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Sammanfattning
En samlad effektbedömning för byggande av höghastighetsjärnväg sträckorna JärnaGöteborg och Jönköping-Lund, med dimensionerande hastighet 250 km/h, har upprättats
under 2018. Som ett komplement till den samlade effektbedömningen syftar denna studie
till att ge en fördjupad klimatanalys av åtgärden samt att ge en gemensam beskrivning av
klimatpåverkan från fullt utbyggd höghastighetsjärnväg. Det har dessutom gjorts
känslighetsanalyser av de utsläpp som uppstår under byggtiden samt hur en större
överflyttning från flyg till tåg skulle påverka resultaten. I rapporten jämförs även
klimatpåverkan av åtgärden med motsvarande resultat från tidigare utredning av
höghastighetsjärnväg med en högsta dimensionerande hastighet av 320 km/h.
Höghastighetsjärnvägen är en åtgärd där klimatkrav ställs vilket innebär att Trafikverket
ställer krav på att minska infrastrukturens klimatpåverkan. I denna rapport presenteras
olika förslag på åtgärder man kan göra för att minska utsläppen av växthusgaser i
klimatkalkylen enligt de klimatkrav Trafikverket ställer. Resultaten visar att det precis som
för höghastighetsjärnväg byggd för 320 km/h även går att åstadkomma omkring 30 procent
reduktion av utsläpp av växthusgaser enbart med hjälp av åtgärder vidtagna under
detaljprojekterings- och byggskedet för höghastighetsjärnväg byggd för 250 km/h. Dessa
åtgärder är möjliga med dagens bästa tillgängliga teknik och med hjälp av ett aktivt och
målmedvetet klimatarbete inom branschen bör de vara möjliga att genomföra utan att göra
stora kostnadspåslag. För att nå målnivån 50 procent reduktion av utsläpp av växthusgaser
krävs dock att ytterligare åtgärder vidtas. Det kan till exempel handla om åtgärder som görs
i planeringsskedet för att effektivisera masshantering, vid val av bro- och tunnellängder,
teknikval m.m.
Resultaten visar att de ingångsvärden och antaganden som används i beräkningarna har
stor inverkan på det ackumulerade nettoutsläppet av växthusgaser från
höghastighetsjärnvägen (dvs. utsläpp under byggnation och drift samt vinster från
överflyttning av resor från flyg och väg till järnväg). I Huvudkalkylen är det ackumulerade
nettoutsläppet av växthusgaser noll cirka 20-35 år efter trafikstart beroende på
osäkerhetsintervallet för klimatkalkylen. Vid andra antaganden om överflyttning från flyg,
höghöjdsfaktor och eventuellt reducerat utsläpp under byggtid kan tiden då det
ackumulerade nettoutsläppet av växthusgaser är noll variera från 5 till 34 år efter trafikstart.
Poängteras bör att det kan finnas scenarier där det tar ännu längre tid för det ackumulerade
nettoutsläppet att bli noll, till exempel om trafiktillväxten blir lägre än väntat. Vid jämförelse
av motsvarande beräkning för dimensionerad hastighet 320 km/h är skillnaden i antalet år
marginell.
En slutsats är därmed att valet av att bygga höghastighetsjärnväg med dimensionerande
hastighet 320 km/h eller 250 km/h har mycket liten inverkan på tiden det tar för
nettoutsläppet från höghastighetsjärnvägen att bli noll. Däremot har de eventuella åtgärder
som görs för att minska utsläppen under byggtid samt tidpunkten för byggstart och tiden det
sedan tar innan järnvägen trafikeras större inverkan på den sammantagna klimatpåverkan.
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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund

Under 2018 upprättades en samlad effektbedömning för höghastighetsbanor med
dimensionerande hastighet av 250 km/h1. Denna rapport syftar till att komplettera de
tidigare gjorda beräkningarna med en fördjupad klimatanalys. Det har även gjorts
känslighetsanalyser för klimatpåverkan under byggtid och beräkningar på tidigare
känslighetsanalys för överflyttningseffekter från flyg till järnväg.
De beräkningar som redovisas är avsedda att ligga till grund för beskrivningar i
delprojektens miljökonsekvensbeskrivningar/miljöbedömningar och framtagande av ett
Trafikverksgemensamt budskap om klimateffekterna av en höghastighetsjärnväg.

1.2.

Läsanvisningar

För att öka jämförbarheten med tidigare analyser baseras beräkningsmetoder,
rapportstruktur och innehåll i denna rapport på en motsvarande rapport 2 som
upprättades 2017 gällande klimatpåverkan från en höghastighetsjärnväg byggd för 320
km/h. Metodiken i denna undersökning är i princip identisk med det tidigare arbetet
och mycket av rapportens innehåll känns igen från rapporten som publicerades 2017.
Därför rekommenderas läsare som tidigare läst rapporten om klimatpåverkan från
höghastighetsjärnväg byggd för 320 km/h att först läsa om utsläppen av växthusgaser
under byggtid i avsnitt 2.1 för att sedan gå direkt till resultaten i avsnitt 3.2 och fortsätta
läsningen därifrån.
Resultat och indata i form av tabeller och diagram hämtade från den tidigare rapporten
för 320 km/h återfinns i Bilaga 1.

Metod och analyser
Beräkningarna baseras på uppgifter från den samlade effektbedömningen1 för
höghastighetsjärnväg byggd för 250 km/h, Trafikverkets underlag inför
åtgärdsplaneringen 20163 och Trafikverkets beräkningshandledning4. Utöver
beräkningar från huvudanalysen har även andra scenarier beskrivits utifrån antaganden
om minskat utsläpp av växthusgaser vid byggtid och större överflyttning från flyg till
järnväg. För att göra detta har beräkningarna delats in i olika delutredningar:

1

Trafikverket 2018. ”Höghastighetsbanor (Järna-Göteborg, Jönköping-Lund) alt 2, HH1801”,
2018-02-15.
2
Trafikverket 2017. ”Klimatpåverkan från höghastighetsjärnväg, Sträckorna Järna-Göteborg och
Jönköping-Lund”, 2017-08-31.
3
Trafikverket, Energieffektivisering fordon, fartyg och flyg samt introduktion av förnybar energi i
transportsektorn, underlag för åtgärdsplanering 2016, 2015-08-19.
4
Trafikverket, Beräkningshandledning Trafik- och transportprognoser, Version 2016-04-01.
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Anläggningens klimatpåverkan. Denna delutredning beskriver olika
metoder för att minska klimatpåverkan under byggskede samt ger förslag på
åtgärder som kan göras för att minska utsläppen av växthusgaser från
anläggningen under byggnation med 30 procent i linje med Trafikverkets
klimatkrav och mål för minskad klimatpåverkan från ett infrastrukturprojekt
som höghastighetsjärnvägen5. Motsvarande utredningen görs även för en
känslighetsanalys med 50 procent reducerat utsläpp av växthusgaser under
byggskede. Information om hur utsläpp under byggtiden presenteras i kapitel 2.



Klimatpåverkan från förändrade transporter. I denna delutredning har
det beräknats hur klimateffekterna till följd av överflyttning mellan olika
färdmedel förändras över tiden till följd av generell trafikutveckling och
teknikutveckling för respektive fordonstyp. Effekter från överflyttning är
hämtade från den samlade effektbedömningen som genomfördes 20171. Baserat
på de överflyttningseffekter som framgår i den samlade effektbedömningen
beräknades sedan minskade utsläpp av växthusgaser med hjälp av
emissionsfaktorer för respektive färdmedel. Dessa utsläpp antas variera över
tiden till följd av teknisk utveckling m.m. enligt siffror hämtade från
Trafikverkets underlag inför åtgärdsplaneringen 20163. Resultat samt mer
information om vilka indata som använts presenteras i kapitel 3.



Känslighetsanalys flyg. I kapitel 3 finns beräkningar av förändrad
klimatpåverkan för en känslighetsanalys med större överflyttning från flyg till
järnväg. Beräkningar är genomförda på samma sätt som motsvarande
känslighetsanalys i rapporten om klimatpåverkan från höghastighetsjärnväg
byggd för 320 km/h. Mer information om hur beräkningarna utförts finns i
Bilaga 2.



Sammantagen klimatpåverkan. Genom att sammanställa analysresultat
från delutredningarna ovan fås en sammantagen klimatpåverkan från
höghastighetsjärnvägen. Resultaten redovisas i kapitel 4.

För beskrivning av den sammantagna klimatpåverkan har det antagits att arbetet, och
därmed utsläppen av växthusgaser, är mer intensiva i mitten än början och slutet av
byggskedet. Byggandet av anläggningen har antagits påbörja år 2020 och ta 15 år, vilket
ger trafikstartår 2035 för hela systemet efter 15 års byggtid6. Delar av systemet kommer
dock att öppna tidigare, då effekterna av öppnandet av dessa etapper antas vara små
bortser vi från detta i beräkningarna i denna rapport. I beräkningarna som ligger till
grund för nedanstående analyser antas alltså trafikstartår vara 2035. Samtliga
beräkningar av klimatpåverkan under byggnation, drift och underhåll i denna rapport
grundar sig på den klimatkalkyl som presenterades i den samlade effektbedömningen
för höghastighetsjärnvägen 20171.

