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Abstract 
This report is about how and why Maglev trains are better than ordinary high-speed trains. I will prove 

this by searching the Internet for facts, mainly facts gathered from companies that build Maglev trains 

since they are the most trustworthy. Throughout my research I’ve realized that Maglev trains are way 

better than I thought. They can both save a lot of money for the state of the country and be way simpler 

to build, but also easier for the passengers to use.  

There are advantages and disadvantages with both Maglev trains and high-speed trains. But there are a 

considerably more amount of advantages with Maglev, which makes these trains to the best transport 

option of them both. Because that the Maglev trains are so fast, they can transport humans in a rapid 

speed and also increase the accessibility of trains for the passengers. The Maglev trains can also go 

where the ordinary high-speed trains can’t like for instance over mountains. They are more economical 

too since they have better energy efficiency and it doesn’t cost as much too operate the trains.  

With the facts I’ve gathered I came to the conclusion that Maglev trains are the superior type of trains. I 

based my decision by looking at the many advantages of Maglev and then I compared those with the 

advantages of high-speed trains. The results were in advantage for the Maglev and I stayed with that 

result.   
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Bakgrund 
För att förstå denna rapport måste man veta vad ett maglevtåg är. Dessa tåg drivs alltså med hjälp av 

magnetism och ”svävar” i luften. De kan även komma upp i väldigt höga hastigheter då det inte uppstår 

någon friktion. Det finns många som kritiserar övergången till maglevtåg istället för det gamla hederliga 

höghastighetståget. Därför har jag valt att titta närmare på hur och varför det är bättre med Maglev som 

transporteringsmetod för tåg. 

 

Metod 
Jag ska få reda på min fakta genom att söka på internet efter trovärdiga källor som har med Maglev att 

göra. Företag som har byggt maglevtåg är min största prioritering för de är mest troliga att veta vad de 

gör. Denna metod är mycket enkel och bra därför att min fakta är korrekt och lätt att förstå. 

Syfte 
Denna rapport är ämnad till att undersöka på vilka sätt Maglevtåg är bättre än höghastighetståg. 

 

Frågeställning 
Varför är Maglevtåg bättre än de höghastighetståg som redan existerar i Europa? 
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Fakta 
 

 

Maglev2000   
I en sektion som heter ”Maglev FAQ” på webbsidan Maglev2000.com skriver de att man kan förhindra 

att behöva åka från A till B som höghastighetståg, utan att man åka med Maglev som det kommer finnas 

många fler stationer till istället. Individuella Maglevtåg innehåller runt 100 personer som mest, medan 

vanliga höghastighetståg kan transportera upp till 1000 personer samtidigt. Detta gör att Maglev kan 

transportera människor oftare än höghastighetstågen då de är klara med transporten snabbare samt har 

fler tåg igång samtidigt. Maglev tåg åker i en toppfart på 430 km/h medan höghastighetståg klarar som 

max 240 km/h. De skriver även att transporteringstiden hos Maglevtågen är halverad jämfört med 

höghastighetstågen. (Maglev2000, 2001) 

Vidare skriver teamet bakom Maglev2000 att ljudet från ett Maglevtåg är betydligt lägre än ett 

höghastighetståg, eftersom att Maglevtågen ”svävar” över banan medan de andra tågen åker på räls 

med hjul gjorda av stål. Till sist skriver de att deras tåg kan åka på förhöjda styrvägar, vilket de andra 

mycket tyngre tågen inte kan göra. Möjligheten att kunna åka på förhöjda styrvägar bidrar till bättre 

säkerhet, men det minskar också den miljöpåverkan som de andra tågen har. (Maglev2000, 2001) 

 

 

The Northeast Maglev 
På webbsidan Northeastmaglev.com skriver de i en sektion som heter ”Frequently asked questions about 

SCMaglev” att dessa tåg klarar att åka trots regn på stormnivå. Maglevtågen kan även åka genom 

snöväder med is med hjälp av ett varmvattensprinklersystem. Dessa tåg kan till och med klara av 

jordbävningar tack vare alarm som kan varna för jordbävningar och då saktas tåget in direkt. Det finns 

även särskilda väggar bredvid tåget som förhindrar tåget att spåra ur. (TNEM, 2013) 

