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Abstract  
This essay is about the potential of future transportation methods.  

Firstly I picked three different transportation methods that has future potential and those were the 

bicycle highway, a vacuum train and the Sonicstar Airplane.  

The Bicycle highway is an idea that is based in London and has loads of potential and will make many 

question I they want to take the car to work or get in a car and deal with things like traffic jams.  

The Sonicstar airplane is made by HyperMach and it’s made to go as fast as possible, it goes more 

than four times as fast as a regular Boeing aircraft. It has a cruising height of 19.000 meter high.  

There is a new hyper loop test track being built in California. It’s the company JumpStartFund that’s 

behind the construction and the CEO says that it is time make hyper loop trains a reality. The whole 

test track is going to cost around 100 million dollars and a whole track costs about 7 billion dollars.  

In conclusion we find out that there is many ways to travel in the future and that the future 

transportation methods sure have potential. 
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Bakgrund 
Det här är en uppsats som involverar ämnena: Svenska, Engelska, Teknik. 

Metod 
Litteraturstudier  

Syfte 
Syftet är att få en inblick på hur framtida fortskaffningsmedel kommer att se ut. 

Frågeställning 
Vilken potential har framtidens transportmedel? 
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Fakta 
 

Hyper Loop testbana i Kalifornien  

IGN reportern Seth G. Mancy skriver om den nya testbanan i artikeln ”5 MILE HYPERLOOP TEST 

TRACK COMING TO CALIFORNIA” där får vi veta det följande.  

Dirk Ahlborn som är VD för ideella företaget JumpStartFund som ligger bakom satsningen på nya 

tåglinjen säger följande: ”it's time to take the Hyperloop from concept and design and build the first 

one” Han menar då att det är dags att få Hyperloop att bli till verklighet (Mancy, 2015). 

Han skriver också att testbanan kommer att kosta upp till 100 millioner dollar men en hel bana 

kommer att kosta runt 7 miljarder dollar (Mancy, 2015). 

 

This New Supersonic Passenger Airplane Is Twice As Fast As Concorde   

I artikeln som skrivs av Pasha i wonderfulengineering.com så står det om hur Hypermach planet 

kommer att åka 4 gånger snabbare än en vanlig Boeing 747. Detta kommer att krympa tiden det tar 

att resa i världen. Flygplanet kommer att flyga på en höjd på ca. 19,000 meters höjd och kommer att 

komma upp i hastigheter som 4.000 km/h (Pasha, 2014). 

HyperMach unveils SonicStar supersonic business jet concept  

Darren Quick skrev denna artikel I Gizmag.com där han estimerar kostanden av Hypermach SonicStar 

flygplan är runt 80 millioner dollar (Quick, 2011). Flygplanet är 68.8 meter lång och har ett vingspann 

på 22.5 meter (Quick, 2011). 

Amazing cycle super highways making bikes the transport of the future  

Peter Shadbolt skriver om framtidens cykel motorvägar i CNN. Han skriver att om hur cykeln kommer 

att bli större och större, Han skriver också hur London har 24 % cyklister som cyklar till jobbet under 

rusningstid och hur den siffran kommer att öka med tiden (Shadbolt, 2015).  

London är beredd på att betala upp till 1.4 miljoner dollar på bygget av Europas mest avancerade 

cykelbana som kommer att gå från västra London till staden Barking, en 29 km lång bana (Shadbolt, 

2015). 

China Plans 1,000 KPH Super Train 

Jason mick skriver i hans artikel att China planerar att bygga en tåg linje som kan komma upp i 

hastigheter runt 1000 km/h, Tåget kommer upp i dessa hastigheter genom att åka i en vakuum tub 

och svävar på magneter för att undvika friktion (Mick, 2010). 

  



6 
 

Diskussion  
Jag tycker själv om idén om snabbare flygplan för att jag gillar inte att sitta på ett flygplan i ett tiotal 

timmar och sedan är dagen slut och man måste sova. Jag flyger mycket utomlands och detta är alltid 

att problem med flygandet. 

För att kunna ersätta flygplan måste med något annat måste den gå snabbare och vara mycket 

enklare att stiga på och av för att idag måste man passera säkerhetskontroller och incheckningar. 

Sedan måste man vänta på att flyget ska landa och vänta på att de förra passagerarna ska gå av och 

sedan under påstigningen ska ännu en säkerhetskontroll genomföras och man ska visa både 

boardingcard och pass som ska vara giltig.  

Men om du vill åka snabbast så bör du ändå åka med ett flygplan, Många företag satsar på flygplan 

som kan åka i hastigheten 4,000 km/h. detta betyder att man kan åka runt jorden på 10 timmar. 

Den planerade tåg linjen i China som kan åka i över 900 km/h har stor potential att ersätta flygplan 

för många som reser där. I framtiden skulle jag vilja se ett stort nätverk av dessa tåglinjer som 

ansluter hela Europa. Et vanligt Boeing flygplan kommer upp i hastigheten 780 km/h. 

Men om man bara ska förflytta sig en liten bit kan det vara en bra idé med en cykelmotorväg. På 

denna väg kan du åka snabbt och fritt från trafik vart du vill i en stad. En cykelmotorväg du snart 

kommer att kunna åka på kommer att finnas i London city. En cykelmotorväg kommer att uppmuntra 

befolkningen att åka cykel istället för att t.ex. åka bil. 
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Slutsats 
Vi kan dra en slutsats att det kommer att finnas många möjligheter att resa och förflytta sig i 

framtiden. Om du bara ska åka en kort bit kan du cykla dit på en cykelmotorväg och om du ska t.ex. 

resa bort kan du antigen flyga supersnabba flygplan eller åka super tåg. Många av dessa teknologier 

utvecklas idag och i framtiden kommer vi kunna resa vart vi vill på en mycket kort tid.  

Framtiden transportmedel har mycket stor potential och kommer att bli en stor del av allas liv i 

framtiden. 

  



8 
 

Källförteckning  
 

Bild från framsida:  

http://blog.genesys.com/wp-content/uploads/2013/07/Fotolia_41664318_Subscription_XXL.jpg 

Referenser 
Mancy, S. G. (den 26 Februari 2015). 5 Mile hyperloop test track coming to california. IGN News. 

Hämtat från http://www.ign.com/articles/2015/02/26/5-mile-hyperloop-test-track-coming-

to-california den 4 mars 2015 

Mick, J. (den 5 augusti 2010). China Plans 1,000 KPH Super Train. Hämtat från 

http://www.dailytech.com/China+Plans+1000+KPH+Super+Train/article19268.htm den 9 

mars 2015 

Pasha. (den 16 januari 2014). Hämtat från http://wonderfulengineering.com/this-new-supersonic-

passenger-airplane-is-twice-as-fast-as-concorde/ den 5 mars 2015 

Quick, D. (den 20 juni 2011). HyperMach unveils SonicStar supersonic business jet concept. Hämtat 

från http://www.gizmag.com/hypermach-sonicstar-ssbj-concept/18974/ den 5 mars 2015 

Shadbolt, P. (den 4 mars 2015). Amazing cycle super highways making bikes the transport of the 

future. Hämtat från http://edition.cnn.com/2015/03/04/tech/city-cycle-super-highways/ den 

5 mars 2015 

 

 