5

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/energi-ochklimat/klimatkrav/
6
I denna analys har det antagits öppningsår 2035 i enlighet med tidigare framtagen rapport;
Trafikverket, Underlagsrapport Miljöbedömning, Åtgärdsvalsstudie Höghastighetsjärnväg
Jönköping-Malmö, förhandskopia. 2017-02-15.
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Med undantag för känslighetsanalysen för flyg baseras beräkningarna för år 2040 på de
överflyttningseffekter som modellerades i underlaget till den samlade
effektbedömningen. För övriga år antas trafiktillväxten och fordonseffektivisering ske
enligt de effektsamband som redovisas i Trafikverkets underlag inför
åtgärdsplaneringen 2016. Därmed kommer även klimateffekterna att variera med tiden.

1.3.

Systemavgränsningar

För att bedöma den faktiska miljöpåverkan en specifik åtgärd har brukar man ibland
använda sig av livscykelanalys (LCA) vilket är en metod för att skaffa sig en helhetsbild
av hur stor den totala miljöpåverkan är. Detta innefattar vanligtvis råvaruutvinning,
tillverkningsprocesser, avfallshantering och varutransporter för de olika komponenter
som ingår i åtgärden. För större åtgärder blir dessa typer av beräkningar snabbt mycket
omfattande och grundar sig på många antaganden om tillverkningsprocesser,
energiåtgång, teknikutveckling etc. I beräkningssambanden i den samhällsekonomiska
kalkylen tas inte hänsyn till ett LCA-perspektiv. Däremot används LCA-perspektiv i
beräkningsmodellen klimatkalkyl, om än avgränsat då det ej tas hänsyn till
fordonstillverkning samt tillverkning och transport av bränsle för vägtrafiken.
Systemavgränsningarna för denna studie går i linje med de metoder som används i den
samhällsekonomiska kalkylen och klimatkalkylen. I avsnitt 1.3.1-1.3.5 presenteras vilka
avgränsningar som görs inom respektive område.
Vissa ansatser till att ge en mer fullskalig bild av klimatpåverkan från
höghastighetstågen har dock gjorts tidigare. Åkerman har gjort en analys av
klimatpåverkan från höghastighetsjärnväg i Sverige med ett LCA-perspektiv7. Utöver de
effekter som ingår i de analyser som presenteras i denna rapport har Åkerman även tagit
hänsyn till utsläpp från elproduktion, tillverkning av fordon samt tillverkning och
transport av bränsle. De två variabler Åkerman belyser som mest betydelsefulla för
utfallet är i vilken omfattning överflyttning från andra färdmedel till tåg sker samt hur
stora koldioxidutsläppen vid elproduktionen kommer att vara.

1.3.1.

Utsläpp från byggnation, drift och underhåll

Beräkningsmodellen Klimatkalkyl, som i den samlade effektbedömningen användes för
att beräkna klimatpåverkan från byggandet av anläggningen, täcker inte in alla utsläpp
av växthusgaser. Installationer samt transporter av material och komponenter från
producenten till entreprenaden, som prefabricerade betongelement, rör och ledningar,
installationer m.m., är inte inkluderade i den gällande versionen. Orsaken till det är att
dessa delar bedöms stå för ett litet bidrag till utsläppen av växthusgaser sett till
helheten8. Ett konservativt antagande är att de delar som inte ingår kan bidra med upp
till 10 procent av utsläppen av växthusgaser. Med hänsyn till detta är det troligt att
utgångsläget för utsläpp av växthusgaser från byggande av höghastighetsjärnvägen

7

Åkerman, J. ”The role of high-speed rail in mitigating climate change – The Swedish case
Europabanan from a life cycle perspective”, 2011.
8
Enligt livscykelanalys för Botniabanan 2010, Botniabanan AB
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hamnar på omkring 6,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter9 istället för de 5,3 miljoner
ton koldioxidekvivalenter som beräknats i klimatkalkylen.
Utöver beräkningar för klimatpåverkan från anläggningen i huvudkalkylen har
beräkningar gjorts för två scenarier där utsläppen av växthusgaser under byggtiden
minskas med s30 respektive 50 procent till följd av medvetna val inför och under
byggskede. I dessa scenarion antas däremot utsläppen från drift och underhåll av
anläggningen vara oförändrade.

1.3.2.

Utsläpp från drift, underhåll och reinvestering av anläggningen

Utöver de utsläpp av växthusgaser från anläggningen som uppstår under byggnationen
sker det även ett visst utsläpp av växthusgaser från drift och underhåll av anläggningen.
Dessutom kommer Trafikverket på sikt behöva göra större renoveringar av
anläggningen för att den ska behålla det skick och kapacitet som vid införandet. Dessa
utsläpp hamnar under posten ”reinvestering”. Det är inte självklart hur utsläppen från
reinvestering ska hanteras, och enligt klimatkalkylen framgår det två sätt:
1.

Man tar ej hänsyn till utsläpp av växthusgaser från reinvestering vid beräkning
av klimatpåverkan från anläggningen.

2. Man fördelar utsläppen av växthusgaser från reinvestering jämnt över varje år
då anläggningen är i drift.
Enligt synsätt 1 antas alltså endast utsläpp från drift och underhåll från anläggningen
när den är i drift. Detta innebär att Trafikverket på lång sikt kommer att ha en
anläggning med föråldrad och icke funktionell infrastruktur. Det andra synsättet är ett
mer konservativt sett att se på utsläppen där man fördelar utsläppen från reinvestering
jämnt över varje år då anläggningen är i drift. Summerat under hela anläggningens
livstid kommer utsläppen av växthusgaser från reinvestering då att bli lika stora som vid
byggnationen av anläggningen. I verkligheten kommer utsläppen av växthusgaser vid
reinvestering sannolikt bli mindre då det ständigt sker effektivisering inom branschen.
Dessutom är livslängden på anläggningens delar långa och det kommer dröja flera
decennier innan de första utsläppen från reinvestering sker i verkligheten. Därför är det
rimligt att tro att det verkliga utsläppet av växthusgaser från reinvestering kommer att
hamna någonstans emellan de två alternativen. I detta arbete har utsläpp enligt
förhållningssätt 1 antagits, dvs. att det inte sker något utsläpp av växthusgaser från
reinvestering.

1.3.3.

Utsläpp från elproduktion

Beräkningarna och systemavgränsningarna grundar sig på de metoder som används i
NTMcalc och Trafikverkets klimatkalkyl. Utsläpp av växthusgaser från tåg är beräknade
utifrån transportarbetet som anges i den samlade effektbedömningen samt

9

Koldioxidekvivalenter är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till gasens
förmåga att bidra till växthuseffekter under ett hundraårsperspektiv. Utsläpp uttryckta i
koldioxidekvivalenter anger hur stort utsläpp av koldioxid som motsvarar samma påverkan på
klimatet.

9

emissionsfaktorer för person- respektive godståg enligt NTMcalc. Klimatkalkylen
beaktar både utsläpp från produktion och distribution av el.

1.3.4.

Fordonstillverkning

En avgränsning som gjorts i beräkningarna är att inte beakta tillverkning av fordon samt
tillverkning och transport av bränsle eftersom dessa utsläpp, jämfört med övriga
kalkylposter, bedömts vara små10.

1.3.5.

Handel med utsläppsrätter

I beräkningarna har det inte gjorts någon skillnad mellan utsläpp som inte ingår
respektive omfattas av handelssystem av utsläppsrätter.

1.4.

Osäkerheter

Precis som med andra analyser förekommer det vissa osäkerheter i resultaten. Dessa
osäkerheter grundar sig i de avgränsningar och antaganden som gjorts samt vilka
beräkningsmetoder och modellresultat som använts. Vilka beräkningsantaganden som
görs i analyserna påverkar till stor del analysens utfall om hur snabbt
höghastighetsjärnvägens ackumulerade nettoutsläpp av växthusgaser blir noll. Den
uppskattade osäkerheten för klimatkalkylen, som används för att beräkna utsläppen av
växthusgaser från byggtiden, är omkring +/- 25 procent. Därtill finns stora osäkerheter
med de beräknade utsläppen under byggtid som är kopplat till målnivån för klimatsmart
byggande. De resenärs- och godstransporteffekter som analysen baseras på är
genererade av transportmodellerna Sampers och Samgods. Också här föreligger
betydande osäkerheter. Om dessa modeller har över- eller underskattat hur många resor
som flyttas över från väg och flyg till järnväg kan det ha stora effekter på resultaten.
Slutligen finns det osäkerheter i de indata och antaganden som används i
transportmodellerna vilka snarare baseras på beslutad politik, framskrivningar och
prognoser än satta målnivåer. I följande avsnitt beskrivas hur Trafikverkets
basprognoser förhåller sig till Regeringens klimatmål.

1.4.1.

Hur förhåller sig Trafikverkets basprognos till klimatmålen?

