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Inledning 

Trafikutskottet beslutade den 2 juni 2015 att göra en delegationsresa till 

Japan. 

Syftet med resan har av utskottet fastställts enligt följande (prot. 2014/15:40).  

Utskottet avser att med en delegation besöka Japan för att bl.a. studera 

höghastighetståg, it, fordonsindustri, sjöfart, flygplatsinfrastruktur m.m. En 

utgångspunkt för denna resa är att Japan i ett internationellt perspektiv ligger 

i framkant när det gäller flera delar av trafikutskottets beredningsområde. Ur 

detta perspektiv är det angeläget att delegationens ledamöter ges tillfälle att 

diskutera transport-, kommunikations- och planeringsfrågor med japanska 

företrädare och att delegationens ledamöter ges en bild av den politiska 

beslutsprocessen inom de områden som ska studeras. Vidare är det en 

förutsättning att de områden som studeras är relevanta för svensk del. 

I enlighet med utskottets beslut genomförde en delegation från riksdagens 

trafikutskott i oktober 2015 en tio dagar lång resa till Japan. I resan deltog 

elva ledamöter och två tjänstemän. Deltagarförteckning och reseprogram 

framgår av bilagorna I och II. 

I det följande redovisas en kortare beskrivning av de besök och aktiviteter 

som ägde rum under resan fördelat efter olika programpunkter. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Redogörelse för resan 

Delegationen anlände till hotellet strax efter lunch lördagen den 3 oktober.  

På söndagen gjorde delegationen en båtfärd i Tokyo Bay. 

 

Måndagen den 5 oktober informerade ambassadör Magnus Robach 

delegationen om aktuella frågor i Japan.  

Vid ett lunchmöte med Leif Nilsson, regional general manager, Asien och 

Stillahavsområdet, på SAS diskuterades frågan om SAS möjligheter att få slot-

tider på Haneda flygplats. 

Därefter genomfördes en artighetsvisit hos Toshiya Morishige, vice minister 

för internationella relationer, på ministeriet för land, infrastruktur, 

transporter och turism. 

Efter lunch besökte delegationen Haneda flygplats, världens fjärde största 

flygplats. Flygplatsen är en av två flygplatser i Tokyos storstadsområde. Den 

ligger endast 14 km från Tokyo station. Delegationen informerades om vilka 

tekniker som används för att undvika bullerstörningar trots att flygplatsen 

ligger mycket nära stadens bebyggelse. Vidare lärde sig delegationen mer om 

de nybyggda landningsbanorna och vilken teknik som använts vid 

konstruktionerna. Även trafiklösningar till och från flygplatsen diskuterades. 

Besöket inkluderade även studiebesök till landningsbana D som är 

konstruerad på en konstgjord ö.  

Senare under eftermiddagen besökte delegationen Tokyos hamn och NYK 

Container Terminal. Tokyos hamn är en av Japans största hamnar, med en 

årlig kapacitet om ca 100 miljoner ton last och 4 500 000 TEU (en TEU 

motsvarar en 20-fots container). Containerhanteringen är mycket avancerad, 

vilket innebär bl.a. att man kan parkera containrar på ett speciellt sätt så att 

vilken container som helst kan plockas från lagerplatsen utan att de runt 

omkring behöver flyttas. 

På kvällen bjöd ambassadör Magnus Robach delegationen på middag på det 

svenska residenset. Företrädare för svenska företag i Japan och representanter 

för Business Sweden var också inbjudna. Delegationens deltagare gavs 

möjlighet att diskutera svensk export, svenska företags möjligheter att växa i 

Japan m.m. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Tisdagen den 6 oktober inleddes med att delegationen informerades om den 

japanska regeringens it-strategi av den ansvarige för strategin, Yoshihiro 

Nagayama. 

Nästa programpunkt handlade om ClouT, ett gemensamt europeisk-japanskt 

ICT-projekt. ClouT innebär ett nyttjande av sakernas internet (internet of 

things) för att ge medborgarna inflytande i smarta städer. Sakernas internet 
tillåter användare att ansluta allt (sensorer, mobiltelefoner, servrar etc.). I 
Japan var förväntningarna höga på att detta skulle komma att driva på 
utvecklingen av infrastruktur, tjänster, verktyg och applikationer för 
kommuner och deras olika intressenter.  

I punkten efter berättade NTT East om sitt projekt för att minska 
stillasittande hos den äldre delen av befolkningen. Projektet syftar till att 
utveckla en app där deltagarna uppmuntras att gå promenader, besöka parker, 
butiker m.m.  

Därefter informerade företrädare för Panasonic om Fujisawa Sustainable 

Smart Town (Fujisawa STT). Målet för Panasonic är att skapa en hållbar stad 

där man tar hänsyn till natur och främjar konsumtion av närproducerat. 

Miljö- och säkerhetsfrågor är prioriterade. Projektet är ännu i ett tidigt skede, 

för närvarande lever 200 personer i staden. I likhet med många japanska 

projekt stäcker sig dock planeringen långt fram i tiden, och företagets planer 

inkluderar de kommande 100 åren. 

