 inte kan 

åka med full fart längs vissa sträckor så att det håller en säkerhetsstandard [31]. Att 

ICE3 delar spår med godståg och andra konventionella tåg inte innebär att ICE3 inte 

kan säkerställa passagerarens liv, men sannolikheten för att en kollision mellan två tåg 

händer är fortfarande väldigt liten och det kan man bevisa eftersom sådana kollisioner 

händer ungefär två gånger per årtionde i Europa [32]. Den goda nyheten är att fler och 

fler dedikerade spår för höghastighetståg byggs i Tyskland för att tåget ska kunna åka 

över 250 km/h [33].  

 

När det gäller urspårningar har Shinkansen N700A ett automatiskt tågkontrollsystem 

(engelska Automatic Train Control System, ATC) som är utrustat med funktioner som 

förebygger urspårningar orsakade av för höga hastigheter samt kollisioner mellan olika 

tåg [34]. Hur som helst, hade Shinkansen sin första urspårning den 23 oktober 2004 

under Chuetsu jordbävning nära Nagaoka station [35], se Figur 14. Rälsen deformerades 

på grund av jordbävningen vilket orsakade att åtta vagnar spårade ur men ingen 

passagerare omkom eller ens blev skadad.  

 

 

Figur 14. Shinkansens urspårning efter Chuestu jorbävning[36]. 

 

Efter den här olyckan har JR-East utvecklat ett säkerhetssystem kallad 

Jordbävningsvarningssystem (engelska Earthquake Warning System) vilket har 

förmågan att detektera seismiska vågor. När systemet detekterar sådana vågor bryts 

strömmen automatiskt från transformatorerna till tågen samt nödbromsen aktiveras 

automatiskt [37], se Figur 15.  
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Figur 15. Diagram om EWS för Shinkansen[37]. 

 

Figur 16 visar bromssträcka som funktion av hastigheten. Efter att nödbromsen 

aktiveras medan tåget åker med en hastighet på 270 km/h, kommer tåget att stanna efter 

100 sekunder och bromssträcka blir cirka 4400 meter. 

 

 

Figur 16. Bromssträcka som funktion av hastigheten för EWS[38]. 

 

Dessutom har JR-East försett Shinkansen med urspårningsskydd som hindrar tåget att 

ge sig iväg från banvallen vid en urspårning. Som man ser i Figur 17, består 

utrustningen av L-formade plåtar kring alla hjulen på tåget som hindrar att vagnarna ger 

sig iväg från banvallen [39]. Som man noterar, var jordbävningen en nyckelhändelse för 
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att JR-East insåg vilka svagheter Shinkansens säkerhetssystem hade och vilka åtgärder 

som behövdes.  

 

 

Figur 17. L-formade plåten kring hjulen[38]. 

 

För både transrapid TR09 och MLX01 är det virtuellt omöjligt att spåra ur eftersom 

tågets lednings- och framdrivningssystem är "lindat" om spåret (Transrapid säkerställer 

det trots olyckan)[22]. Beroende på vilket elektromagnetiskt fjädringssystem som 

används (EMS eller EDS), finns det vissa skillnader i tågets och spårets design.  

Transrapid TR09 som använder EMS har ett s.k. T-format spår med magneterna 

placerade i fordonet för att kunna levitera, framdriva och styra tåget, se Figur 18a.  Det 

japanska MLX01 använder EDS-tekniken där spåret är U-formade. Det fungerar som ett 

"staket" och eftersom tåget elektroniskt håller ett avstånd på 100 mm från spåren är det 

virtuellt omöjligt att det spårar ur även om en jordbävning inträffar, se Figur 18b.  

 

    

Figur 18. a) T-format spår[40]. b) U-format spår[41]. 

 

ICE3 har inget anti-urspårningssystem som Shinkansen. Siemens intygar att en anti-

urspårningsdetektor behöver installerade accelerometrar som är bundna till 

indikatorerna placerade i fordonets hytt. Deras funktion är att genom övervakning av 

boggierna detekteras instabilitet eller onormal rörelse av tåg vilket automatiskt stannar 

om sådana rörelser registreras. Installationen av dessa accelerometrar har testats i 

Velaro D (nyare version av ICE3) men systemet har fortfarande inte implementerats i 

alla ICE-tåg[42]. Å andra sidan har ICE3 ett skyddssystem kallad Automatisk 

Tågkontroll (engelska Automatic Train Control, ATC) vars främsta funktion är att 

säkerställa att tåget rör sig tryggt och normalt på spårbanan i längdled. Systemet 
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inkluderar ett automatiskt tågskydd för tågets och passagerarens trygghet samt det är 

också ansvarigt för kommunikationen mellan kontrollcentret och ombordutrustningen 

som kontinuerligt överför data om exempelvis hastighetsprofil samt kontrollerar också 

trafiken för hela spårbanan[43].  En järnvägsolycka på grund av urspårning inträffade 

den 3 juni 1998 då ICE1 (föregångare av ICE3) spårades ur när det var på väg från 

Hannover till Hamburg i 200 km/h. 101 människor omkom och 88 skadades 

allvarligt[44], se Figur 19. Olyckan i Eschede orsakades av ett rent materialfel, då den 

tredje axeln på första vagnen brast på grund av materialslitage. Järnvägsolyckan i 

Enschede är hittills en av de allvarligaste olyckorna där ett höghastighetståg har varit 

inblandat. 

 

   

Figur 19. (a) Flygfotot på Eschede järnvägsolycka[45] (b) Förstörelsen av ICE1:s 

bakre passagerarvagnar[44]. 

                            

En fördel som både TR09 och MLX01 har är att båda systemen är helt automatiska, dvs. 

båda tågen är förarlösa. TR09 använder ett automatiskt kommunikations-, kommando- 

och kontrollsystem, ett så kallat "Operation Control System (OCS)"[22]. Detta system 

kontrollerar digitalt alla rörelser av fordonet, positionen av spårväxel, avståndet mellan 

två tåg längs samma rutt samt alla andra säkerhets- och operationsfunktioner. Dessutom 

kontrollerar OCS:et att hastigheten vid bromsningen eller accelerationen inte överstigs. 

På samma sätt fungerar MLX01 med sitt trafikkontrollsystem (engelska Traffic Control 

System TCS) som reglerar fordonets hastighet, andra rörelser och har också ett 

säkerhetssystem som automatiskt stoppar fordonet om det gör en onormal rörelse i 

längdled[18]. Både Shinkansen och ICE körs av förare vilket ökar risken för en olycka, 

men med tanke på de höga krav som både Siemens och JR-Tokai har angående 

säkerheten är den här risken väldigt liten och det kan bevisas med Shinkansens rekord 

utan några olyckor med dödsfall under 50 år.  