I Trafikverkets arbete kring planering av infrastruktur används prognoser över den
framtida utvecklingen av gods- och persontransporter i Sverige. Den huvudsakliga
användningen av prognoserna är som underlag för att beräkna den samhällsekonomiska
nyttan av trafikpåverkande åtgärder. I första hand är prognoserna lämpade för att
jämföra olika sträckningar med varandra. Då det förekommer osäkerheter i både metod
och indata är de mindre lämpade att använda i syfte att försöka fastställa specifika
nivåer för resande på lång sikt. De är inte heller utvecklade för att fånga de exakta
effekterna i from av överflyttning mellan olika färdmedel.
Trafikverkets Basprognoser bygger på en rad olika förutsättningar. I regeringens
infrastrukturproposition finns beskrivet att Trafikverkets Basprognoser ska ”Utgå från
nu beslutade förutsättningar, styrmedel och planer för infrastrukturen” samt ”Beakta
arbetet hos andra statliga aktörer”. Det innebär bl.a. att det är gällande nationella och
10

Åkerman, J. The role of high-speed rail in mitigating climate change – The Swedish case
Europabanan from a life cycle perspective, 2011.
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regionala infrastrukturplaner som ligger till grund för vilken framtida infrastruktur som
finns med i prognoserna, samtidigt som enbart beslutade styrmedel i form av skatter,
avgifter m.fl. ingår i prognosförutsättningarna. När det gäller omvärldsförutsättningar
såsom befolkning, ekonomisk utveckling, bränslekostnader m.fl. hämtar Trafikverket
om möjligt information om prognostiserad utveckling av dessa från andra väletablerade
källor – till exempel SCB och Finansdepartementets Långtidsutredning.
I Trafikverkets basprognoser ingår alltså endast gällande Nationella och Regionala
infrastrukturplaner samt beslutade styrmedel. Dessa beslutade planer och styrmedel
återspeglar inte alltid de mål som finns satta för minskat utsläpp av växthusgaser från
transportsektorn. Därmed kan det förekomma skillnader mellan basprognosen och
målbilderna. Det är alltså viktigt att särskilja Trafikverkets arbete med att upprätta
prognoser för kommande infrastruktur och arbetet med att uppnå klimatmålen. I denna
rapport grundar sig huvudanalysen på de förutsättningar som finns i Trafikverkets
basprognos.
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2.

Anläggningens klimatpåverkan

2.1.

Beräknade emissioner

I den samlade effektbedömning som tagits fram för höghastighetsbanorna med
hastighet 250 km/h beräknades utsläppen av växthusgaser under byggtid bli cirka 5,4
miljoner ton CO2-ekvivalenter11. Denna beräkning genomfördes med Klimatkalkyl
version 4.0 vilket ger ett utgångsläge som är representativt för ett nuläge som ungefär
avser år 2015. Som nämnts i avsnitt 1.3.1 finns det utöver de utsläpp som ingår i
klimatkalkylen ytterligare utsläpp vilket gör att det faktiska utsläppet av växthusgaser,
som ligger till grund för beräkningarna i denna rapport, är cirka 6,0 miljoner ton
koldioxidekvivalenter. Sett över kalkylperioden ger detta ett utsläpp av växthusgaser på
0,1 miljoner ton per år vilken kan jämföras med Sveriges utsläpp 2015 på 54 miljoner
ton och inrikes transporters utsläpp samma år på 18 miljoner ton. Utöver detta har
klimatkalkylerna en osäkerhet kopplat till de mängder av byggnadsmaterial, åtgärder
etc. som används som indata. Denna osäkerhet är därmed proportionerlig mot
osäkerheterna i kostnadsbedömningen av att bygga höghastighetsjärnvägen. I denna
analys har vi antagit att osäkerhet är på +/- 25 procent baserat på motsvarande
osäkerhet för höghastighetsjärnväg byggd för 320 km/h2 där successiva kalkyler
upprättats. Därför är det mer korrekt att presentera spann istället för definitiva värden
när det gäller utsläpp av växthusgaser beräknade med klimatkalkylen. I Tabell 1
presenteras osäkerhetsspannet för utsläpp av växthusgaser vid byggnationen av
höghastighetsjärnvägen. I Bilaga 1 återfinns motsvarande Tabell 1 hämtad från den
tidigare genomförda analysen med höghastighetsjärnväg med dimensionerande
hastighet 320 km/h.
Tabell 1. Osäkerhet i utsläpp av växthusgaser för byggnation av höghastighetsjärnväg räknat på
+/- 25 procent.

Utsläpp från HHJv inklusive 25 % osäkerhet

Min
(Mton CO2e)
4,5

Max
(Mton CO2e)
7,5

Detta ger ett genomsnitt om ca 7,8 kton koldioxidekvivalenter per km. Som jämförelse
kan nämnas att utsläppen av växthusgaser från byggandet av höghastighetsjärnväg
dimensionerad för 320 km/h beräknades bli 8,4 kton koldioxidekvivalenter per km.
Utsläppen av växthusgaser från byggandet av Botniabanan beräknades till ca 2,3 kton
koldioxidekvivalenter per km12 enkelspårig järnväg med mötesstationer, motsvarande ca
4,6 kton koldioxidekvivalenter per km dubbelspårsjärnväg. Utsläppen av växthusgaser
från byggandet av Förbifart Stockholm beräknas uppgå till ca 27 kton
koldioxidekvivalenter per km13.

11

Trafikverket 2018. ”Höghastighetsbanor (Järna-Göteborg, Jönköping-Lund) alt 2, HH1801”,
2018-02-15.
12
Environmental Product Declaration for the railway infrastructure on the Bothnia Line,
Trafikverket 2015.
13
https://www.sgbc.se/docman/hi-2016/hi-dagen-2016/715-11-cecilia-kjellanderklimatstyrning-pa-stora-projekt/file
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För en del av Trafikverkets åtgärder ställs klimatkrav vilket innebär att Trafikverket
ställer krav på att minska infrastrukturens klimatpåverkan. Klimatkrav ställs på
leverantörer i investerings- och underhållsprojekt av Trafikverket från den 15e februari
2016. Kraven gäller klimatpåverkan vid byggnation, de material som används och
framtida underhåll. Till att börja med omfattas de nya beställningarna på
investeringsobjekt på över 50 miljoner som planeras att öppna för trafik 2020 eller
senare av klimatkrav. Trafikverkets vision är att infrastrukturen ska vara klimatneutral
senast 2045. Som mål på vägen ska utsläppen av växthusgaser minska med 30 procent
till 2025 och 15 procent till 2020 jämfört med utgångsläget 2015.
Höghastighetsjärnvägen är en sådan åtgärd där klimatkrav ställs på att utsläppen av
växthusgaser ska bli lägre än de som har beräknats som utgångsläge i klimatkalkylen.
Därför redovisas i följande avsnitt åtgärder för att minska klimatpåverkan från
infrastrukturen med 30 procent jämfört med utgångsläget. Dessutom redovisas förslag
på åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser från infrastrukturen med 50
procent som en känslighetsanalys. Fortsättningsvis benämns 30 respektive 50 procent
reducerat utsläpp av växthusgaser under byggnation som ”målnivåer”. Beräkningen av
utsläppen av växthusgaser vid byggnation av infrastruktur är behäftad med stor
osäkerhet och att det därför rekommenderas att man antar en osäkerhet på 25 procent.
Vid jämförelse med andra järnvägsprojekt ligger utsläppen av växthusgaser från
byggande av höghastighetsjärnvägen relativt högt. En anledning till höga utsläpp av
växthusgaser är en anpassning av bergtunnlar, där sprutbetong ersatts med en
betonglining som är ca 30 cm tjock. Den ökade mängden betong leder till ökade utsläpp
av växthusgaser i byggskedet. De utredningar som gjorts inför val av tunnellösning visar
dock på att den valda lösningen inte ger högre materialanvändning ur ett
livscykelperspektiv eftersom livslängden för betonglining med 30 cm tjocklek är längre
än för sprutbetong.
En fördelning över utsläpp av växthusgaser från respektive del kan ses i Figur 1. Som
diagrammet visar står broar för majoriteten av utsläppen (30 %). På andra plats hamnar
banunderbyggnad (25 %). Grundförstärkning, banöverbyggnad och bergtunnlar har
också stor inverkan på klimatbelastningen. Jämfört med en höghastighetsjärnväg med
dimensionerande hastighet 320 km/h (se Figur 1 i Bilaga 1) utgör banunderbyggnad en
större del och banöverbyggnad en mindre del av utsläppen från höghastighetsjärnväg
med dimensionerande hastighet 250 km/h. Detta beror på att banöverbyggnad med
ballast används istället för ballastfri banöverbyggnad med så kallad slab-track.
Den allra största delen av utsläppen kommer från användning av material som betong
och stål, som ger upphov till stora utsläpp av växthusgaser vid tillverkningen. En mindre
del av utsläppen kommer från arbetsmaskiner och fordon som används för
schaktarbeten, krossning, masstransporter m.m. vid byggandet av järnvägen. En liten
del av utsläppen kommer från den permanenta skogsavverkning som görs för att bereda
plats för järnvägen. EU är på väg att införa en reglering av medlemsländernas
kolinlagring. Beroende på hur denna reglering kommer att se ut kommer mer eller
mindre krav ställas på Sverige att kompensera skogsavverkningen genom ökad
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kolinlagring på annat håll. Av de materialrelaterade utsläppen av växthusgaser kommer
nästan allt från den handlande sektorn inom EU ETS 14.

Figur 1. Klimatbelastning för delkomponenter av höghastighetsjärnvägen byggd för 250 km/h.

2.2.

Möjliga sätt att minska klimatpåverkan

Som en del av utredningen har kostnadseffektiva åtgärder, inklusive deras påverkan på
totalkostnaden, identifierats för att minska klimatbelastningen med 30% och 50% för
höghastighetsjärnvägens byggskede inklusive projektering, jämfört med utgångsläge
2014.
Precis som för utsläppen av växthusgaser i huvudkalkylen gäller ett osäkerhetsspann på
+/- 25 procent med de två målnivåerna om 30 respektive 50 procent reducerat utsläpp
av växthusgaser under byggtid. De två ambitionsnivåerna ger därmed utsläpp enligt
Tabell 2 nedan. Det är viktigt att inse att utsläppen kan hamna inom dessa områden och
inte är uppskattade till ett fixt värde 15.
Tabell 2. Utsläpp av växthusgaser under byggtid för de olika målnivåerna.