Angående hur tyst ett Maglevtåg är jämfört med ett höghastighetståg från det andra stycket så skriver 

nu TMEM om hur mycket tystare Maglevtåget verkligen är: ”SCMAGLEV traveling at 186 mph (300 km/h) 

is much quieter than a TGV moving at only 55 mph (88 km/h).” TGV är alltså ett höghastighetståg i 

Frankrike. De har även jämfört hur mycket energi ett maglevtåg drar jämfört med andra 

transportsmedel. Eftersom att dessa tåg är mycket lättare än andra så kan de åka i mycket längre 

omgångar, vilket ökar energieffektiviteten väldigt mycket. (TNEM, 2013) 

 

 

Myter om Maglev 
I Laurence E. Blows arbete som heter ”Dispelling the Myths of Maglev” svarar han på 10 olika myter 

angående Maglev, men jag kommer bara ta upp den mest intressanta. Den jag fastnade mest för var ett 

uttalande om att Maglev var för dyrt att bygga och driva. Till det antagandet svarar Blow:”When planned 

properly, meaning when it can be matched to the terrain to take advantage of its performance abilities, 
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maglev construction is no more expensive — and in some cases, significantly less expensive than 

conventional steel-wheel-on-steel-rail systems”. 

Som ett exempel till hur maglevtågen kan vara 

billigare att bygga och driva, har Brow använt 

Storbritanniens Ultraspeed projekt. I bilden 

nedanför kan man se hur rutten ska se ut. Tåget 

ska trafikera 9 oli ka stationer från 

Glasgow till London, däribland 6 olika 

flygplatser. Kostnaden för detta projekt kommer 

kosta runt 19 miljarder pund, vilket motsvarar 

ca 240 miljarder sek. Om man sedan kollar på 

hur mycket det kostar att bygga och driva en 

likadan väg för höghastighetståg så kommer 

man märka betydlig skillnad i pris. Ett tåg i TGV-

stil kan helt enkelt inte ta sig över bergskedjan Penninerna i Storbritannien då de har en brist på 

hastighet, acceleration och att ta sig uppför backar. Detta kan maglevtågen göra relativt enkelt då de är 

väldigt lätta och kan ta sig förbi längs med motorvägen M62. För att ett höghastighetståg ska ta sig förbi 

bergen, måste man bygga en väldigt stor tunnel som ska vara ca 30 km lång. Detta själv kostar runt 2 

miljarder pund (25 miljarder sek). 

Eftersom att en enda järnväg inte kan ha så många stopp, måste man dela järnvägen till en y-formad väg 

istället (se bild nedanför). Vilket skulle leda till en extra sträcka på 200 km samt extra tåg som kan 

trafikera på den delade vägen. Allt som allt kommer 

det kosta runt 29 miljarder pund, vilket motsvarar runt 

370 miljarder svenska kronor. Alltså kostar det att 

bygga just den vägen 50 % mer än vad det kostar för 

Ultraspeedprojektet att finansieras. Eftersom att det är 

fler tåg som trafikerar järnvägen, kostar det även 50-

60 % mer för att driva höghastighetstågen i detta fall. 

(Blow, 2010) 
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Diskussion 
 

Genom att ha sökt på Internet efter bra källor till varför Maglevtåg är bättre än höghastighetståg, har jag 

nu en tillräckligt bra grund för att kunna svara på den frågeställningen. Faktan jag samlat in via alla 

webbplatser visar klart och tydligt att maglevtåg är den bättre sortens tåg. Inledningsvis tänker jag dra 

några slutsatser utifrån ett fåtal uttalanden från webbsidan Maglev2000. Först och främst säger de att 

med Maglev kan man förhindra att behöva åka från A till B genom att ha fler stationer att stanna vid. 

Varför skulle det vara bra? Jo, för då behöver man inte ta ett tåg vars slutstation är några kilometer ifrån 

dit man ska som t.ex. att åka från Norrköping till Linköping när man egentligen ska till Söderköping. Med 

Maglev kan man då stanna på den stationen man vill av vid, ungefär som att åka buss fast med en 

mycket högre hastighet. 

