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Resumé 

 
Dette studie analyserer den aktuelle dokumentation om modulvogntog og de 
potentielle konsekvenser af at tillade brugen af disse kæmpelastbiler i hele EU, 
sådan som det er tilfældet i Finland og Sverige, der allerede tillader 
modulvogntog i den normale trafik. Det er baseret på en litteraturgennemgang 
af den væsentlige forskning på området samt casestudier, der undersøger 
erfaringerne fra de fem medlemsstater, hvor modulvogntog enten er tilladt eller 
bliver testet. Derudover analyserer studiet de tilgængelige statistiske data og 
tager de konsekvenser i betragtning, som indførelsen af kæmpelastbiler vil få 
for EU's mål om trafiksikkerhed og udledning af drivhusgasser. 
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SAMMENDRAG 

 
Dette studie er udarbejdet efter Europa-Parlamentets specifikationer fra oktober 2012. Det 
er meningen, at studiet skal give medlemmerne af Transport- og Turismeudvalget korrekte 
og forståelige informationer om de vigtigste direkte konsekvenser af at indføre 
modulvogntog (også kaldet kæmpelastbiler), f.eks. for efterspørgslen på transport, 
vejinfrastruktur, trafik og sikkerhed, samt udledning af drivhusgasser, med fokus på de to 
sidstnævnte aspekter. 
 
Igennem studiets forløb har man over hele EU søgt at få interessenters syn på dette 
spørgsmål med særlig fokus på de fem medlemsstater, hvor modulvogntog enten allerede 
er tilladt i normal trafik eller er i gang med at blive testet. Derudover er der gennemført en 
meget grundig undersøgelse af den eksisterende litteratur på området, hvoraf de otte mest 
relevante og aktuelle studier blev udvalgt til den litteraturgennemgang, der udgør første del 
af dette studie. 
 
Studiets mål var at finde frem til informationer omkring brugen af modulvogntog samt at 
analysere eksisterende studier. Det tog ikke sigte på at drage faste konklusioner eller 
anbefale specifikke politikker. I betragtning af at der hersker uenighed i den tilgængelige 
litteratur om de sandsynlige konsekvenser af at introducere modulvogntog, ville det faktisk 
ligge uden for rammerne af dette studie at komme med sådanne konklusioner og 
anbefalinger. Det var imidlertid meningen, at studiet skulle finde frem til vurderinger af, 
hvordan det vil påvirke EU's mål om sikkerhed og udledningen af drivhusgasser, hvis der 
indføres modulvogntog.  
 
Som studiet demonstrerer, er der områder, hvor der i litteraturen er bred enighed, men 
også andre områder, hvor der er betydelig uenighed og store forskelle.  
 
Der er bred enighed om, at modulvogntog vil reducere driftsomkostningerne for 
vejgodstransport og udledningen af drivhusgasser per tonkilometer gods, der 
transporteres, da der skal bruges færre køretøjer til at transportere samme mængde gods. 
Driftsomkostningerne per køretøjkilometer vil dog være højere, da køretøjerne selv er 
større og derfor bruger mere brændstof.  
 
Desuden fremgår det af de fleste videnskabelige undersøgelser, at der ved indførelsen af 
modulvogntog vil ske en vis omlægning fra godstransport per jernbane og vandveje til 
vejgodstransport pga. de lavere driftsomkostninger per tonkilometer. Der er dog meget 
delte meninger om omfanget af denne omlægning. 
 
Som dette studie viser, er disse forskellige konklusioner om omfanget af 
transportomlægningen centrale for de meget forskellige konklusioner, som studierne når til 
angående de indvirkninger, som modulvogntog vil få på infrastruktur, trafik på vejene, 
trafiksikkerhed og udledningen af drivhusgasser: De fordele, der opnås ved at bruge færre 
køretøjer til at transportere den samme mængde gods, kan mindskes eller endda få en 
negativ effekt alt afhængig af, hvor stor trafikomlægningen bliver.  
 
Studiet viser de grundlæggende antagelser, der ligger bag de forskellige analyser, der er 
centreret omkring valget af de "elasticiteter", som forudsættes. Elasticiteter repræsenterer 
det omfang, i hvilket de ændrede omkostninger ved vejgodstransport vil påvirke 
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efterspørgslen på vejgodstransport, godstransport per jernbane og vandveje samt andre 
transportformer. Der findes kun begrænset empirisk dokumentation for de elasticiteter, 
som bør anvendes i enhver analyse, og der er også stor uenighed omkring den smule 
dokumentation, som findes. 
 
I forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt indførelsen af modulvogntog vil influere EU's 
mål for trafiksikkerheden, fandt studiet ikke desto mindre frem til, at det sandsynligvis ikke 
vil få negativ indflydelse på EU's mål om inden 2020 at reducere antallet af dødsofre i 
trafikken med 50 % i forhold til 2010.  
 
Studiet fandt ligeledes frem til, at modulvogntog kan hjælpe med at nå EU's mål om senest 
i 2020 at reducere udledningen af drivhusgasser med 20 % i forhold til 1990, men at der er 
betydelige forskelle i prognoserne for konsekvenserne heraf, og at udledningen af 
drivhusgasser faktisk kan øges, hvis omlægningen til vejgodstransport er betydelig. 
 
I betragtning af at der er uenighed og afvigende meninger om transportomlægningen og 
virkningen af modulvogntog, slutter studiet med at anbefale, at der gennemføres en 
konsekvensanalyse for at overveje de mange følgevirkninger, som ethvert forsøg på at 
indføre modulvogntog rundt om i Europa vil få, og at resultaterne fra testforsøg 
kontrolleres nøje for at kaste lys over de forskellige områder, som der hersker uenighed om 
i litteraturen. 