Målnivåer
30 % reduktion

Utsläpp av
växthusgaser min
(Mton CO2e)
3,1

Utsläpp av
växthusgaser max
(Mton CO2e)
5,2

50 % reduktion

2,2

3,7

14

Handelssystemet för utsläppsrätter inom EU
Däremot har vi generellt sett bortsett från osäkerhetsmarginalen i denna rapport i syfte att ge
mer lättförståeliga diagram och resultat. Därmed bör man som läsare fortfarande ha denna
osäkerhet i åtanke när man läser resultaten.
15
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Åtgärderna som redovisas nedan avser klimatoptimering av följande projektdelar:







Byggnadsverk
Banöverbyggnad
Banunderbyggnad
Bergtunnlar
Grundförstärkning
Användning av fordon och arbetsmaskiner

Utöver åtgärder i detaljprojekterings- och byggskede finns stora besparingsmöjligheter
kopplade till linjeval, effektivisering av masshantering, bro- och tunnellängder, teknikval
för spår- och tunnelsystem och andra val som kan göras i planeringsskedet.
Möjligheterna till genomförande av sådana åtgärder styrs dock mycket av specifika
geografiska förhållanden och är alltid föremål för avvägning av motstående intressen
mot varandra. Det går därför inte att göra generella bedömningar av
reduktionspotentialer och kostnadseffekter för sådana åtgärder. Åtgärder i
planeringsskedet ligger därför utanför ramen för denna studie.

2.2.1.

Betong och cement

Inom betong- och cementbranschen pågår det en mängd olika initiativ för att ändra
produktionsprocesser och ta fram nya typer av material. För betong sker de största
utsläppen av växthusgaser vid tillverkning av cementklinker. Användning av andra
tillsatsmaterial som bindemedel i betong skulle ha stor inverkan på utsläppen, till
exempel flygaska eller granulerad masungsslagg (GGBS)16. Ersättning av cementklinker
med både flygaska och GGBS är relativt vanligt internationellt och det bedrivs en hel del
forskning och utveckling inom området. Det pågår även forskning och utveckling inom
cementindustrin för användning av så kallad CCS-teknik (Carbon Capture and Storage)
som ska minska utsläppen av växthusgaser. Det är i dagsläget oklart hur välutvecklad
och använd denna teknik kommer att vara vid tidpunkten då byggnationen av
höghastighetsjärnvägen förväntas ske.

2.2.2.

Produktval stål

För stålbranschen gäller att utsläppen av växthusgaser kan variera en hel del beroende
på tillverkningsprocess samt om man använder återvunnet stål i processen. Vilka
energislag som används vid tillverkning har också betydelse. Medvetna produktval kan
vara av stor betydelse. Skrotbaserad armering ger lägre utsläpp av växthusgaser än
armering av jungfrulig råvara.
Användning av europeisk armering ger betongkonstruktioner med cirka 5% lägre
klimatbelastning, nordisk armering så mycket som cirka 15% lägre klimatbelastning. För
räls är potentialen mindre än för armeringsstål eftersom tillverkningsprocessen är
baserad på masugnsstål (jungfrulig råvara).

16

Flygaska är en biprodukt från eldning av kiselrikt kol, till exempel för elproduktion. Granulerad
masugnsslagg (eng. GGBS, Ground Granulated Blast furnace Slag) är en biprodukt från
tillverkning av järn.
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Även inom stålindustrin sker det forskning och utveckling inom CCS-teknik samt
vätgasreduktion vid stålproduktion. Precis som för de mer långsiktiga
utvecklingspotentialerna inom cementindustrin är det oklart hur välutvecklad och
använd tekniken kommer att vara vid tidpunkten då byggnationen av
höghastighetsjärnvägen förväntas ske.

2.2.3.

Optimering av byggnadsverk

Eftersom utsläpp av växthusgaser vid byggande av betongbroar är direkt relaterat till de
mängder betong och armering som används så är optimering med avseende på
materialmängder en viktig åtgärd för att minimera utsläppen av växthusgaser.
Optimering innefattar såväl maximalt utnyttjande av det material som används som
optimerad design av konstruktioner. Till exempel innefattar optimeringen att se över
vilket förhållande mellan mängd armering och mängd betong som ger lägst
klimatbelastning. Antaganden som är baserade på tidigare exempel visar på att
klimatsbelastningen sett till hela höghastighetjärnvägens kan minska med 6% då med
optimering av byggnadsverket.

2.2.4.

Ny fordonsteknik och förnybara drivmedel

En stor del av utsläppen av växthusgaser under byggnation kommer från användning av
fossila bränslen i fordon och arbetsmaskiner. Användning av alternativa drivmedel i
dessa maskiner, till exempel biodiesel eller elektrifiering, har potential att spara utsläpp
av växthusgaser under byggskedet. Utöver användning av alternativa drivmedel kan
utsläpp av växthusgaser reduceras till följd av digitala system för effektiv
fordonsstyrning och utbildning av förare i sparsam körning.

2.2.5.

Åtgärdskombinationer

Nedan listas åtta olika åtgärder för minskad klimatpåverkan vid byggandet av
höghastighetsjärnvägen som identifierats:


Åtgärd 1: Inblandning av 20 procent flygaska, GGBS eller motsvarande i
cement.



Åtgärd 2: Inblandning av 35 procent flygaska, GGBS eller motsvarande i
cement.



Åtgärd 3: Användning av armeringsstål producerat i Norden.



Åtgärd 4: Optimering av byggnadsverk.



Åtgärd 5: Minska utsläppen av växthusgaser relaterade till fordonsanvändning
med 40 procent.



Åtgärd 6: Minska utsläppen av växthusgaser relaterade till fordonsanvändning
med 80 procent.



Åtgärd 7: Användning av rälsstål med 20% lägre utsläpp av växthusgaser.
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Dessa åtgärder kan givetvis kombineras på olika sätt men i Tabell 3 sammanställs olika
förslag på åtgärdskombinationer samt hur mycket dessa åtgärdspaket beräknas reducera
utsläppen av växthusgaser vid byggnationen av höghastighetsjärnvägen med.

Tabell 3. Förslag på åtgärdskombinationer för att minska klimatpåverkan vid byggnationen av
höghastighetsjärnvägen.

Förslag på
åtgärdskombinationer
Åtgärd 1

Total
reduktionspotential
4-6%

Åtgärd 2

11-13%

Åtgärd 2 och 3

19-23%

Åtgärd 2, 3 och 4

25-30%

Åtgärd 2, 3, 4 och 5

33-38%

Åtgärd 2, 3, 4 och 6

40-45%

Åtgärd 2, 3, 4, 6 och 7

42-47%

Sammanställningen ovan visar att det är möjligt att nå målnivån 30 procent reduktion
av utsläpp av växthusgaser enbart med hjälp av åtgärder vidtagna under
detaljprojekterings- och byggskedet. Dessa åtgärder är möjliga med dagens bästa
tillgängliga teknik och med hjälp av ett aktivt och målmedvetet klimatarbete inom
branschen bör de vara möjliga att genomföra. I en workshop som hölls med företrädare
för branschen bedömdes alla åtgärder i Tabell 3 på det stora hela vara kostnadsneutrala.
Det som har störst betydelse för kostnaderna är framförallt sådant som påverkar
produktionstider, som tex armeringstider och härdningstider för betong men troligt är
att branschen relativt snabbt kommer anpassa sig så att eventuella kostnadsökningar i
förlängningen kommer att försvinna till följd av förändrade arbetsmetoder. Planering är
en nyckelfaktor, att få med det som ska vara med i rätt skede av processen, samt ett
samspel mellan beställare och utförare. Visst förbehåll finns dock för möjliga tillfälliga
marknadsprisökningar på grund av ökad efterfrågan på till exempel flygaska, GGBS och
förnybara drivmedel som HVO.
För att nå målnivån 50 procent reduktion av utsläpp av växthusgaser krävs dock att
ytterligare åtgärder vidtas utöver de som redovisas i Tabell 3. Det kan handla om
åtgärder som görs i planeringsskedet för att effektivisera masshantering, vid val av brooch tunnellängder, teknikval m.m. Det kan också handla om transformativa åtgärder när
det gäller teknikutveckling17 inom cement- och stålindustrin för att drastiskt minska
utsläpp av växthusgaser från dessa produkter. Transformativa åtgärder i cement- och
stålindustrin bedöms ge en tydlig ökning av totalkostnaden för att bygga
höghastighetsjärnväg eftersom en relativt stor andel av totalkostnaden för
infrastrukturprojekt är relaterad till kostnader för betong och stål.

17

Då det pågår en omställning inom branschen där Cementa satt upp en nollvision gällande
koldioxidutsläpp under produkternas livscykel till 2030 är det inte helt orimligt att anta att en
del av dessa åtgärder skulle finnas tillgängliga under slutet av byggskedet.
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2.3.

Drift, underhåll och reinvestering

Utöver de utsläpp av växthusgaser från anläggningen som uppstår under byggnationen
sker det även ett visst utsläpp av växthusgaser från drift och underhåll av anläggningen.
Trafikverket avser att införa klimatkrav även på underhåll vilket innebär att dessa
utsläpp på sikt skulle minska. Analysen har dock inte tagit hänsyn till detta.
Utsläppen från drift och underhåll antas vara konstanta och uppgår till 9,7 tusen ton
CO2-ekvivalenter per år från och med trafikstartsåret. Dessutom kommer Trafikverket
på sikt behöva göra större renoveringar av anläggningen för att den ska behålla det skick
och kapacitet som vid införandet. Dessa utsläpp hamnar under posten ”reinvestering”. I
denna rapport bortses det från utsläpp av växthusgaser från reinvestering vid beräkning
av klimatpåverkan från anläggningen.
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3.