 

Som det visas i utredningen ovan har både magnetsvävartåg och höghastighetståg på 

järnväg gemensamma säkerhetsåtgärder men på grund av skillnader mellan systemens 

egenskaper är dessa säkerhetsåtgärder olika för att hålla samma säkerhetsstandard. Å 

andra sidan kan systemets egenskaper bidra till ett säkrare transportsystem. Exempelvis 

kan magnetsvävartåg inte spåra ur samtidigt som järnvägståg alltid måste komma på en 

ny lösning eller utveckla vidare de som redan finns för att minska sannolikheten för en 

urspårning. De mer eller mindre allvarliga olyckor där antingen järnvägståg eller 

magnetsvävartåg har varit inblandade har hjälpt dem att förbättra systemens säkerhet. 

Som slutsats kan man säga att oberoende av vilka säkerhetsåtgärder bägge systemen 
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inför finns det alltid en viss risk att en kollision eller en urspårning sker speciellt när 

människor är ansvariga för kontrollen av systemen. Det är alltid bra att överväga nya 

säkerhetsåtgärder om dessa behövs men inget transportsystem kan garantera att inte 

någon kollision eller urspårning kan ske. 

 

2.4 Energiförbrukning 
 

Uppfattningen om hur framtidens transporter kommer att se ut har förändrats under de 

senaste årtionden. Förut var hastigheten en prioritetsfråga vid transportutveckling, men 

nuförtiden är miljö och energiförbrukning de viktigaste egenskaperna att tänka på för 

ingenjörer. Nu behövs det transporter som förbrukar så liten energi som möjligt 

samtidigt som de ska transportera så många människor som möjligt på ett effektivt och 

miljövänligt sätt. Magnetsvävartåg och järnvägståg fungerar på olika sätt, vilket innebär 

att energin förbrukas olika för olika transportsystem samt att mer energi förbrukas i 

högre hastigheter (åtminstone för samma fordonsdesign). Det finns direkta faktorer som 

påverkar energiförbrukningen i sådana transportsystem, vilka utvecklas och inte minst 

optimeras för att energiförbrukningen ska minska. Dessa faktorer är luftmotståndet, 

rullmotståndet, fordonets vikt och framdrivningssystem. Jämförelser av dessa faktorer 

för magnetsvävartåg och järnvägståg är relevanta för att avgöra om magnetsvävartåg 

kan vara framtidens lösning på vissa transportbehov. 

 

Fordonets vikt är en viktig aspekt som påverkar energiförbrukningen. För 

magnetsvävartåg är detta ett större problem med tanke på att det svävar och forskning 

om lättare och hållbara material pågår för att kunna optimera systemet, ju lättare tåget är 

desto mer energisnålt blir det. Det finns en myt om att magnetsvävartåg är mycket 

lättare än de moderna järnvägstågen på grund av frånvaro av hjul, axlar och 

drivutrustning, men Tabell 1 visar att den senaste generationen av Shinkansen inte är 

tyngre än den senaste generationen av Transrapid. Självklart är N700A med sina 16 

vagnar tyngre än TR09 men om man jämför vikt/sittplats så ser man att Shinkansen är 

lättare. Sedan är det värt att nämna att höghastighetståg på järnväg är konstruerade för 

olika behov inom komfort och åktid och dessa uppfyller också olika krav. Detta medför 

att tågen energimässigt inte är så snåla som de kan vara. 

 

Energin för magnetsvävartåget används mest för att accelerera, levitera och stabilisera 

tågets olika rörelser.  Dessutom används energin i mindre skala för luftkonditionering, 

uppvärmning och belysning[46]. En fördel med magnetsvävartåg är frånvaron av 

rullmotståndet tack vare levitationen. Med andra ord skapas ingen friktion som kan 

bromsa tåget så att energiförluster uppkommer.  Visserligen förbrukas mindre energi på 

grund av icke-kontakt mellan tåget och spåret, men luftmotståndet ökar avsevärt vid 

högre hastigheter vilket medför att mer energi behövs för att övervinna luftmotståndet. 

Energiförbrukningen för höghastighetståg på järnväg är direkt kopplad till 

rullmotståndet, luftmotståndet vid höga hastigheter, använd energi ombord för 

passagerarnas komfort samt förlusterna i elförsörjningssystemet mellan transformator 

och strömavtagare[47]. Innan analysen börjar är det värt att nämna att det finns flera 

faktorer än de ovan nämnda som påverkar energiförbrukningen. Energikällan, färdens 

topografi, motorernas verkningsgrad, avståndet mellan stationer och bromssystemets 

regeneration är några av dessa faktorer som inte tas hänsyn till i detaljerad form i detta 

arbete. Figur 20 visar energiförbrukningen av Transrapid TR09 samt ICE3 vid olika 
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hastigheter. Det visar sig att TR09 är mer energisnål än ICE3. För 300 km/h och 200 

km/h ser man att ICE3 förbrukar mycket mer energi, men det är bra att ta hänsyn till att 

ICE3 är ett lyxigt tåg med första klass plus en restaurangvagn vilket TR09 inte har[48]. 

 

 

Figur 20: Energiförbrukning för ICE3 och TR09[19]. 

 

Värdena på energiförbrukning som visas i Tabell 1 följer ett trafikmönster som baseras 

på en kombination av mätningar i drift och simulerade data. Faktorer som avsevärt kan 

påverka den faktiska energiförbrukningen och som inkluderas i Tabell 1 är följande: 

 Sträcka och antal mellanstopp; 

 Topografi; 

 Tillåten hastighet 

 Variationer i hastighet längs rutten (kurvor, backar, bromsningar, osv.) [47] 

Specifikationer TR09 MLX01 N700 N700A ICE3 

Vikt/sittplats (Mg) 1.09 0.43 0.54 0.48 0.99 

Antal vagnar 3 4 16 16 8 

Antal sittplats 156 208 1323 636 415 

Max. tillåten 
hastighet(km/h) 

400 500 300 330 300 

Energiförbrukning 
(Wh/sittplats-km) 

52 70 23.5 21.8 51 

Tabell 1. Energiförbrukning för olika tåg [27],[47],[49], [19]. 

 

Om man istället jämför energiförbrukningen för ICE3 och TR09 enligt Tabell 1 ser man 

att energiförbrukningen är nästan samma. Det kan vara orättvist att utföra den här 

jämförelsen men man ska inte glömma bort att den mest lockande egenskapen hos 

magnetsvävartåg är de höga hastigheterna som de kan uppnå och att jämföra 

energiförbrukningen för magnetsvävartåg vid lägre hastigheter har ingen mening. I det 

japanska fallet ser man att MLX01 förbrukar nästan 3 gånger mer energi än Shinkansen 

N700A fast de åker i olika hastigheter. Dessutom är Shinkansen N700A kapabel att 

transportera flera resenärer än MLX01. 