Under eftermiddagen besöktes Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line), 

världens femte största speditionsbolag. Bolaget bildades 1885 och är en del 

av Mitsubishi sfären. Rederiet redogjorde för sitt aktiva framtidsarbete som 

är mycket inriktat på miljöfrågor, där utgångspunkten är att göra fartygen 

smartare. Sedan 2014 har företaget introducerat nya generationens 

biltransportfärjor. Vidare avser företaget att öka antalet LNG-fartyg till 100 

stycken senast 2018. Rederiet avser att bygga världens första bunker LNG-

fartyg 2016. Slutligen berättade rederiet om sitt arbete med extremt 

energisnåla fartygstyper.    

Delegationen gjorde därefter ett studiebesök i kontrollrummet för Tokyo 

Metropolitan Expressway (MEX). Företaget driver och underhåller 310 km 

motorväg i Stortokyo området. Över 1 miljon fordon passerar MEX 

dagligen. De flesta vägarna är planskilda (förhöjda vägar eller tunnlar), och 

hastighetsbegränsningen är 60 km/h på de flesta sträckor. Alla resor på 

företagets vägar kräver att vägtull betalas med avgifter som varierar beroende 

på fordonets storlek. Företaget redogjorde för praktiska lösningar som t.ex. 

informationstavlor som ger realtidsinformation till trafikanter och hur  

insamling av data sker via detektorer som är placerade med 300 meters 

mellanrum samt via kameror. Trafikanterna kan också ge information per 

telefon till kontrollrummet.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdagen den 7 oktober inleddes med ett möte med Nobukazu Nagai, 

direktör vid järnvägsavdelningen på ministeriet för land, infrastruktur, 

transport och turism. Under mötet fick delegationen fördjupade kunskaper 

om japans höghastighetståg Shinkansen. Den första linjen, som öppnades 

1964, går mellan Tokyo och Osaka och passerar Nagoya. Detta innebär att 

den täcker Japans tre största städer. Shinkansen transporterar ca 350 miljoner 

personer per år och är känd för sin punktlighet. Under 2014 var 

snittförseningen 54 sekunder per tåg, inklusive förseningar på grund av 

okontrollerbara faktorer såsom naturkatastrofer. Huvuddelen av nätverket 

har hastighetsbegränsningar mellan 240 och 320 km/h. Shinkansen har inte 

drabbats av några dödsfall på grund av kollisioner eller urspårningar. I dag är 

tre nya linjer till öarna i norra Japan under konstruktion. Shinkansen 

konkurrerar med inrikesflyget, och prisskillnaden mellan att flyga inrikes eller 

åka Shinkansen är obetydlig, däremot är det tidsbesparande att välja 

Shinkansen. Placeringen av stationer diskuteras, och delegationen 

informerades om att stationer ofta placeras inne i städer. Eftersom detta på 

grund av utrymmesskäl inte alltid är möjligt pekade Nobukazu Nagai också 

på exempel på att städer istället vuxit upp kring stationer som från början låg 

tämligen ödsligt.   

Senare under förmiddagen besökte delegationen Tokyo station och 

kontrollrummet för företaget JR Central Shinkansen. Mötet inleddes med 

information om Tokyo station som hanterar över 3 000 tåg per dag. 

Företaget JR-EAST äger flera av byggnaderna i anslutning till stationen, där 

man bl.a. kan hitta bolagets egna kaféer, närbutiker och dryckesautomater. 

Vidare äger företaget shoppingcenter och hyr ut kontorsutrymmen. Av 

företagets omsättning härrör ungefär 30 procent från dessa typer av 

sidoverksamheter. 

Företrädare för JR Central Shinkansens kontrollrum informerade om 

verksamheten. Det säkerhetssystem (ATC) som tågtrafiken utnyttjar baseras 

på tågets läge och hastighet liksom rälsens skick. ATC kommunicerar hela 

tiden med tågföraren om bl.a. den högsta tillåtna hastigheten. För underhåll 

och kontroll av järnvägen används det specialutrustade tåget Dr Yellow som 

kör på järnvägen ungefär var tionde dag och som förser kontrollrummet med 

aktuell data om järnvägens skick.  

Under eftermiddagen besökte delegationen Nissan i Yokohama. Företrädare 

informerade om Nissan Zero Emission Strategy som först och främst 

innefattar elbilen LEAF. Nissan redogjorde för sin övertygelse att 

batterikapaciteten kommer att bli mer effektiv och laddningstiden kommer 

att kortas. I dag finns det sju laddningsstationer för elbilar mellan Tokyo och 

Nagoya. Delegationen fick även viss information om autonom bilkörning. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdagen den 8 oktober reste delegationen med Shinkansen Nozomi till 

Nagoya för att göra ett studiebesök på en av Toyotas bilfabriker (Motomachi 

Plant) i Toyota city. Toyota bildades 1937 och är i dag världens största 

biltillverkare. Företaget är känt inom det företagsekonomiska fältet för sitt 

arbete med att minska slöseri av tid och resurser.  Delegationen fick ta del av 

hela produktionskedjan för Toyota Crown.  