Klimatpåverkan från förändrade transporter

3.1.

Utsläpp av växthusgaser från olika trafikslag

Teknisk utveckling samt hårdare krav och mål på utsläpp av växthusgaser inom
transportsektorn beräknas medföra energieffektiviseringar och ändrade
drivmedelspriser de kommande decennierna, något som påverkar höghastighetstågens
samlade klimatpåverkan. I Tabell 4 redovisas de antagna emissionsnivåerna för utsläpp
av växthusgaser för olika fordonstyper. Utsläppsnivåerna för resor med bil och lastbil år
2014 är hämtade från Trafikverkets Handbok för vägtrafikens luftföroreningar, och
antagen medelbeläggning för personbilstrafiken är 1,8 personer per fordon.
Utsläppsnivåerna för tåg 2014 är hämtade från NTMcalc och för flyg från ICAO flight
calculator (sträckan Stockholm (Arlanda) – Malmö). Antaganden om utveckling av
emissionsfaktorer över tiden är hämtade från ett av de dokument som Trafikverket
använde som underlag för åtgärdsplanering 201618.
Poängteras bör att dessa siffror alltså baseras på den utveckling som beskrivs i
Trafikverkets underlag för åtgärdsplanering 2016. De motsvarar alltså inte
utsläppsnivåer i enlighet med ambitionerna om fossiloberoende fordonsflotta 2030.
Tabell 5. Utsläpp av växthusgaser från olika fordonstyper19.

Utsläpp från fordon

2014

2030

2040

2050

2060
och
framåt

Bil (g CO2/pkm)

111

65

61

57

57

Flyg (g CO2/pkm)

143

137

132

127

127

Tåg (g CO2/pkm)

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

Persontrafik

Godstrafik
Lastbil (g CO2/tonkm)

59

55

52

48

46

Tåg (g CO2/tonkm)

2,2

1,8

1,8

1,3

1,3

3.2.

Huvudkalkyl

Huvudkalkylen baseras på den samlade effektbedömningen som togs fram för en
höghastighetsjärnväg byggd för 250 km/h 201820 samt bakomliggande analyser. Där
jämfördes två scenarier för järnvägsutbyggnad 2040, ett med infrastruktur och tågutbud
enligt basprognosen (jämförelsealternativ, JA) samt ett scenario med utbyggd
höghastighetsbana med dimensionerande hastighet 250 km/h mellan StockholmGöteborg och Stockholm-Malmö (utredningsalternativ, UA). Åtgärden bestod i att bygga
en dubbelspårig järnväg för höghastighetståg upp till 250 km/tim mellan Stockholm och

18

Trafikverket, Energieffektivisering fordon, fartyg och flyg samt introduktion av förnybar energi
i transportsektorn, underlag för åtgärdsplanering 2016, 2015-08-19.
19
Siffor för utsläpp från flyget tar ej hänsyn till så kallad höghöjdsfaktor. I avsnitt 3.3.3 går det
att läsa mer om höghöjdsfaktorer.
20
Trafikverket 2018. ”Höghastighetsbanor (Järna-Göteborg, Jönköping-Lund) alt 2, HH1801”,
2018-02-15.
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Göteborg samt Malmö via Jönköping. Detta leder till cirka två timmar och 20 minuters
restid mellan Stockholm och Göteborg samt cirka tre timmars restid mellan Stockholm
och Malmö för direkttåg som inte stannar på mellanliggande stationer.
I Tabell 6 redovisas förändring av transportarbete för olika färdmedel om
höghastighetsjärnvägen byggs. Enligt modellkörningen ökar tågresandet, sett till
transportarbetet, med 11 procent med höghastighetståg. Samtidigt ökar transportarbetet
för godstågen med 17 procent med höghastighetståget, huvudsakligen till följd av att
befintliga banor avlastas och möjliggör ökade godstransporter på järnväg.
Överflyttningen från flyg och personbil till tåg är mindre för dessa analyser än tidigare
analyser gjorda för höghastighetsjärnväg byggd för 320 km/h (se Tabell 6 i Bilaga 1).

Gods

Person

Tabell 6. Transportarbete för persontrafik från Sampers/Samkalk (miljoner pkm/år) samt godstrafik
från Samgods (miljoner tonkm/år) för prognosår 2040.

Tåg
Övrig spårtrafik
Buss
Flyg
Personbil
Lastbil
Godståg
Fartyg

JA

UA

20 400
3 400
12 600
4 100
112 600
80 300
33 500
75 600

22 700
3 400
12 400
4 000
112 000
77 200
39 200
73 700

Förändring
2 230
0
-120
-160
-550
-3 160
5 680
-1 930

11%
0%
-1%
-4%
0%
-4%
17%
-3%

Det förändrade trafikarbetet med olika färdmedel innebär att utsläppen av växthusgaser
minskar med 207 kton koldioxidekvivalenter21 per år för prognosår 2040 varav
majoriteten av minskningen kommer från minskad lastbilstrafik vilket framgår av Tabell
7.
Tabell 7. Förändrade utsläpp av växthusgaser för olika färdmedel vid en utbyggnad av
höghastighetståg mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Siffrorna avser kton per år,
prognosår 2040 .

Tåg

Förändrade CO2-utsläpp
(kton/år) prognosår 2040
1

Flyg

-20

Personbil

-34

Lastbil

-163

Godståg

10

Buss

-1

Totalt

-20722
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Beräknat genom att multiplicera förändrat transportarbete (Tabell 6) med emissionsfaktorer
för utsläpp av växthusgaser (Tabell 7).
22
Detta avviker från de resultat som redovisats i den samlade effektbedömningen 2018-02-15.
Där beräknades minskningen vara 193 kton CO2 per år. Orsaken till avvikelsen är viss skillnad i
de emissionsfaktorer som använts.
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3.3.

Känslighetsanalys med större överflyttning från flyg

I en rapport om höghastighetstågets påverkan på flyg diskuteras att modellsystemet
Sampers har svagheter när det gäller att prognostisera flygresor på lång sikt 23. Bland
annat nämns att modellerna eventuellt underskattar antalet resenärer som byter
färdmedel från flyg till tåg vid utbyggnad av höghastighetsjärnväg. Några brister som
identifierats är:


I modellsystemet ingår enbart inrikes resor för nationella resor24, vilket innebär
att till exempel flygresor mellan Stockholm och Köpenhamn inte ingår.



Överflyttningen mellan flyg och tåg är eventuellt för små. Orsaken är att
flygutbudet (det vill säga flygrutter och antalet avgångar) är oförändrade i ett
scenario med höghastighetståg, samt att överflyttningen mellan olika färdmedel
eventuellt är för låg.

Mot denna bakgrund har separata beräkningar gjorts för att se hur en större
överflyttning från flyg till tåg påverkar utsläppen av växthusgaser.
Känslighetsanalyserna avser endast överflyttning till tåg på de nya
höghastighetsbanorna från flygresor mellan ändpunkterna Stockholm, Göteborg och
Skåne samt Kastrup i Köpenhamn25. Hur beräkningarna av klimatpåverkan vid större
överflyttning från flyg genomförts beskrivs i Bilaga 2.
Resultaten från beräkningarna visar på ytterligare utsläppsminskning med 96 kton CO2
per år jämfört med huvudkalkylen. Enligt Arbetsgruppen för samhällsekonomiska
analysmetoder (ASEK)26 rekommenderas att beräkningar av koldioxidekvivalenter ska
baseras på IPCCs beräkningar från 2007. Detta medför att hänsyn bör tas till att flygets
utsläpp på hög höjd av främst vattenånga ger upphov till kondensstrimmor och
molnbildning som bidrar till en förstärkt växthuseffekt. För att ta hänsyn till detta
används en så kallad höghöjdsfaktor för att skriva upp utsläppen av CO2. I ASEK
rekommenderas höghöjdsfaktorn från IPCCs27 beräkningar användas vilket medför att
höghöjdsfaktor 1,7 används vid beräkning av utsläpp av växthusgaser från flyg.
Inrikesflygen flyger ofta på en lägre höjd än utrikesflygen vilket gör det rimligt att tro att
höghöjdsfaktorn som 1,7 är något hög för de flygresor som påverkas av
höghastighetståget. Därför har ytterligare en känslighetsanalys gjorts där
höghöjdsfaktorn har satts till 1,2. Eftersom höghöjdsfaktorn är osäker så är det
intressant att se hur stor betydelse det har om den är lägre än 1,7. Inom ramen för de
analyser som presenteras i denna rapport har därför beräkningar gjorts med hänsyn till

23

WSP, ”Effekt av Höghastighetståg på flyg -Ett kunskapsunderlag”, september 2016
Det finns dock så kallade tilläggsmatriser för tåg i modellsystemet. Dessa är dock fixa, och
påverkas inte av förändrat trafikutbud.
25
De flygresor som går till/från övriga delar av Sverige ingår i huvudanalysen men har inte varit
föremål för ändrade beräkningar i de aktuella känslighethetsanalyserna. Känslighetsanalyserna
avser därför bara drygt hälften av det totala antalet flygresor som går mellan eller via
Stockholm, Göteborg och Skåne. Mer information och dokumentation om hur
känslighetsanalyserna för större överflyttning från flyg till järnväg finns i en separat rapport 24.
26
Trafikverket, Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK
6.0, version 2016-04-01, kapitel 12, avsnitt 12.3.
27
IPCC, (2007), Fourth Assessment Report: Climate Change 2007: Working Group I: The Physical
Science Basis, Chapter 2: Changes in Atmospheric Constituents and in Radiative Forcing
24
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höghöjdsfaktor 1,2 och 1,7 som känslighetsanalyser, se avsnitt 4.3. Noteras bör att
höghöjdsfaktor 1,7 är högt räknat, vilken höghöjdsfaktor som är korrekt är svårt att säga
men det är sannolikt att den ligger någonstans mellan spannet 1,2-1,7.
Tabell 8. Skillnad i beräknad mängd inbesparade utsläpp av växthusgaser mellan de genomförda
känslighetsanalyserna och huvudanalys av Höghastighetsbanorna.