 

2.5 Miljöpåverkan 
 

När det gäller hur miljö påverkas när ett nytt transportsystem introduceras finns det 

olika aspekter att tas hänsyn till förutom koldioxidemissioner som bidrar till global 



19 

 

uppvärmning. Det är nämligen också väsentligt att ta hänsyn till aspekter såsom buller 

som också drabbar miljön. 

 

Koldioxidemissioner 

 

Energiförbrukningen är en viktig faktor med tanke på miljöpåverkan. Grundregeln är att 

energiförbrukningen är proportionell mot koldioxidutsläppet. Med andra ord ju större 

energiförbrukning desto större blir koldioxidutsläppet som bidrar till global 

uppvärmning. I den här analysen ska endast tas hänsyn till de koldioxidemissioner som 

kommer från elproduktion och elförsörjning. Faktorer som den koldioxid som utsläpps 

vid tillverkning, underhåll samt återvinning av material eller konstruktion av 

infrastrukturen bortses från. Innan sambandet mellan elenergiförbrukningen och 

koldioxidutsläppet förklaras ska beräkningen av koldioxidutsläppet baseras på 

antagandet av att elförsörjningen till tåget kommer från den elproduktionen som 

används i landet, i det här fallet från Tyskland och Japan. "Proportionalitetskonstanten" 

som ovan har nämnts är uttryckt i gCO2/Wh och har olika värden beroende på vilket 

land det handlar om, eftersom elproduktionen kommer från olika energikällor och den 

produktionen är mer eller mindre "smutsig" ur miljösynpunkt. För Tyskland är 

koldioxidutsläppet per Wh lika med 0,497 gCO2/Wh där energin kommer från olika 

källor[50], se Figur 21. 

 

 

Figur 21. Elenergikällor för Tyskland (2009)[50]. 

 

För Japan ser läget lite annorlunda ut. Enligt Figur 22, kommer 46 % av energin från 

olja som är koldioxidhaltig vilket medför att klimatpåverkan är något större och 

elproduktionen är ”smutsigare”. Koldioxidutsläppet per Wh ligger på 0,516 gCO2/Wh.  
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Figur 22. Energikällor för Japan (2009) [50]. 

 

Den här konstanten multiplicerad med energiförbrukningen som redovisas i Tabell 2 ger 

följande resultat 

 
Specifikationer TR09 MLX01 N700 N700A ICE3 

Vikt/sittplats (Mg) 1.09 0.43 0.54 0.48 0.99 

Antal vagnar 3 4 16 16 8 

Antal sittplats 156 208 1323 636 415 

Max. tillåten 

hastighet(km/h) 

400 500 300 330 300 

Koldioxidemission 
(gCO2 /sittplats-km)  

25.8** 36.1 12.1 11.3 25.3 

Tabell 2. Koldioxidemissioner för olika tågmodell. 

** Detta beräknade värde skiljer sig mycket från det värde man hittar på Transrapids webbsida (33 gC02/seat-km)[19]. 

 

Tabell 2 visar koldioxidemissioner för Shinkansen N700/N700A, ICE3, MLX01 och 

Transrapid TR09 vid maximalt tillåten hastighet. Precis som vid tolkningen av 

energiförbrukningen, är bidraget till koldioxidutsläppet från TR09 mindre än ICE3 vid 

300 km/h, men bidraget är nästan samma för TR09 vid sin operationella hastighet och 

man förväntar sig att TR09 ska hålla den här hastigheten så mycket som möjligt längs 

en viss sträcka. 

 

I jämförelse med andra system som Shinkansen kan man se att TR09 bidrar betydligt 

mer till koldioxidutsläppet men mindre än MLX01 även om elproduktionen i Tyskland 

är något "mera grönt" än i Japan. Shinkansen är ett transportsystem som alltid är under 

utveckling och aspekter som fordonets vikt, energiförbrukning, säkerhet, osv. förbättras 

ständigt samtidigt som de är pionjärer inom höghastighetståg på järnväg[27]. Mest 

oroväckande är det faktum att MLX01:s bidrag till koldioxidutsläpp är tre gånger större 

än Shinkansens vilket väcker debatt om det verkligen är värt att implementera detta 

system i Japan. 

 

Buller 

 

Ett tågsystem är en uppbyggnad av en mängd olika delar som tillsammans jobbar ihop 

för att skapa ett fungerade system. Delarna skapar buller, under drift eller vid 
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stillastående (kylfläktar t.ex.), Figur 23 och Figur 24 illustrerar komponenterna som 

skapar det oönskade bullret.  

 

 

Figur 23. Ljudkällor på järnvägståg [51]. 

 
 

 

 

Figur 24. Ljudkällor på magnetsvävartåg [51]. 

Buller är ett av transportsystemens huvudproblem vare sig det gäller tåg, bil eller 

flygplan. Specifikt för tågsystemen, så är kontakten mellan hjul-räl ett stortbuller 

problem. Magnetsvävartågen har dock inte denna problematik på grund att de ”flyger”. 
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Men då hastigheten går över ca 250 km/h så ökar en annan sorts bullerkälla, nämligen 

det aerodynamiska bullret markant. 

 

 

Ett ljud- och bullertest gjordes på TR-08 i Emsland, Tyskland, som evaluerades av ” US 

Federal Railroad Administration (2002)” på avståndet 30.5m från banan och 100 dBA 

mättes när TR-08 nådde hastigheten 400 km/h [52], det är lika högt som en gräsklippare 

eller en biltuta, se Figurerna 27 och 29. Allmänt görs utebullermättningarna normalt där 

personer befinner sig (under magnetsvävartågen), se Figur 25.  

 

 

Figur 25. Mätpunkter för Shanghai magnetsvävartåget TR-08 [52]. 

 

Projektgruppen Zuyderzee Maglev gjorde flera experiment där de mätte irritationsnivån 

(hur störda människor blev). Resultatet visade att irritationsnivån som orsakades av 

magnetsvävartågen var betydligt högre än intercitytågen, det utomhus A-vägda ljudet 

var konstant för alla system, men testet var bara gjort i Emsland och med liten 

provstorlek [52]. Det Finns flera orsakar till varför irritationsnivån var högre, så som att 

provgruppen hade utsatts för magnetbullret bara ett par timmar i sitt liv; ny sorts ljud för 

provgruppen, jämfört med intercitytågen som provgruppen har säkert utsatts för i flera 

års tid. Testet är otillräckligt, och provgruppen var för liten för att komma fram till 

någon slutsats. 

