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Hyperloop

När blir det verklighet 

och hur skulle det kunna påverka det 

svenska samhället och transportinfrastrukturen?



Syftet med studien


Göra beslutsfattare medvetna om 

framtidstekniken hyperloop


Höghastighetsbanor färdiga 2045?

En olönsam investering på >295 miljarder som skall vara verksamma i 120 år


Hyperloop i kommersiell trafik innan 2030



Vad är Hyperloop?
Tunnelbana på magneträls 


som körs i tunnlar med lågt tryck

https://www.svtplay.se/klipp/32632423/ljusglimtar-taget-som-ar-snabbare-an-flyget?id=8yEXEMd 



Specifikation
Energiförbrukning 10 % av flygets och 50% av HSR


per pkm räknat
Hastighet 700 - 1200 km/h

Varje pod rymmer 20 - 60 passagerare
Kapaciteten >160 000 passagerare dagligen 


160 000 *365 = 58 400 000 pax/år

Europas populäraste flygresa, London - Dublin ≈ 5 100 00 pax/år


Virgin Hyperloop: 100 000 pax/h


Turtäthet var 40e - 80e sekund
Tunneltryck 100 Pa



Fördelar
Infrastrukturen lämplig plattform för solceller

Täta avgångar - från stadskärnan

i små pods i motsats till långa tåg med glesa avgångar eller fjärran flygplatser

Inga mellanstopp 

Åk från Stockholm direkt till Göteborg utan att stanna i Jönköping

Snabbt färdsätt

Stockholm - Göteborg 31m, Stockholm - Paris 1h55m, Stockholm - Västerås 10 m

(Räknat på 1000 km/h - Acceleration/Retardation 0,15g. Jfr med trafikflyget ≈ 2,5g )

Ingen barriäreffekt - Byggs på pelare



Transportsektorn 

Globalt - 24% av växthusgaserna

Sverige - 32% av växthusgaserna


Efterfrågan på transporter ökar

2015 - 2050 (OECD)


Fraktvolymer + 300 % 
 Persontransporter (PKM) + 277% 

https://ourworldindata.org/co2-emissions-from-transport

http://www.naturvardsverket.se/klimatutslapp


https://books.google.se/books?id=p8SZDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=inauthor:
%22International+Transport+Forum%22&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwjv9LeGz83tAhUPAhAIHT9AA2IQ6AEwAHoECAYQAg#v=onepage&q&f=false



Fossilfri el

 

https://ourworldindata.org/electricity-mix 
https://www.energiforetagen.se/energifakta/elsystemet/produktion/ 

Kol/Gas/Olja Fossilfrit

Sverige 98 % Globalt 37 %



https://virginhyperloop.com 

Hyperloop eller HSR ?



http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1532016/FULLTEXT01.pdf 

https://tcdocs.ingeniumcanada.org/sites/default/files/2020-08/Hyperloop%20prelim%20study.pdf 

384 MSEK

356 MSEK

415 MSEK

414 MSEK

Anläggningskostnad

i paritet med HSR



Driftskostnad

https://df8e02a7-c9d7-45bc-89b0-ebfa2d7bf712.filesusr.com/ugd/9911f1_c66a9a6246a44e65b1a57749477acdac.pdf 

Stockholm - Göteborg: 342 SEK ?

Nyckeltal ger: (0,122/1,6) * 9*470*1,06 = 342 SEK ink moms



 Samhällsnytta
Ritar om kartan för 


bostads- och arbetsmarknaden

Bo i Stockholm men arbeta i Oslo


Mycket stora tidsvinster - VTTS

En sparad restimme värderas upp till 339 SEK (2017) 



Seminarium KTH 

2021-10-15
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https://www.infrasweden.nu/wp-content/uploads/sites/36/2022/10/Slutrapport-2021.pdf 
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Martin Elofsson – SIS
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https://www.infrasweden.nu/wp-content/uploads/sites/36/2022/10/Slutrapport-2021.pdf



Första europeiska 

Hyperlooplinjen?

Rotterdam - Amsterdam 

https://www.engineersonline.nl/download/Cargo-
Hyperloop-Holland_Executive-Summary.pdf




Venedig - Padua

Veneto - Olympiska Vinterspelen 2026 

https://twitter.com/hyperlooptt/status/1506395053920464896


https://www.affaritaliani.it/milano/treni-iperveloci-a-milano-obiettivo-essere-operativi-per-
olimpiadi-2026-653905.html?refresh_ce


A 34-kilometer Hyperloop route is to be built in Italy


Italian Transport Minister Enrico Giovannini has announced that the technology  
is to be tested in his own country in a large-scale experiment.  

“We will build the Hyperloop,” says Giovannini.  
“We will test it first in the Veneto region and then in another region.”



Edmonton-Calgary

https://www.railway-technology.com/news/transpod-hyperloop-system/


The TransPod Line is expected to help passengers reach Edmonton from Calgary in 
45 minutes, a journey that currently takes more than three hours via car. 

In August 2020, TransPod entered a memorandum of understanding (MoU) with the 
Alberta Government to carry out preliminary works for the hyperloop system. 

Test track construction, high-speed tests and certification processes are due to be 
carried out between next year and 2027.  

In 2027, the company plans to begin building the full inter-city line between 
Edmonton and Calgary. 

”TransPod receives $550m for Edmonton-Calgary hyperloop system”
Byggnation påbörjas 2027 



Vad gör vi i Sverige?
Informellt konsortium 

VTI • Linköpings Universitet • KTH

Modefive • Skanska • NCC • Kanozi Arkitekter

AP1 - Kunskapssammanställning och gap analys

AP2 - Analys av systemleverantörernas erbjudande


AP3 - Förslag på linjedragning

AP4 - Bedömning av anläggningskostnad för linje


AP5 - Bedömning av driftskostnad 

AP6 - Modellering av CBA

AP7 - Modellering av LCA


AP8 - Legala förutsättningar, tillståndsprocesser 

Finansiärer

Vinnova

✔ ❌ ?

Studie

SBUF Trafikverket
Svenska Byggbranschens 

Utvecklingsfond



SIS/TK 625 Project Hyperloop

Deltagare från Trafikverket.  
Samarbete med Hyperloop Sweden.  
Vi söker deltagare från näringsliv, organisationer och myndigheter. 
Stor möjlighet att påverka kommande standarder!



sis.se/hyperloop







Diskussion/Frågor
Vilka frågor är viktigast att belysa?


Största tveksamheterna med hyperlooptekniken?