Större överflyttning från flyg
Ingen hänsyn till höghöjdseffekt

Ytterligare utsläppsminskning jämfört med
huvudkalkylen (kton CO2-ekvivalenter/år)
- 96

Större överflyttning från flyg
Höghöjdseffekt – faktor 1,2

- 115

Större överflyttning från flyg.
Höghöjdseffekt – faktor 1,7

- 163
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4.

Sammantagen klimatpåverkan

4.1.

Huvudkalkylen

De resultat för minskade utsläpp av växthusgaser som redovisas i den samlade
effektbedömningen baseras på siffror för prognosår 2040. För att beräkna effekten över
en längre period behöver det tas hänsyn till att det över tiden sker både
resandeutveckling och energieffektivisering inom transportsektorn. I linje med de
rekommendationer som finns i Trafikverkets underlag till åtgärdsplaneringen 201628 har
det därför genomförts beräkningar för att uppskatta hur utsläppen av växthusgaser
förändras med tiden.
Störst utsläpp av växthusgaser sker under byggtiden, dock medför drift och underhåll att
det även efter trafikstart sker ett visst utsläpp av växthusgaser. De största
minskningarna av utsläpp av växthusgaser från transportsektorn kommer från
överflyttning av godstransporter från väg till järnväg.
Utsläppen av växthusgaser från transportsektorn påverkas som tidigare nämnts av
resandeutveckling och teknikutveckling av fordon (energieffektivisering). Eftersom
antalet resor ökar över tiden innebär det att även det absoluta antalet passagerare som
flyttar över till tåg från andra färdmedel ökar, och därmed blir klimatbesparingen större
över tiden. Teknikutveckling verkar i motsatt riktning. Då fordonen blir mer effektiva
minskar utsläppen per person- eller tonkilometer med flyg, personbil och lastbil, vilket
medför att ”nyttan” av överflyttning från dessa färdmedel till tåg kommer att minska.
I Figur 2 redovisas utsläpp av växthusgaser från anläggningen samt klimateffekter från
resande och transporter av gods per år. Vinsterna av höghastighetsjärnvägen i form av
minskade utsläpp av växthusgaser från transportsektorn ökar fram till 2060 som en
följd av generell trafiktillväxt enligt rekommendationer i Trafikverkets
beräkningsförutsättningar29. Efter år 2060 görs inga prognoser för trafiktillväxt och
därmed antas trafiktillväxten vara noll. Detta medför att även de årliga
koldioxidvinsterna från höghastighetsjärnvägen stabiliseras.

28

Trafikverket, Energieffektivisering fordon, fartyg och flyg samt introduktion av förnybar energi
i transportsektorn, underlag för åtgärdsplanering 2016, 2015-08-19.
29
Trafikverket, Modellanpassade indata- och omvärldsförutsättningar, 2016-04-01
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Figur 2. Klimatpåverkan för höghastighetsjärnvägen, huvudkalkyl.

I Figur 3 presenteras ett diagram med ackumulerade nettoutsläpp av växthusgaser från
höghastighetsjärnvägen inklusive utsläpp från byggtid (inklusive osäkerhetsspann), drift
och underhåll samt vinster för överflyttning från andra färdmedel. Enligt de
förutsättningar som gäller i huvudkalkylen är det ackumulerade nettoutsläppet av
växthusgaser från höghastighetsjärnvägen noll någon gång mellan år 2056-2069, det vill
säga ungefär 35-50 år efter byggstart eller 20-35 år efter trafikstart. En motsvarande
beräkning av nettoutsläpp har i en tidigare utredning gjorts för åtgärden
höghastighetsjärnväg med ballastfri överbyggnad och fixerat spår samt högsta tillåtna
hastighet av 320 km/h (se Figur 3 i Bilaga 1). Vid jämförelse av de två resultaten är
skillnaden i antalet år det beräknas ta för nettoutsläppet att nå noll marginell. I Figur 3
nedan kan man se att klimatkalkylen resulterar i en osäkerhet på tidpunkten då det
ackumulerade nettoutsläppet av växthusgas frånhöghastighetsjärnvägen blivit noll på
+/- 7 år. Viktigt att poängtera är att detta gäller då byggstart sker år 2020 och trafikstart
år 2035 efter 15 års byggtid. En utdragen byggprocess skulle medföra att det tar längre
tid för det ackumulerade nettoutsläppet att bli noll.
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Figur 3. Osäkerhetspann för utsläpp under byggtiden i huvudkalkylen.

4.2.

Minskade utsläpp under byggtiden

Om man antar trafik- och överflyttningseffekter enligt huvudkalkylen men att det
genomförts åtgärder enligt kapitel 2 och utsläppen under byggtid reduceras med 30
procent, beräknas det ackumulerade nettoutsläppet av växthusgaser från
höghastighetsjärnvägen bli noll år 2054 (se Figur 4). Om utsläppen under byggtid kan
minskas med 50 procent beräknas systemets ackumulerade nettoutsläpp vara noll 2048,
det vill säga cirka 25-30 år efter byggstart och 10-15 år efter trafikstart.

Figur 4. Kumulativt nettoutsläpp från höghastighetsjärnvägens huvudkalkyl med olika nivåer av
CO2-utsläpp under byggtiden.

4.3.

Känslighetsanalys med större överflyttning från flyg

Av Figur 5 nedan framgår att det blir det relativt stor skillnad på återbetalningstiden för
CO2 beroende på om man antar stor överflyttning från flyg eller ej. Som tidigare nämnts
i avsnitt 4.1 har de CO2-utsläpp som blir under byggtid, drift och underhåll tjänats in
ungefär 40-45 år efter byggstart och 25-30 år efter trafikstart. Om man däremot antar
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större överflyttning från flyg till järnväg är det ackumulerade nettoutsläppen av
växthusgaser från höghastighetsjärnvägen noll år 2053, vilket är 33 år efter byggstart.
Om man dessutom tar hänsyn till höghöjdsfaktor, d.v.s. att flygets utsläpp på hög höjd
ger upphov till kondensstrimmor och molnbildning som också bidrar till en förstärkt
växthuseffekt, minskar avskrivningstiden med 1 respektive 3 år ytterligare beroende på
om höghöjdsfaktor 1,2 eller 1,7 används.

Figur 5. Kumulativ koldioxidpåverkan höghastighetståg – känslighetsanalys större överflyttning
från flyg.

4.4.

Känslighetsanalys med största möjliga potential för minskad
klimatpåverkan

För att få en uppfattning om hur mycket som skiljer mellan olika scenarier beroende på
vilka förutsättningar som antagits, presenteras nedan en jämförelse mellan
huvudkalkylen med osäkerhetspåslag och det alternativ med största potential för
minskad klimatpåverkan som presenterats i denna rapport.
I det alternativ med största möjliga potential för minskad klimatpåverkan antas åtgärder
göras med målsättningen att klimatpåverkan från byggnationen av anläggningen blir
50 procent lägre än den klimatkalkyl som gjordes till den samlade effektbedömningen
samt att det faktiska utsläppet ligger i underkant på klimatkalkylens osäkerhet (25
procent lägre än beräknat). Med andra ord antas koldioxidutsläppen under byggtiden att
bli 2 200 kton CO2-ekvivalenter jämfört med huvudkalkylens 6 000 kton, alltså drygt 60
procent lägre än i huvudkalkylen. Dessutom antas det ske en större överflyttning från
flyg till tåg och hänsyn tas till höghöjdsfaktor 1,7.
För ”huvudkalkylen med osäkerhetspåslag” är trafikeffekterna och ambitionen för
utsläppen under byggtiden desamma som i huvudkalkylen. Däremot antas det egentliga
utsläppet under byggtiden bli 25 procent högre än beräknat (det vill säga i överkant av
osäkerhetsspannet). Noteras bör att detta inte är något egentligt värsta tänkbara
scenario sett till utsläpp av växthusgaser, i den samlade effektbedömningen har flera
känslighetsanalyser gjorts där det exempelvis antas att det inte blir någon trafiktillväxt
under prognostiden. I det fallet kommer nyttan av överflyttningarna att bli mindre
eftersom det är färre personer som reser och mindre gods som transporteras. Om
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dessutom teknikutvecklingen blir snabbare än vad som antagits i de beräkningar som
redovisats i denna rapport kommer det att ta ännu längre tid innan det ackumulerade
nettoutsläppet från höghastighetsjärnvägen blir noll. Det går alltså att tänka sig ett utfall
med mindre effekt från överflyttning än vad som presenteras i denna rapport.
Utöver ovanstående faktorer bör det noteras att klimatkalkylen kan komma att skrivas
upp i ett mer detaljerat planskede om det till exempel blir nödvändigt att använda sig av
fler tunnlar och broar än vad som antagits. Det bör även noteras att det i beräkningarna
antagits nollutsläpp för drift av tåg.
I Figur 6 visas resultatet av de genomförda beräkningarna. I det scenario med största
potential för minskad klimatpåverkan blir det ackumulerade nettoutsläppet från
höghastighetsjärnvägen noll redan 5 år efter att den satts i drift, alltså 20 år efter
byggstart. I scenariot med huvudkalkylen med osäkerhetspåslag är det ackumulerade
nettoutsläppet från anläggningen noll knappt 50 år efter byggstart alternativt 35 år efter
trafikstart. Resultatet visar på marginella skillnader jämfört med samma beräkning som
togs fram för höghastighetsjärnväg med högsta hastighet av 320 km/h, se Figur 6 i
Bilaga 1.