 

Transrapid TR-08 har lägre buller än konventionella höghastighetståg, förutsatt att 

systemen i jämförelse har samma hastighet och samma avstånd vid mätning av bullret 

(t.ex. 300 m); magnetsvävartåget är ungefär 4-8 dBA tystare[52]. För dessa system så 

finns det ingen kontakt varken mellan hjul-räl och kontaktledning-strömavtagare, vilket 

gör att magnetsvävartågen är några dBA tystare än vanliga konventionella tåg. 

Reduktionen i ljud är bara märkbar då magnetsvävartågen åker i låghastighetsområden. 

Då väl tågen når högre hastigheter så märker man ingen större skillnad mellan 

ljudnivåerna i systemen på grund av det aerodynamiska bullret som skapas efter 

250km/h.  
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Figurerna 26 och 27 huvudsakliga mål är att visa skillnaden mellan de olika Regim I,II 

& III. Figur 26 & Figur 27 visar hur ljudet ökar exponentiellt för höghastighetståg. Det 

beror på ju högre hastighet, desto mer påverkar det aerodynamiska bullret (är en olinjär 

funktion). Detta aerodynamiska buller är vad som genereras i magnetsvävartågen. Det 

A-vägda ljudet är dock mycket lägre för magnetsvävartågen i det låga 

hastighetensområdet. Regim I är då avsedd främst för ljud från framdrivning eller 

maskinbuller, regim II det mekaniska ljudet till följd av hjul och räl interaktioner och 

spårets vibrationer vid framdrivning och regim III är aerodynamiska bullret som 

resulteras av luftströmningen som rör sig om tåget inklusive strömavtagaren.  

 

 

Figur 26. Ljudnivån (dBA) beroende av hastigheten [53]. 

 

I figur 26 är vt1 den låga akustiska övergångshastigheten mellan framdrivning 

(propulsion) till buller (mechanical propulsion noise), och vt2 är övre akustiska 

övergångshastigheten mellan mekaniska framdrivningsbullret och aerodynamiska 

bullret (aerodynamic noise). Som sagts tidigare så sker övergången mellan mekaniska 

bullret till aerodynamiska bullret runt 250 km/h, övergången mellan 

framdrivningsbullret och mekaniska framdrivningsbullret är inte direkt specificerat, ett 

antagande är runt 40 km/h då hjul-räl kontakt bullret börjar låta mer än tågets 

luftkonditionering och dess maskinbuller.  
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Figur 27 visar hur en äldre version av Transrapid, TR-07, skiljer sig från några 

järnvägståg. 

 

 

Figur 27. Buller en äldre version av en magnetsvävartåg TR07, i jämförelse med 

järnvägstågen ICE, TGV och Shinkasen [51]. 

 

Det finns en mängd faktorer som påverkar tågens totala bullergenerering, bland annat 

tågens storlek och tvärsnittsarea. Som sagts tidigare, så saknar magnetsvävartågen 

kontakt med infrastrukturen vilket ger upphov till några decibel mindre för 

magnetsvävartågen, se Figur 27. Denna figur visar också att ju högre hastigheter tågen 

uppnår desto mindre blir skillnaden i genererat buller. Magnetsvävartågen är generellt 

mindre än konventionella tåg systemen, vilket också minskar det totala genererade 

buller. Men nackdelen blir då att magnetsvävartågens totala kapacitet för passagerare 

minskas. Figur 28 visar en annan stapelgraf som visar olika A-vägda ljudnivåer för 

olika höghastighetstågsystem. Dock måste sägas att denna tabells referens är 

Transrapids hemsida, och därför måste resultatet läsas med försiktighet.  
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Figur 28. A-vägda ljudnivån för olika höghastighetståg utanför tågen[19]. 

 

Transrapids infrastruktur är upphöjd (”elavated”) för värden som visas i Figur 28. För 

att förtydliga sammanhanget för A-vägd ljudnivå så visar Figur 29 olika ljudkällor i 

dBA-skalan. 130 dBA är smärttröskeln, och en 10 dBA skillnad uppfattas som en 

dubblering av ljudstyrka. 

 

 

Figur 29. Visar olika ljudkällor [19]. 
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Med regim I (kopplat till Figur 26) menas framdrivningskällor, för järnvägståg vid låga 

hastigheter är framdrivningsmekanismerna som ger kraft till tågen som är de 

dominerande ljudkällorna. I det här fallet är både L700A och ICE elektriskt drivna, det 

vill säga att det mesta av bullret, beroende på teknologin, är förknippat med de 

elektriska motorer, kontrollenheter och kylfläktar, se Figur 23. Buller i 

magnetsvärvartågsystem uppstår av resultat av inducerade vibration från magnetiska 

krafterna. En källa för vibrationer är den oscillerande magnetostriktionen (en 

dimensionsförändring uppkommer då materialet utsätts för ett varierande magnetfält), 

vilket ger upphov till att transformatorernas brummande ljud och skapar tonljud, se 

Figur 24.  

 

Då man pratar om regim II menas mekanisk framdrivning vilket menas hjul-räls 

interaktionen mellan rälsens strukturvibrationer och fordonets vibrationer. Om man 

kollar på EDS system så finns det kontakt mellan hjul och räl vid låga hastigheter, först 

då man når en vis höghastighet lyfter systemet från marken. Ljud uppstår också från 

spårets vibrationer och fordonets vibrationer (för både EDS och EMS). Dessa ljudkällor 

uppträder vid låga frekvenser. Fordonsvibrationer beror på detaljer i karosskonstruktion.  

 

Regim III, kommer vid 250 km/h. Men vid snabbare hastigheter, runt 300 km/h, är det 

aerodynamiska bullerkällor som dominerar. För magnetsvävartågsystemen inträffar 

denna övergång vid lägre hastighet på grund av bristande hjul-räl kontakt. 

Aerodynamiskt buller uppstår från höghastighetluftflödet över tåget. För 

höghastighetsjärnvägståg är aerodynamiska bullret skapat från turbulent flöde från 

separationen av fram- och bakändarna av tåget (främst vid strömavtagaren, luckorna 

mellan tågvagnarna och diskontinuiteter längs ytan) och ett turbulent gränsskikt skapas 

över hela tåget. Aerodynamiska bullerkällor inkluderar luftflödets separation av fram- 

och bakändarna, virvelavlösning från antennerna, strömning interaktion mellan gapet 

mellan fordonet och spåret. Aerodynamiska bullret ökar mycket snabbare med ökad 

hastighet jämfört med bullret från framdrivning eller rullbullret [53]. 

