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Sammanfattning 

Denna studie analyserar de nuvarande kunskaperna om längre och tyngre 

fordon och de potentiella följderna av att tillåta användning av dessa 

”megatrucks” i hela EU, dvs. inte bara i Finland och Sverige, där längre och 

tyngre fordon redan är tillåtna i normal trafik. Studien bygger på en 

litteraturgenomgång av framstående forskning på detta område och på 

fallstudier som utforskar erfarenheterna av längre och tyngre fordon i de fem 

medlemsstater där de antingen är tillåtna eller testas. Dessutom analyserar 

studien tillgängliga statistiska uppgifter och bedömer i vilken utsträckning 

Megatrucks påverkar EU:s mål i fråga om trafiksäkerhet och utsläpp av 

växthusgaser. 
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SAMMANFATTNING 

 

Denna studie har utarbetats i enlighet med Europaparlamentets specifikationer från 

oktober 2012. Avsikten var att ge ledamöterna av utskottet för transport och turism 

korrekt och heltäckande information om de viktigaste direkta konsekvenserna av ”längre 

och tyngre fordon” (även kallade ”megatrucks”), dvs. deras konsekvenser för efterfrågan 

på transporter och för väginfrastruktur, trafikflöde, trafiksäkerhet och växthusgasutsläpp, 

med betoning på de två sistnämnda. 

 

Under studiens gång har man bett om åsikter från intressenter från hela EU, särskilt från 

de fem medlemsstater där längre och tyngre fordon antingen redan är tillåtna eller där de 

provas. Dessutom företogs en omfattande undersökning av den tillgängliga litteraturen om 

ämnet. De åtta nyaste och mest relevanta studierna valdes ut till litteraturgenomgången 

som utgör den första delen av detta verk. 

 

Studien syftade till att informera om användningen av längre och tyngre fordon och att 

analysera befintliga studier. Avsikten var inte att dra exakta slutsatser eller rekommendera 

en specifik politik. Med tanke på bristen på samförstånd i den tillgängliga litteraturen om de 

troliga effekterna av införandet av längre och tyngre fordon faller sådana slutsatser eller 

rekommendationer utanför ramen för denna studie. Studien avsåg dock att informera om 

hur införandet av längre och tyngre fordon kan vara förenligt med EU:s mål på områdena 

säkerhet och utsläpp av växthusgaser.  

 

Studien visar att det finns områden där det råder bred enighet i litteraturen, liksom 

områden där oenigheten och skillnaderna är betydande.  

 

Det råder bred enighet om att längre och tyngre fordon skulle minska driftskostnaderna för 

vägtransport och utsläppen av växthusgaser per tonkilometer av transporterat gods 

eftersom färre fordon skulle användas för att transportera samma mängd gods. 

Driftskostnaderna per fordon/kilometer skulle dock bli högre, eftersom själva fordonen är 

större och därför kräver mer bränsle.  

 

Dessutom visar de flesta forskningsarbeten att införandet av längre och tyngre fordon 

skulle leda till någon form av trafikomställning från järnvägs- och sjötransport till 

vägtransport på grund av de minskade driftskostnaderna per tonkilometer. 

Meningsskiljaktigheterna är dock stora vad gäller omfattningen av denna trafikomställning. 

 

Som denna studie visar är de olika slutsatserna om trafikomställningen centrala för de 

mycket skilda slutsatser som undersökningar kommer fram till angående längre och tyngre 

fordons följder för infrastrukturen, trafikflödet, trafiksäkerheten och utsläppen av 

växthusgaser: fördelarna med att använda färre fordon för att transportera samma mängd 

gods kan minskas eller omvandlas till nackdelar beroende på trafikomställningens 

omfattning. 
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I studien visas de grundläggande antaganden som ligger till grund för de olika analyserna, 

som fokuserar på valet av vilken ”elasticitet” som antas. Elasticitet betecknar omfattningen 

av hur förändrade vägtransportkostnader påverkar efterfrågan på vägtransport, 

järnvägstransport, sjötransport och annan transport. Det finns begränsade empiriska 

belägg för den elasticitet som bör användas i varje analys och dessutom stor oenighet om 

hur svaga beläggen är. 

 

Vad gäller hur införandet av längre och tyngre fordon påverkar EU:s mål för trafiksäkerhet 

visade studien dock att införandet av dem sannolikt inte skulle motverka EU:s mål om en 

halvering av dödsfallen i trafiken mellan 2010 och 2020.  

 

Studien visade också att längre och tyngre fordon kan bidra till att uppnå EU:s mål att 

minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent mellan 1990 och 2020, men det finns 

en kraftig variation vad gäller de förutsedda konsekvenserna och om trafikomställningen 

mot vägtransporter blir betydande kan utsläppen av växthusgaser öka.  

 

Med tanke på oenigheten och skillnaderna angående trafikomställningen och 

konsekvenserna av megatrucks rekommenderar man avslutningsvis i studien att det 

genomförs en konsekvensbedömning för att granska de många konsekvenser som 

införandet av längre och tyngre fordon i Europa kan få och att försöken ska övervakas 

noggrant för att tydliggöra de olika områden där oenighet råder i litteraturen. 

 

 