Sedan med en fortsättning från Maglev 2000 har vi det här med hur många individer Maglevtågen kan 

transportera samtidigt. Ett individuellt tåg kan ha plats med upp till 100 personer, medan ett 

höghastighetståg kan transportera upp till 1000 personer samtidigt. På vilket sätt kan det vara bättre 

med att transportera färre människor? Eftersom att Maglevtåg kan ha flera tåg på samma spår utan 

några problem gör det att de kan transportera väldigt många personer samtidigt, medan 

höghastighetståg bara kan ha ett tåg som åker på samma spår i långa intervaller. Med hjälp av sin höga 

hastighet kan Maglev transportera folk dubbelt så snabbt som höghastighetståg. Detta leder till bekväma 

tider för tågresenärerna, men också blir maglevtågen mer tillförlitliga.  

Det sista som Maglev 2000 diskuterar kring är förhöjda styrvägar. Maglevtågen är betydligt lättare än 

höghastighetstågen, vilket öppnar mer möjligheter för de förstnämnda tågen. Främst kan de åka över 

berg och eventuella markförhöjningar istället för att behöva åka igenom dem med hjälp av en tunnel. 

Detta binder oss samman med Laurence E. Blows arbete som heter ”Dispelling the Myths of Maglev” där 

han diskuterar kring varför maglevtåg är otroliga tåg. Där finns en sektion angående förhöjda maglevtåg 

mot vanliga hastighetståg. Eftersom att maglevtåg kan åka igenom bergskedjan Penninerna går det åt 

avsevärt mindre resurser till maglevtågen än vad det krävs för att bygga höghastighetståg. Det blir också 

till en hög grad enklare att åka över bergskedjan än att bygga en tunnel igenom de massiva bergen. Dels 

för att det krävs mindre arbete, men också för att det är en mycket billigare lösning.  

 

Det finns ett stort problem med höghastighetståg, och det är vad som händer när det blir oväder i form 

av vatten och snö. Ifall spåren är täckta av snö eller is kan höghastighetstågen åka helt enkelt, men för 

maglevtågen spelar det ingen roll. Northeast Maglev säger att det finns varmvatten installerade bredvid 

spåren som förhindrar både snö och is från att befinna sig på spåren, detta leder till att tågen inte 

riskerar bli försenade pga. att det är något som förhindrar tågen från att passera. Eftersom att 

maglevtågen tar sig framåt med hjälp av magnetism behöver de bry sig om is på spåren, medan ett TGV-

tåg skulle hotas att spåra ur. Detta är ytterligare en anledning till varför maglevtåg är bättre än 

höghastighetståg. 
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Om man bor nära ett järnvägsspår vet man säkert om hur irriterande det kan vara med att höra tågen 

dundra förbi. Detta är ett problem som kan lösas med hjälp av maglevtåg då de är avsevärt tystare än de 

originella tågen. Maglev skapar alltså ännu mer möjligheter kring vart man kan bygga spåren, för när de 

är i princip ljudlösa kan man placera dem nära bostäder utan att de berör dem som bor där.  

Slutligen skriver Northeast Maglev om att dessa maglevtåg har betydligt bättre energieffektivitet 

eftersom att de är mycket lättare än TGV-tågen. De kan därför transportera människor under längre 

sträckor då det inte krävs lika mycket energi för att få tågen att åka framåt. Detta öppnar återigen upp 

nya möjligheter för eran inom tåg. Maglevtågen kan ta sig till platser där det förr har varit för långt för 

att åka till, men också ställen som varit besvärligt för vanliga tåg kan ta sig till exempelvis städer som 

ligger kring berg. Man kan dra en enkel slutsats av dessa fakta, och det är att maglevtågen har väldigt 

många fördelar och få nackdelar. Detta gör att maglevtågen utklassar höghastighetstågen i många 

aspekter, främst i tillförlitlighet och energieffektivitet.  
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Slutsats 
Det finns fördelar och nackdelar med både maglevtåg och höghastighetståg. Men det finns betydligt fler 

fördelar med Maglev, vilket gör dessa tåg till det bättre transportmedlet av de båda. Med bättre 

tillförlitlighet och möjligheter blir maglevtåg överlägset det bästa tåget. Eftersom tåget är så snabbt, kan 

det transportera människor väldigt snabbt samt öka tillgängligheten av tåg för resenärerna. Maglevtågen 

kan ta sig dit höghastighetstågen inte kan, men också på ett bättre sätt rent ekonomiskt. Därför att de 

har bättre energieffektivitet, samt kostar det inte lika mycket att driva tågen. 

En frågeställning till framtiden kan vara att i fall dessa tåg någonsin kommer vara snabbare och bättre 

transporteringsmedel än flygplan?  
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