 

 

Huvuddelen av bullret, när det gäller Transrapid, kommer från underdelen fram och bak 

[54]. Om det finns väggar längs magnetspåret så dämpas uppkomet buller. När det 

gäller japanska magnetsvävartåget så är bullret högst vid främre delen av tåget, och till 

deras nya modelltyper (L0 Serie Shinkansen) har de därför skapat en ny främre del till 

tåget, för att minska bildningen av det buller, se Figur 30. Bullret minskas på grund av 

att det aerodynamiska motståndet minskar. Allmänt är magnetsvävartågen tystare än 

järnvägshöghastighetstågen, men denna skillnad i ljudnivå blir mindre ju högre 

hastigheten blir. 
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Figur 30. Shinkansen SCMaglev L0 Serien [55]. 

 

2.6 Kostnader 
 

Det slutliga som avgör vilket system som det satsas på i ett visst land är hur mycket man 

kommer att behöva betala. Ju lägre kostnader desto billigare kan man i princip sälja 

tågbiljetterna vilket i sin tur ökar försäljning och användandet. En ökning av 

användandet skulle göra att landet investerar mer i teknologin som slutligen ökar 

produktionen av tågen. 
 

Bland kostnaderna finns det en mängd olika komponenter, två huvuddelar är 

driftkostnader och investeringskostnader. Driftkostnader är kostnaderna för tågen då de 

är i drift, t.ex. energikostnad, personalkostnad och underhållskostnaderna. Den andra 

sortens kostnader är investeringskostnaderna, här ingår kostnader som 

infrastrukturkostnaderna, fordonskostnaderna och andra allmänna kostnader (t.ex. 

planeringskostnader).  

 

Det är värt att nämna att den enda Transrapidtåget som existerar idag kommersiellt är 

TR-08, därför är det mesta av de ekonomiska aspekterna baserade på TR-08, 

information på övriga magnetsvävartåg är bristande. 

 

Energikostnader 

 

Energiförbrukningen går hand i hand med energikostnaderna. Man vill hålla 

energikonsumtionen nere för miljöaspekterna, men energiförbrukningen påverkar direkt 

också kostnaderna för tågdrift, både för magnetsvävartågen och hjul-räl tågen. 

 

Energikostnaden för magnetsvävarfordonet Transrapid TR-08 är mindre än ICE3 tågen 

[56] plus att TR-08 är designade för högre hastigheter än ICE3. Men då Transrapiden 

och ICE tågen förbrukar ungefär samma energi, så bör bägge ha samma 

energikostnader. Denna motsägelse beror på vilka förutsättningar som antagits vid 

beräkningarna. Om man kollar i Figur 31 så ses att energikostnaderna inte skiljer sig 

mycket åt. Man kan dra slutsatsen att energikostnaden är ingen stark kandidat för att 

avgöra om magnetsvävartågen är något för framtiden. 
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Underhållskostnader 

 

Kostnaderna för att driva höghastighetsmagnetsvävartåg är betydligt mindre än andra 

konventionella trafik system [58]. En av kostnadsaspekterna av underhållskostnaderna 

är att byta slitna tågdelar. Här har magnetsvärvartågen en fördel, i princip finns det 

ingen mekaniskt slitage för dessa system, friktionen mellan hjul och räl kan försummas. 

Att sakna denna kontakt, leder t.ex. till att ingen kontaktutmattning av räl sker, detta 

leder till en reducerad kostnad för magnetsvävarsystemen jämfört konventionella 

höghastighetsjärnvägståg där utmattning är ett problem, se Figur 31. Exkluderande 

partikelemissioner, så skapar utmattning, ur ekonomiskt perspektiv, problem genom att 

behöva byta ut tåg- och spårdelar mer frekvent än magnetsvävarsystemen.  

 

 

 

Figur 31. Visar underhållningskostnaderna för ICE3 och TR-08 [57]. 

 

Märkbart är att magnetsvävartåget är billigare än ICE3 i alla aspekter med avseende på 

underhållskostnader. 

 

Personalkostnader 

 

Personalen som arbetar är en kostnad som man måste ta hänsyn till. Figur 32 visar 

skillnaden i personalkostnaden för ICE3 och TR8. 
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Figur 32. Personalkostnader (antal personer ombord plus trafiklefning) för TR-08 & 

ICE3 [57]. 

 

Man kan direkt säga, som visas i Tabell 1 ovan, magnetsvävartågen har färre antal 

säten, färre resenärer vilket leder till färre ombord personaler. Mindre personal för 

magnetsvävartågen leder till en billigare total personalkostnad. En överblicksbild över 

driftkostnaderna i miljoner euro visas i Figur 33. 
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Figur 33. Driftkostnader för TR-08 & ICE3 [57]. 

Figurerna 31 och 33 visar tydligt att TR08 är ett billigare system på alla visade sätt, men 

den negativa delen av magnetsvävartåg är hur höga infrastrukturkostnaderna är jämfört 

med det konventionella systemet, som visas i nästa avsnitt. 
 

Infrastrukturkostnader 

 

Det enda existerande magnetsvävarhöghastighetstågsystemet som finns idag är tyska 

Transrapid TR-08 i kina mellan flygplatsen Pudong och Longyang Shanghai. Spåret 

täcker 30 km, med maximumhastigheten på 430 km/h och resan tar 8 minuter. Det tar 

dock 4 min att nå maximumhastigheten, vilken den kan bara åka med i 52 sekunder 

[57]. Infrastrukturen kostade $1,2 miljarder dollar, alltså 40 000 000 dollar/km [52][60]. 

Kina hade planerat utöka sin Transrapidbana från Shanghai till Hangzhou (170km)[61], 

men projektet skrotades på grund av de höga kostnaderna. 

 

Tyskland hade planerat bygga Transrapid i München (innerstaden i München till 

Münchens flygplats Franz-Josef Strauss: 38km[62]) för $2,9 miljarder (1,85 miljarder 

euro), men blev nekad 2008 av ”Federal Transport Minister Wolfgang Tiefensee” på 

grund av att kostnaderna nästan hade dubblerats [63][64]. $2,9 miljarder dollar på 38 

km är en kostnad på ungefär 76 000 000 dollar/km. På den här sträckan var det då tänkt 

att köra TR-09 kommersiellt.  

 

Tysklands huvudkonkurrent när det gäller magnetsvävarteknologin är japan, de har en 

EDS magnetsvävarteknologi. År 2006 investerade japanerna 355 miljarder yen från 

deras egna kapital för att förbättra och förlänga en 18,4 km lång testbanan till 42,8 

km[65]. Den 17 december 2014 så började första fasen (Tokyo – Nagoya; ungefär 286 

km) av konstruktionen av SCMaglev linjen mellan Tokyo, Nagoya och Osaka[66]. 

Enligt JR central[67] har konstruktionen mellan Tokyo och Nagoya påbörjats, startade 
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redan i början av 2015. Det kommer ta ungefär 10 år att fullborda projektet, plus att ca 

85 % av linjen kommer gå i tunnel. Andra fasen (Nagoya – Osaka; ungefär 152 km) 

kommer inte vara klar förrän 2045. Första fasen av konstruktionen är estimerad att kosta 

ungefär runt $45 miljarder(¥5.4biljoner)[65][18]. Fösta fasen är en kostnad på ca 157 

000 000 dollar per km. 

