
 
   

e globale udfordringer står i kø. Klimaudfordringerne 
kræver både kortsigtede og langsigtede løsninger.  
Omstillingen af samfundet til et fossilfrit transport 

system kommer til at kræve mange og store indsatser i de 
kommende årtier, i Danmark, Norden, Europa og resten af 
verden. Der er brug for langsigtede løsninger, seje træk og 
mange forskellige virkemidler inklusive ændringer af vores 
daglige adfærd som samfund og enkeltindivid.

Men opgaven kan løses fordi der er bred enighed om  målet: 
En begrænsning af den globale opvarmning, reduktion af 
CO2udslip, blandt andet  gennem udfasning af fossile brænd
stoffer og en enorm omstilling til brug af vedvarende energi
kilder, også i transportsektoren. 
Debatten handler derfor ikke om 
målet, men mere om hvem der 
skal være firstmover og hvor
dan udgiften skal fordeles mellem 
forskellige grupper i samfundet.  

Transportsektoren er en sær
lig udfordring i alle lande. Trans
portmuligheder er samtidigt 
 synonymt med mobilitet; vi vil 
rejse på ferie ofte og oftere, vi vil 
have mulighed for at finde et att
raktivt job langt fra vores bopæl 
og vi vil kunne købe varer hvorn
år det passer os. Produktion er 
blevet mere og global og  består 
meget ofte af dele fra mange 
forskellige lande.

t omstille transportsektoren til at være CO2neutral 
vil kræve mange virkemidler: Fossilfrie drivmidler, 
mere energieffektive transporter, ændret adfærd, for 

 eksempel ved nethandel og ved en mere klimaorienteret fysisk 
plan lægning i kommuner er nogle eksempler.

Det danske Klimaråd har for nylig foreslået en meget høj 
 afgift på CO2. Der er almindelig enighed om blandt øko
nomer at det er et effektivt middel, der giver hurtige resulta
ter og påskynder overgang til alternative drivmidler for bil
trafikken. Afgifter er dog ingen patentmedicin, da indbyggere 
på landet ofte er mere afhængige af bilen end folk i storbyerne 
og dermed mere følsomme for afgifter. Derimod er det svært 
at  forstå, at flybrændstof skal være afgiftsfrit, med tanke på fly
trafikkens store udledning af CO2. Flytransport kan dog ikke 
undværes, store dele af det nordlige Norden er afhængig af 
 flytransport, hvor jernbane ikke er alternativ. Så her er behov 
for udvikling af alternative brændstoffer.

Der vil også være brug for adfærdsændringer, der kan mind
ske behovet for transport. Det er ingen selvfølge lighed at man 
kan bestille varer på internet, der flyves ind fra Belgien dagen 
efter bestillingen og leveres gratis ud til forbrugeren. Klima
deklaration af transportkæder kan være et effektivt middel til 
at forbrugerne kan foretage klimavenlige indkøb i fremtiden.

vordan skal jernbanen bidrage til at løse klimaudford
ringen? Det er faktisk ret enkelt. Jernbanens energifor
brug er lavt fordi stålhjul mod stålskinner giver lav frik

tion. Jo flere passagerer og jo mere gods der transporteres, jo 
større effekt på CO2udledningen fra transportsektoren. Den 
skal altså være attraktiv for rejsende og godstransport købere. 
Punktlighed, korte transporttider og tilstrækkelig  kapacitet. 
Det er vel kendte udfordringer for jernbanesektoren i Norden.
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Nya bullerkrav kan få förödande   konsekvenser

Den långsiktiga lösning som förordas av Sve
rige är att successivt övergå till skivbromsade 
godsvagnar när nya vagnar köps in, men det 
kommer att ta tid. Att i närtid bygga om Eu
ropas alla godsvagnar och förse dem med skiv
bromsar kommer att bli alltför kostsamt för 
en bransch som redan pressas hårt av ökade 
kostnader. NJS belyste frågan vid ett Skype
seminarium den 19 mars.

MIKAEL PRENLER

EU:s nya buller
dirketiv kan med föra 
stora problem för 
den svenska järn
vägstrafiken.
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Lyhyt yhteenveto suomeksi
EU:n uusi rautateiden tavaraliikenteen melu
direktiivi aiheuttaa mittavia vaikutuksia Pohjois
maiden rautatieliikenteelle. Melun vähentämiseksi 
vaihdetaan nykyiset valurautaiset jarrupalat kom
posiittimateriaalista valmistettuihin jarrupaloihin 
Euroopan tavaravaunuissa, mikä näyttää huomat
tavasti heikentävän junien jarrutuskykyä kylmäs
sä ilmastossa. Tämä voi johtaa siihen, että kaikkia 
tavarajunia täytyy ajaa alhaisemmalla nopeudella, 
mikä vähentää jo kovalla käytöllä olevaa kapasite
ettia ja täten vaikuttaa myös henkilöliikenteeseen. 