Figur 6. Känslighetsanalys för klimatpåverkan höghastighetsjärnväg, största potential för minskad
klimatpåverkan och huvudkalkyl med osäkerhetspåslag.

4.5.

Delutbyggnad

Trafikverket har genomfört samlade effektbedömningar för olika etapper av
höghastighetsbanor30. Dessa visar att överflyttningseffekterna mellan olika transportslag
blir betydligt lägre jämfört med om hela systemet är utbyggt mellan StockholmGöteborg och/eller Stockholm-Malmö. En etapputbyggnad medför att det tar betydligt
längre tid att nå negativt ackumulerat nettoutsläpp av växthusgaser, och i vissa fall
beräknas det inte bli några nettoutsläppsminskningar alls från utbyggnaden. Detta beror
huvudsakligen på att klimatutsläppen under byggtid, i grova drag, är proportionell mot
utbyggd sträcka samtidigt som överflyttningseffekterna, och därmed de minskade
utsläppen av växthusgaser, mellan olika transportslag blir låga.

30

Ostlänken, Göteborg-Borås, Hässleholm-Lund samt Linköping-Jönköping.
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5.

Slutsatser

Analyserna i denna rapport baseras på de beräkningsprinciper som Trafikverket tagit
fram och beslutat om. Detta gör att de genomförda analyserna kan jämföras med
tidigare och kommande analyser. För att öka jämförbarheten ytterligare är även
rapportstruktur och innehåll baserat på den tidigare framtagna rapporten om
höghastighetsjärnvägens klimatpåverkan för en järnväg dimensionerad för 320 km/h 31.
En höghastighetsjärnväg som istället är dimensionerad för 250 km/h medför mindre
utsläpp från infrastrukturen då t.ex. inte ballastfri banöverbyggnad med fixerat spår
(slab-track) är nödvändigt. Däremot är effekterna av överflyttning från övriga färdmedel
till tåg något mindre på grund av mindre tidsvinster för resenärerna. Detta medför att
effekterna tar ut varandra och det sammantagna resultatet blir väldigt likt resultatet från
analys av klimatpåverkan från höghastighetsjärnväg byggd för 320 km/h.
Precis som de tidigare analyserna av höghastighetsjärnväg för 320 km/h visar de
genomförda analyserna med höghastighetsjärnväg för 250 km/h att
beräkningsantaganden till stor del påverkar hur snabbt det ackumulerade nettoutsläppet
av växthusgaser från en eventuell höghastighetsjärnväg blir noll. Till exempel är den
uppskattade osäkerheten för klimatkalkylen, som är det verktyg som används för att
beräkna utsläppen från byggtiden, stora. Utöver det finns det stora osäkerheter med de
beräknade utsläppen under byggtid som är kopplat till målnivån för klimatsmart
byggande. I rapporten redovisas att det går att minska på det beräknade
koldioxidutsläppet under byggtid med omkring 30 procent utan att göra stora
kostnadspåslag. Om klimatsmarta lösningar prioriteras i ett tidigt skede är det lättare att
minska den klimatbelastning som anläggningen ger. En utdragen byggprocess medför
dessutom att det tar längre tid innan det ackumulerade nettoutsläppet från
höghastighetsjärnvägen blir noll.
Även på resenär- och transportsidan är osäkerheterna angående
höghastighetsjärnvägens klimatpåverkan stora. Klimatvinster i form av överflyttad trafik
från väg och flyg till järnväg beror på en mängd olika faktorer. De resenärs- och
godstransporteffekter som analysen baseras på är genererade av transportmodellerna
Sampers och Samgods, om dessa modeller har över- eller underskattat hur många resor
som flyttas över från väg och flyg till järnväg kan det ha stora effekter på resultaten.
Detta skulle kunna bero på antaganden om trafikering, ekonomisk utveckling m.m. men
även med modellernas begränsningar. Till exempel framgår det i den känslighetsanalys
som delar av det arbete som presenteras i denna rapport baseras på att trafikmodellerna
sannolikt underskattar antalet resenärer som väljer att flytta över från flyg till järnväg,
bland annat därför att utrikesresor saknas. Beräkningarna visar att en större
överflyttning från flyg till järnväg ger stora effekter på höghastighetsjärnvägens
klimatnytta. Beroende på om hänsyn tas till denna höghöjdseffekt eller ej så blir det
ackumulerade nettoutsläppet från höghastighetsjärnvägen noll cirka 10-15 år tidigare i
scenariot med större överflyttning från flyg än i huvudkalkylen.
De allra största klimatvinsterna med en höghastighetsjärnväg kommer från överflyttning
av godstransporter från lastbil till godståg i huvudkalkylen. Anledningen till detta är att
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Trafikverket 2017. ”Klimatpåverkan från höghastighetsjärnväg, Sträckorna Järna-Göteborg
och Jönköping-Lund”, 2017-08-31.
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flera personresor kommer ske på höghastighetsbanorna vilket frigör kapacitet på de
befintliga stambanorna till godstransporter. Eftersom samma kapacitet antas frigöras
från stambanorna i ett scenario med höghastighetsjärnväg byggd för 250 km/h som för
320 km/h har inte den dimensionerande hastigheten på höghastighetsjärnvägen någon
betydelse för godstransporterna. Därför har inga nya analyser om hur godstrafiken
påverkas av en höghastighetsjärnväg byggd för 250 km/h gjorts. Då godstransporter är
starkt kopplade till ekonomisk utveckling påverkar den ekonomiska utvecklingen även
kilmatnyttan av höghastighetsbanor. I ett scenario där det inte är lika mycket
godstransport på vägarna i ett utgångsläge blir inte heller klimatvinsterna med
höghastighetsjärnvägen lika stora. I känslighetsanalysen med större överflyttning från
flyg står godstransporterna för ungefär hälften av klimatvinsterna med
höghastighetsjärnväg.
Klimatvinsterna påverkas även av antaganden om framtida utsläpp och
energieffektivisering av fordonsflottan. Om bilar, lastbilar och flyg släpper ut mindre
koldioxid än vad som antas i huvudkalkylen blir vinsten att flytta över dessa resor till
järnväg även mindre.
Vid jämförelse av resultat från denna analys med resultaten från tidigare analys gjord för
höghastighetsjärnväg med dimensionerande hastighet 320 km/h är skillnaderna mycket
små. För huvudanalysen blir nettoutsläppet av växthusgaser från
höghastighetsjärnvägen noll under samma år medan det är en marginell på maximalt 2
år för de olika känslighetsanalyserna. En slutsats är därmed att valet av att bygga
höghastighetsjärnväg med dimensionerande hastighet 320 km/h eller 250 km/h har
mycket liten inverkan på tiden det tar för nettoutsläppet från höghastighetsjärnvägen att
bli noll. Däremot har de eventuella åtgärder som görs för att minska utsläppen under
byggtid samt tidpunkten för byggstart och tiden det sedan tar innan järnvägen trafikeras
större inverkan på den sammantagna klimatpåverkan.
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Bilaga 1 – Tabeller och resultat från analyser av
klimatpåverkan från höghastighetsjärnväg
byggd för 320 km/h.
I denna Bilaga samlas tabeller och resultat motsvarande analys gjord för klimatpåverkan
från höghastighetsjärnväg med dimensionerande hastighet 320 km/h. Resultaten
återfinns även i rapporten32 ”Klimatpåverkan från höghastighetsjärnväg, Sträckorna
Järna-Göteborg och Jönköping-Lund ”.
Resultat och indata som berör anläggningens klimatpåverkan
Tabell 9. Osäkerhet i utsläpp av växthusgaser för byggnation av höghastighetsjärnväg räknat på
+/- 25 procent.

Utsläpp från HHJv inklusive 25 % osäkerhet

Min
(Mton CO2e)
4,8

Max
(Mton CO2e)
8,0

Figur 7. Klimatbelastning för delkomponenter av höghastighetsjärnvägen.

32

Trafikverket 2017. ”Klimatpåverkan från höghastighetsjärnväg, Sträckorna Järna-Göteborg
och Jönköping-Lund”, 2017-08-31.
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Tabell 10. Utsläpp av växthusgaser under byggtid för de olika målnivåerna.

Målnivåer
30 % reduktion

Utsläpp av
växthusgaser min
(Mton CO2e)
3,4

Utsläpp av
växthusgaser max
(Mton CO2e)
5,6

50 % reduktion

2,4

4,0

Tabell 11. Förslag på åtgärdskombinationer för att minska klimatpåverkan vid byggnationen av
höghastighetsjärnvägen.

Förslag på
åtgärdskombinationer
Åtgärd 1

Total
reduktionspotential
7%

Åtgärd 2

15%

Åtgärd 2 och 3

26%

Åtgärd 2, 3 och 4

31%

Åtgärd 2, 3, 4 och 5

39%

Åtgärd 2, 3, 4 och 6

47%

Åtgärd 2, 3, 4, 6 och 7

49%

Resultat och indata som berör klimatpåverkan från förändrade transporter
Tabell 12. Utsläpp av växthusgaser från olika fordonstyper33.