 

1959 påbörjades byggandet av Tokaido Shinkansen[68], vilket är en 515 km lång hjul-

räl tågbana som Shinkansen N700 och Shinkasen N700A åker på idag. Tokaido 

Shinkasen har såklart förbättrats under åren sedan den öppnades kommersiellt 1964 [69] 

med allt förbättrande tågen. Originalbyggandet av banan 1959-1964 kostade 360 

miljarder yen vilket motsvarar 1 miljard amerikanska dollar hävdar IRJ (International 

Rail Journal) med en valuta från 1964. Detta motsvarar 1 900 000 dollar/km på 60-talet. 

Idag skulle det kosta ca 15 300 000 dollar/km [70]. 

 

Inter-City Express (ICE) är ett tyskt höghastighets tåg som går genom norra Europa. 

Den använder/delar eller “hyr” existerande höghastighetsbanor som andra 

rälhöghastighetståg använder, alltså inga direkta konstruktionskostnader hamnar på 

ICEs kostnadsbärare. I 2014 började Polen konstruktionen av en 500 km lång 

rälhöghastighetsbana. Linjen ska gå från Warszawa genom Łódź till Kalisz, där kommer 

linjen delas för att sedan gå vidare till Poznań och Wrocław. Kostnaden för den 500 km 

långa höghastighets banan beräknas 6 miljarder euro[71] (ungefär $6.834 miljarder) 

vilket motsvarar 13 700 000 dollar/km. Det är billigare att bygga konventionella 

höghastighetsspår, eftersom flera höghastighetståg utnyttjar det kommer kostnaden 

delas.  

 

80 % av magnetsvävartågens kostnader går åt på spåret[72]. Figur 35 nedan visar att om 

man delar upp ”övriga/andra kostnader” (other cost) i sina respektive kostnadsposterna 

så stämmer påståendet. En annan källa hävdar att magnetsvävartågspåren kostar ungefär 

60-80% av investeringskostnaden[56]. Höga kostnaden av magnetsvävare resulterar den 

unika spårkonstruktionen med aktiva magnetspolar inneslutna i spåret. Figur 35 visar att 

investeringskostnaderna för Transrapid är dyrare än ICE tåget. Transrapids infrastruktur 

är flexibel med avseende på existerande landskap[19], detta reducerar 

infrastrukturkostnaderna väsentligt. Man kan bygga över berg, istället för rakt genom, 

minskar byggandet av tunnlar. Man kan använda all yta under magnetsvävartågsspåret, 

ökad markanvändning. Figur 34 en jämförelse mellan Transrapid TR-08 och ICE3 

förmåga att ta lutningar. Att kunna tackla brantare kurvor medger en större flexibilitet 

vilket reducerar infrastrukturkostnaden väsentligt. 
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Figur 34. Visar hur brant respektive tåg klarar av att köra i stigning [19]. 

 

Att bygga tunnlar är dyrt, och en av huvudanledningarna till varför Japanska SCMaglev 

linjen beräknas bli så dyr. 

 

Figur 35 nedan visar kostnaderna för olika kostnadsdelar, bland annat för ICE3 tåget, 

Transrapid TR08 och en modifierad Transrapid designad för låga hastigheter. I 

jämförelsen tas bara hänsyn till höghastighetståg, det vill säga tåg som kan åka över 

250km/h, därför uteslutas ”Transrapid (with cost reduction)”. 

 

 

Figur 35. Sammanställning av kostnadsposter för TR-08 & ICE3 [57]. 
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Tågen som Shinkansen N700A och Tyska tåget ICE har stora fördelar när det gäller 

infrastrukturen, för de betalar för (alltså hyr banan) att åka på ett färdigt spår. Genom att 

använda tillgängliga spår och redan byggda broar så reduceras infrastrukturkostnaden 

betydligt.  

 

Däremot, om man skulle bygga höghastighetsjärnvägsspår idag med broar och tunnlar, 

om man skulle bygga systemen från början, så skulle infrastrukturkostnaderna vara 

högre. 

 

Enligt transrapid.de [73] säger de att investeringskostnaderna är mindre än andra 

konventionella höghastighetståg. Med infrastrukturen menar de spåret, alltså 

infrastrukturkostnaden. Detta är såklart felaktigt. Källan transrapid.de säljer sin egen 

produkt och därför försummar de negativa omdömen och antaganden som de har 

förutsatt.  

 

Fordonskostnader 

 

En annan viktigt del som är avgörande för vilket system som det satsas på är kostnaden 

av tågen.En enhet av Shinkansen N700A kostar ungefär 40 millioner euro vilket 

motsvarar $44 millioner [74]. 

 

Enligt International Railway Journal så kostar varje ICE elektriskt fordon £2.4 miljoner 

($3.7 miljoner) medan bi-mode kostar £2.6 miljoner ($4.2 miljoner), bi-mode ICE 

versionen är en kombination av diesel och elektriskt driven (ett hybrid tåg) [75].  

 

Australien hade tänkt köpa Transrapid TR08, enligt ”Victoria State Government” så 

kostade varje TR08 vagn $12.9 miljoner (16.5 miljoner Australienska dollar)[76]. 

Fordonet kostar nästan tre gånger så mycket som ICE3 tåget. Figur 35 visar dock att 

ICE3 kostar bara dubbelt så mycket. Båda källorna har något gemensamt, vilket är att 

Transrapid TR08 är dyrare än ICE3 tåget.  

 

Det tycks inte finnas tillgänglig information när det gäller fordonskostnader för 

japanska magnetsvävartåget. 

 

Resultat 

 

För kostnadsaspekten så är magnetsvävartågen mer lönsam vid drift, har mindre 

underhållskostnader och mindre personalkostnader (krävs mindre personal). 

Energiförbrukningen är direkt proportionellt mot energikostnaden, eftersom 

energiförbrukningen är ungefär samma för bägge teknologin så är energikostnaden 

ungefär samma. Som sagts tidigare är underhållskostnaderna för magnetsvävartågen 

mindre på grund av att de har ingen direkt kontakt med spåret, friktion genom slitage 

existerar inte. Men när det gäller själva investeringskostnaden, specifikt 

infrastrukturkostnaden, så har järnvägstågen den största övertaget. Om vi enbart 

”kollar” på den billigaste lösningen i magnetsvävartågfallet (TR-08) så är det nästan 6 

gånger billigare att bygga konventionella järnvägsspår jämfört med magnetspår. Men 

idag byggs det japanska magnetsvävartågens infrastruktur vilket är nästan 10 gånger 
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dyrare som järnvägshöghastighetståg. Inom järnvägstågen är det flera tågföretag och 

länder som finansierar byggandet av ny infrastrukturen, detta sänker totala kostnaden. 
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3. MAGNETSVÄVARTÅG I SVERIGE? 
 
Den nuvarande situationen i Sverige angående järnvägen är oroväckande. Allt fler åker 

tåg i Sverige samt godstransporterna ökar på räls. Allt pekar på att höghastighetståg är 

den bästa lösningen för att täcka transportbehovet i Sverige, men hur ser läget ut i 

Sverige just nu? För att kunna analysera situationen i Sverige betraktas sträckorna 

Stockholm - Göteborg/Malmö. Kapacitetsutnyttjandet för Södra och Västra stambanan 

är väldigt högt (ökning med 96 % de senaste 20 år [76]) vilket medför att systemet blir 

störningskänsligt och att det tidvis är problem med punktligheten[77]. Underhållsarbete 

behövs ständigt och många år av eftersatt underhåll har lett till otaliga fall av bl.a. 

nedrivna kontaktledningar och signalfel. Regeringen satsar nu 9 miljarder kronor om 

året på järnvägsunderhållet[78], men är den här åtgärden bra nog? Det höga 

kapacitetsutnyttjandet påverkar också underhållsarbetet eftersom det inte finns 

tillräckligt tid för att utföra det på ett effektivt sätt.  

Implementering av nya höghastighetsbanor skulle innebära en avsevärd avlastning av de 

befintliga stambanorna. Restiderna från en stad till en annan skulle också minska 

eftersom snabbare tåg skulle ha dedikerade spårbanor samt kapacitet för godstrafiken i 

området skulle öka. Indirekt skulle ett nytt järnvägssystem skapa nya arbetstillfällen på 

kort och lång sikt samtidigt som Sveriges konkurrenskraft skulle stärkas[76]. Enligt 

beräkningar från KTH förlorar svensk industri uppskattningsvis 1,5 miljarder kronor 

varje år på grund av bristande järnvägstransporter vilket förstärker idén och politiskt 

stöd från olika partier om att bygga nya stambanor i Sverige för högre hastigheter[79]. 

 

Enligt Trafikverket är planen att bygga en höghastighetsbana längs sträckan Göteborg-

Jönköping–Linköping–Stockholm (Götalandsbanan), med förlängning till 

Helsingborg/Malmö från Jönköping, totalt 640 km, se Figur 36.  

 

  

Figur 35: Planerad sträcka för höghastighetsbana i Sverige[80]. 

 

Den nya banan är tänkt att byggas för mycket höga hastigheter, upp till 320 km/h med 

dedikerade spårbanor. Trafikverkets plan är att implementera höghastighetståg på 

järnväg för den nämnda sträckan, men hur skulle det se ut om Trafikverket skulle 

implementera ett magnetsvävartåg istället?  

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6nk%C3%B6ping_C
http://sv.wikipedia.org/wiki/Link%C3%B6ping
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholm
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Just nu med det järnvägssystem som finns i Sverige tar det ca 3 timmar och 15 minuter 

att åka från Stockholm C till Göteborg C om allt går som det ska. Ett direkttåg som 

beräknas hålla en hastighet mellan 250 och 350 km/h, skulle kunna klara av samma 

sträcka (471 km) på strax under två timmar[81]. Men vad händer om man istället skulle 

implementera ett magnetsvävartåg som kan hålla en hastighet över 500 km/h? Tabell 3 

visar restiderna i olika fall för sträckan Stockholm-Göteborg. Enligt beräkningarna som 

Byggmaglev[82] har gjort antas det att accelerationen och inbromsningen är satt till 1,1 

m/s
2
, tåget stannar vid Landvetter, Borås, Ulricehamn, Jönköping, Tranås, Linköping, 

Norrköping, Skavsta/Nyköping, Södertälje och Stockholm, samt tåget antas för 

enkelhetens skull hålla full hastighet överallt även genom stationer den inte stannar vid. 

 

 

Tabell 3: Möjliga restider med magnetsvävartåg längs Stockholm-Göteborg[82]. 

 

Som man ser i Tabell 3 skulle ett magnetsvävartåg klara av sträckan på 1 timme och 28 

minuter.  Hur bra det än ser ut för magnetsvävartåg är den svenska regeringen samt 

Trafikverket väldigt försiktiga när det gäller att ta ett beslut, speciellt om stora 

byggprojekt där mycket pengar är inblandade. Som vår utredning har påpekat kan 

magnetsvävartåg och järnvägståg erbjuda det samma angående säkerhet, 

energiförbrukning, koldioxidemissioner och bullermiljöpåverkan men den största 

skillnaden mellan dem ligger på kostnadssidan. Det är verkligen svårt att bilda sig en 

uppfattning om vad magnetbanor skulle kosta för Sverige eftersom det finns motstridiga 

uppgifter samt ytterst lite har byggts. Enligt Trafikverket, har japanska systemet, EDS, 

beräknats kosta 800 miljoner SEK per kilometer mellan Washington och Baltimore 

samtidigt som det tyska systemet skulle ligga på 400-500 miljoner SEK per kilometer. 

Det är faktiskt en hög siffra med tanke på att det genomsnittliga nyckeltalet i Europa för 

höghastighetsjärnvägar ligger på knappt 200 miljoner SEK per kilometer[58]. Å andra 

sidan har magnetsvävartåg väldigt svårt att slå igenom. Visserligen har Kina ett 

kommersiellt magnetsvävartåg byggt år 2004, men sedan dess har Kina byggt över 

16000 km höghastighetsbanor på järnväg medan inget nytt magnetsvävartåg har 

byggts[83]. I Tyskland har två banor utretts där magnetsvävartåget skulle byggas; dels 
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Hamburg-Berlin och dels från Münchens centrum till stadens flygplats, men båda 

projekten har lagts ned[84]. Oavsett hur attraktivt och innovativ ett magnetsvävartåg ser 

ut blir det nästan omöjligt att ett sådant system byggs i Sverige. Alltså, varför skulle 

Sverige investera i ett system som är så dyrt och bortsett från de korta restiderna har 

detta system inget annat att erbjuda? För Sverige blir det orealistiskt att bygga ett sådant 

system med tanke på den låga befolkningstätheten som finns, men i Japan där restiden 

kan vara avgörande på grund av den höga populationsdensiteten kommer ett 

magnetsvävartåg med deras dyra EDS-teknik att byggas. Enligt Trafikverket kan ett 

magnetsvävartåg i Sverige inte anses vara ett realistiskt alternativ till nya stambanor 

Stockholm-Göterborg/Malmö[58]. 
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4. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