Utsläpp från fordon

2014

2030

2040

2050

2060
och
framåt

Bil (g CO2/pkm)

111

65

61

57

57

Flyg (g CO2/pkm)

143

137

132

127

127

Tåg (g CO2/pkm)

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

Lastbil (g CO2/tonkm)

59

55

52

48

46

Tåg (g CO2/tonkm)

2,2

1,8

1,8

1,3

1,3

Persontrafik

Godstrafik
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Siffor för utsläpp från flyget tar ej hänsyn till så kallad höghöjdsfaktor. I avsnitt 3.3.3 går det
att läsa mer om höghöjdsfaktorer.

31

Gods

Person

Tabell 13. Transportarbete för persontrafik från Sampers/Samkalk (miljoner pkm/år) samt
godstrafik från Samgods (miljoner tonkm/år) för prognosår 2040.

Tåg
Övrig spårtrafik
Buss
Flyg
Personbil
Lastbil
Godståg
Fartyg

JA

UA

20 400
3 400
12 600
4 100
112 600
80 300
33 500
75 600

23 200
3 400
12 400
3 900
111 900
77 200
39 200
73 700

Förändring
2 760
0
-130
-200
-680
-3 160
5 680
-1 930

14%
0%
-1%
-5%
-1%
-4%
17%
-3%

Tabell 14. Förändrade utsläpp av växthusgaser för olika färdmedel vid en utbyggnad av
höghastighetståg mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Siffrorna avser kton per år,
prognosår 2040 .

Tåg

Förändrade CO2-utsläpp
(kton/år) prognosår 2040
1

Flyg

-26

Personbil

-42

Lastbil

-163

Godståg

10

Buss

-1

Totalt

-22034

34

Detta avviker från de resultat som redovisats i tidigare samlad effektbedömning. Där
beräknades minskningen vara 205 kton CO2 per år. Orsaken till avvikelsen är viss skillnad i de
emissionsfaktorer som använts.
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Resultat och indata som berör känslighetsanalysen med större överflyttning
från flyg till tåg

Tabell 15. Skillnad i beräknad mängd inbesparade utsläpp av växthusgaser mellan de
genomförda känslighetsanalyserna och huvudanalys av Höghastighetsbanorna.

Förändring utsläpp av växthusgaser

A. Känslighetsanalys

B.
Huvudanalys

Skillnad
A-B

Effekt på CO2-utsläpp från flyg, 1000 ton/år

- 46

-9

- 37

Effekt räknat i CO2-ekvivalenter, 1000 ton/år.
Höghöjdseffekt – faktor 1,7

- 78

- 15

- 63

Utsläpp av CO2-ekvivalenter, 1000 ton/år
Höghöjdseffekt – faktor 1,2.

- 55

- 11

- 44

Effekt på CO2-utsläpp från flyg, 1000 ton/år

- 105

- 11

- 94

Effekt räknat i CO2-ekvivalenter, 1000 ton/år.
Höghöjdseffekt – faktor 1,7

- 179

- 19

- 161

Effekt räknat i CO2-ekvivalenter, 1000 ton/år.
Höghöjdseffekt – faktor 1,2

- 127

- 13

- 113

Stockholm – Göteborg

Stockholm - Skåne

Stockholm - Kastrup
Effekt på CO2-utsläpp från flyg, 1000 ton/år

- 18

Effekt räknat i CO2-ekvivalenter, 1000 ton/år
Höghöjdseffekt – 1,7.

- 30

Effekt räknat i CO2-ekvivalenter, 1000 ton/år
Höghöjdseffekt – 1,2.

- 18
- 30

- 21

Utrikes
resor ingår
inte

Effekt på CO2-utsläpp från flyg, 1000 ton/år

- 169

- 20

- 149

Effekt räknat i CO2-ekvivalenter, 1000 ton/år.
Höghöjdseffekt – faktor 1,7

- 287

- 34

- 254

Effekt räknat i CO2-ekvivalenter, 1000 ton/år.
Höghöjdseffekt – faktor 1,2

- 203

- 24

- 179

- 21

Summa

33

Resultat som berör höghastighetsjärnvägens sammantagna klimatpåverkan

Figur 8. Klimatpåverkan för höghastighetsjärnvägen, huvudkalkyl.

Figur 9. Osäkerhetspann för utsläpp under byggtiden i huvudkalkylen.
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Figur 10. Kumulativt nettoutsläpp från höghastighetsjärnvägens huvudkalkyl med olika nivåer av
CO2-utsläpp under byggtiden.

Figur 11. Kumulativ koldioxidpåverkan höghastighetståg – känslighetsanalys större överflyttning
från flyg.
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Figur 12. Känslighetsanalys för klimatpåverkan höghastighetsjärnväg, största potential för
minskad klimatpåverkan och huvudkalkyl med osäkerhetspåslag.
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Bilaga 2 – Minskning av CO2-utsläpp enligt
känslighetsanalyser av investering i
höghastighetståg
I denna bilaga redovisas beräkningar av den minskning av utsläpp av koldioxid som
skulle bli fallet om höghastighetsbanor byggs och överflyttningen av resor från flyg till
tåg baseras på den färdmedelsfördelning mellan flyg och tåg (benämnd som ”kurvan”)
som presenteras i en känslighetsanalys för höghastighetsjärnvägen som gjordes 201635.
Beräkningarna har sedan uppdaterats för att gälla för höghastighetsjärnväg byggd för
250 km/h.
Känslighetsanalyserna avser endast överflyttning till tåg på de nya
höghastighetsbanorna från flygresor mellan ändpunkterna Stockholm, Göteborg och
Skåne samt Kastrup i Köpenhamn (de senaste ingår inte i Trafikverkets huvudanalys).
De flygresor som går till/från övriga delar av Sverige ingår i huvudanalysen men har inte
varit föremål för ändrade beräkningar i de aktuella känslighethetsanalyserna.
Känslighetsanalyserna avser därför bara drygt hälften av det totala antalet flygresor som
går mellan eller via Stockholm, Göteborg och Skåne.
Vidare så har genomförda känslighetsanalyser utgått från en högre andel av flygresor
och högre andel av överflyttning av resor från flyg till höghastighetståg, jämfört med
Trafikverkets huvudanalys som gjorts med modellverktygen Sampers/Samkalk. I
känslighetsanalyserna baseras överflyttningen av resor från flyg till tåg på ett samband
mellan restid och marknadsandelar för tåg som skattats av Transek och redovisas som
en kurva.
Den minskning av flygresor och ökning av tågresor som skulle bli fallet om man utgår
från Transeks kurva över sambandet mellan restid och marknadsandelar för tåg är
framräknade enligt den formel som framgår i rapporten om effekter av höghastighetståg
på flyg1 .
Antalet platskm på flyget har beräknats genom att multiplicera antalet resor med
avståndet i km (fågelvägen är det ca 396 km enkel väg mellan Stockholm Arlanda och
Landvetter i Göteborg, 532 km mellan Stockholm Arlanda och Malmö samt 547 km
mellan Stockholm och Kastrup) för att få transportarbetet i antalet personkm, som
sedan divideras med beläggningsgraden (i genomsnitt ca 0,8 enligt ASEK) för att få
antalet platskm i flygplanen vilket är samma metod som används i Samkalk.
Beräkningarna för känslighetsanalyserna, med större överflyttning till flyg, baseras på
den metod som använts i rapporten om höghastighetstågens effekt på flyg (dvs. att
modellresultaten från Sampers/Samkalk har omfördelats mellan flyg och tåg enligt
”kurvans” samband mellan andelen tåg och restid). Motsvarande uppgifter för
huvudanalysen har hämtats från Trafikverkets resultat av analys med
Sampers/Samkalk.
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WSP, ”Effekt av Höghastighetståg på flyg -Ett kunskapsunderlag”, september 2016
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Emissionsfaktorer för marginella CO2-utsläpp från flyg är lika med de indata som
används i Samkalk d.v.s. 134,9 gram/platskm.
Enligt Arbetsgruppen för samhällsekonomiska analysmetoder (ASEK) 36 rekommenderas
att beräkningar av koldioxidekvivalenter ska baseras på IPCCs beräkningar från 2007.
Detta medför att hänsyn bör tas till att flygets utsläpp på hög höjd av främst vattenånga
ger upphov till kondensstrimmor och molnbildning som också bidrar till en förstärkt
växthuseffekt. För att ta hänsyn till detta används en så kallad höghöjdsfaktor för att
skriva upp utsläppen av CO2. I ASEK rekommenderas höghöjdsfaktorn från IPCCs37
beräkningar användas vilket medför att höghöjdsfaktor 1,7 används vid beräkning av
utsläpp av växthusgaser från flyg. Inrikesflygen flyger ofta på en lägre höjd än
utrikesflygen vilket gör det rimligt att tro att höghöjdsfaktorn som 1,7 är något hög för de
flygresor som påverkas av höghastighetståget. Därför har ytterligare en
känslighetsanalys gjorts där höghöjdsfaktorn har satts till 1,2. Eftersom höghöjdsfaktorn
är osäker så är det intressant att se hur stor betydelse det har om den är lägre än 1,7.
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Trafikverket, Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK
6.0, version 2016-04-01, kapitel 12, avsnitt 12.3.
37
IPCC, (2007), Fourth Assessment Report: Climate Change 2007: Working Group I: The Physical
Science Basis, Chapter 2: Changes in Atmospheric Constituents and in Radiative Forcing
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