 

4.1 Diskussion 
 

Efter att ha analyserat de olika aspekter vi tyckte var väsentliga för att få veta om 

magnetsvävartåg har det som behövs för att implementeras mer i framtiden, tycker vi att 

det inte är värt att bygga ett sådant system för exempelvis långa sträckor mellan två 

stora städer. Kostnadsskillnaden i infrastruktur mellan de båda systemen är extremt stor 

för att ens välja att implementera ett magnetsystem. Med den magnetsvävartågsteknik 

som finns nu blir det ännu svårare att välja att konstruera ett magnetsvävartåg med tanke 

på att faktorer som säkerhet, energiförbrukningen och miljöpåverkan är ungefär lika för 

både järnvägståg och magnetsvävartåg. Det faktum att höghastighetsjärnvägståg är i 

konstant utveckling, säkerheten förbättras, energisnålare för vilket leder till något 

mindre drivkostnader samtidigt som magnetsvävartågsteknikens utveckling är 

långsammare medför att möjligheten att bygga ett magnetssystem istället för ett 

järnvägssystem minskas avsevärt. Å andra sidan kan man inte utesluta de höga 

hastigheterna som magnetsvävartåg kan uppnå speciellt vid långa raka sträckor med få 

stopp.  Med andra ord kan ett magnetsvävartåg system implementeras vid korta 

sträckor, exempelvis från en stadsflygplats till stadscentrum där en stor mängd av 

människor cirkulerar och oavsett kostnaderna behöver man minska människoflödet vid 

flygplatsen.  

 

En fördel med magnetsvävartågen är att de kan tackla brantare stigningar och utförskant 

jämfört med järnvägståg, och att de är byggda på upphöjda balkar (förutom jänvägståget 

i Kina), detta möjliggör mindre markutnyttjandet (ökning av markanvändningen), med 

andra ord kan man konstruera under magnetsvävartågen. Gällande brantare stigningar, 

så ökar detta möjligheten att bygga över berg och stigningar istället för att bygga 

igenom med hjälp av tunnlar vilket tillför dyra infrastrukturkostnaderna. 

 

När vi valde de ovannämnda aspekterna trodde vi att energiförbrukningen skulle vara 

den mest avgörande faktorn för att välja ett system över det andra eftersom det finns så 

mycket fokus på miljö och energi nuförtiden. Men efter analysen kom vi fram till att 

energiförbrukningen för båda system är ungefär lika om magnetsvävartåg används 

enligt sitt syfte vilket gör att kostnadsdelen egentligen är den mest avgörande faktorn. 

Dessutom påverkar det faktum att magnetsystemet har implementerats så litet jämfört 

med höghastighetståg på järnväg och att länder som exempelvis Tyskland som har 

utvecklat det här systemet i många år har lagt ner sina projekt; hur kan då andra länder 

ta initiativ då självaste landet som utvecklar systemet inte är säkra på sin egen 

teknologi? 

 

Kina hade tänkt bygga flera Transrapidbanor med längre sträckor. 

Magnetsvävartågbanan som finns idag mellan Shanghai och Shanghais flygplats var 

tänkt som ett test för tyskarna. Men det var ett misslyckande, eftersom invånarna inte 

använde magnetsystemet. Det hela slutade med att Kina förlorare miljontals yuan. 

Självaste idén att implementera ett nytt transportsystem är för att människorna ska 

använda det och att staten till slut ska gå i vinst. En av sakerna som gick snett var 

konkurrensen, man kan åka från Shanghai till flygplatsen i tunnelbana för ett billigare 

pris.  
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Man ställer frågan varför Japan satsar så oerhört mycket resurser för att få sitt 

magnetsvävartågsystem konstruerat? Vi ska såklart bara spekulera, men vi tror att de 

försöker få fram deras teknologi till marknaden, och de har kommit till en position där 

de har redan slösat så mycket pengar att återvändo inte är ett val längre. 

 

4.2 Slutsatser 
 

Den slutsatsen som vi drar efter analysen vi gjort för att båda system är att det enda 

möjliga sättet att implementera ett magnetsvävartåg är genom att ta initiativet. De 

företag som vill satsa på den här tekniken borde inte förvänta sig att få några vinster på 

kort sikt. Men det är helt enkelt inte värt att bygga ett magnetsvävartåg med så höga 

infrastrukturkostnaderna och med den teknik som finns idag. Magnetsvävartågets korta 

restider kan vara lockande men när det exempelvis gäller energi kan man inte förvänta 

sig stora skillnader och företaget måste vara villigt att satsa mycket pengar på 

implementeringen av det här systemet. 
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BILAGA A: EXTRA INFORMATION 

 

Aktivitet Startdatum Varaktighet Slutdatum 

Uppstartträff 2015-02-09 1,00 2015-02-09 
Utveckling av problembeskrivning och tidplan 2015-02-09 6,00 2015-02-15 

Möte med Mats 2015-02-11 1,00 2015-02-11 
Inlämning av problembeskrivning och tidplan 2015-02-18 1,00 2015-02-18 

Litteratursökning 2015-02-18 4,00 2015-02-22 
RS: Syfte, bakgrund, målsättning 2015-02-22 5,00 2015-02-27 

Möte med Mats  2015-02-24 1,00 2015-02-24 
Inlämning av litteraturstudie 2015-02-25 1,00 2015-02-25 

RS: Problemformulering, avgränsning, lösningsmetoder 2015-02-28 8,00 2015-03-08 
Inlämning av metodbeskrivning  2015-03-09 1,00 2015-03-09 

Tentaperiod (uppehåll) 2015-03-10 8,00 2015-03-18 
Muntlig dragning av status i projektuppgifterna 2015-03-31 1,00 2015-03-31 

RS: Resultat, Analys av resultat 2015-04-01 14,00 2015-04-15 
Inlämning av draft till hållbarhetsavsnitt 2015-04-24 1,00 2015-04-24 

Inlämning av draft på rapporten 2015-05-08 1,00 2015-05-08 
RS: Rapportgranskning och slutversion 2015-05-09 7,00 2015-05-16 

Förbered presentation av Projektuppgift 2015-05-09 11,00 2015-05-20 
Inlämning av slutgiltigt skriftligt rapport samt redovisning 2015-05-25 1,00 2015-05-25 

 

 

 

2-9-2015 3-1-2015 3-21-2015 4-10-2015 4-30-2015 5-20-2015 6-9-2015 

Uppstartträff 

Möte med Mats 

Litteratursökning 

Möte med Mats  

RS: Problemformulering, avgränsing, … 

Tentaperiod (uppehåll) 

RS: Resultat, Analys av resultat 

Inlämning av draft på rapporten 

Förbered presentation av Projektuppgift 

Gantt-schema 