Eftermiddagen fortsatte med ett möte om Toyotas bränslecellsbil Mirai 

(japanska för ”framtid”). Yoshikazu Tanaka, chefsingenjör för Mirai 

berättade ingående om sitt arbete med att ta fram bränslecellsbilen. 

Presentationen innefattade tekniska grunder, den historiska bakgrunden, 

utmaningar vad gäller teknik och infrastruktur och framtidsaspekter. Toyota 

påbörjade utvecklingen av vätgasdrivna bränslecellsbilar 1992. Den första 

begränsade upplagan av bränslecellsbilar såldes i Japan och USA 2002. 

Försäljningen av Toyota Mirai påbörjades i år, men ännu är produktionen 

väldigt begränsad. Delegationen informerades om att det inte krävs särskilt 

många tankstationer utan att det viktiga är att de är strategiskt planerade. 

Tokyo stad avser att subventionera byggandet av tankstationer. 

Delegationen gjorde därefter ett kort studiebesök på Kaikan Museum där 

möjlighet gavs att se dagens Toyota bilar, allt från hybridbilar till 

bränslecellsbilar. 

Dagen avslutades med ett studiebesök på Toyota Ecofuel Town, ett område 

i staden Toyota där utveckling pågår för att effektivisera energianvändning 

samt minska koldioxidutsläpp och övrig miljöpåverkan i samhället. Stadens 

mål är att jämfört med 2011 minska sina koldioxidutsläpp med åtminstone 

30 procent till 2030 och 50 procent till 2050.  

 

Fredagen den 9 oktober åkte delegationen lokaltåg till SCMaglev and 

Railway Park utanför Nagoya. Delegationen informerades närmare om 

Maglevtåget. Maglevtekniken använder sig av magnetisk levitation för att 

transportera tågvagnar utan fysisk kontakt med marken. I april 2015 slog JR 

Centrals SCMaglev (superconducting maglev) nytt världsrekord med en 

hastighet av 603 km/h. År 2011 fick JR Central tillåtelse av regeringen att 

använda sig av tekniken på en planerad tåglinje mellan Tokyo och Osaka – 

en sträcka på ca 500 km – som ska korta ned restiden från 138 till ca 70 

minuter. Besöket avslutades med en rundvandring i ett museum med tåg från 

tidigt 1900-tal fram till dagens Shinkansen. 

Senare under eftermiddagen åkte delegationen till Kyoto. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lördagen den 10 oktober hyrde delegationen cyklar. Cykelturen i 

vänstertrafik gick runt staden, och delegationen noterade att mycket återstår 

att göra i Japan för att främja cykeln som transportmedel. 

Efter lunch reste delegationen med Shinkansen tillbaka till Tokyo. 

 

Söndagen den 11 oktober åkte delegationens medlemmar på egen hand 

kollektivtrafik i Tokyo, bl.a. tunnelbana och pendeltåg. Dagen avslutades 

med en gemensam middag. 

Delegationen lämnade Japan på förmiddagen måndagen den 12 oktober för 

att senare under eftermiddagen landa i Sverige. 

 

Uppfyllande av syftet med resan 

Delegationens sammanfattande bedömning är att resan uppfyllde det syfte 

med resan som angetts på förhand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga I 

 

Deltagare 

Jessica Rosencrantz (M), vice ordförande och delegationsledare 

Pia Nilsson (S) 

Suzanne Svensson (S) 

Leif Pettersson (S) 

Anders Åkesson (C) 

Jasenko Omanovic (S) 

Said Abdu (L) 

Robert Halef (KD) 

Johan Andersson (S) 

Erik Ottoson (M) 

Anders Schröder (MP) 

Från utskottets kansli deltog två tjänstemän. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga II 

 

Program för trafikutskottets delegationsresa till Japan den 2–12 oktober 

2015 

 

Lördag 3 oktober 

8.55 Ankomst till Narita International flygplats med flight 

AY73 

 Ambassadpersonalen möter 

  

 Busstransport till Hotel Century Southern Tower  

 

  

 

Söndag 4 oktober 

  

14.30 Samling i hotellets lobby för gemensam färd till Tokyo 

Bay Cruise  

 

16.00–18.30 Gemensam middag (utskottsaktivitet): Vingt Et Un, 

Twilight Cruise, Tokyo Bay Cruise 

 (Karta bifogas) 

   

  

Måndag 5 oktober 

8.05 Samling i hotellets lobby  

 

8.15 Busstransport till ambassaden  

 

9.00–9.45 Möte med ambassadören  

 Lokal: Selma Lagerlöf rum, andra våningen 

– Ambassadör Magnus Robach 

– Förste ambassadsekreterare Olle Pettersson 

 

Busstransport till parlamentet  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 Artighetsvisit hos Vice-Minister of Land, Infrastructure, 

Transport and Tourism (högste tjänsteman) 

Språk: Japanska och engelska med tolk 

 

 Busstransport och Monorail till Haneda flygplats  

 

12.00–13.00 Lunchmöte med Leif Nilsson, regional general manager, 

Asien och Stillahavsområdet, SAS, på Haneda flygplats  

 

 

13.00–15.00 Studiebesök på Haneda flygplats 

 Information om flygplatsen 

 Besök på kontrolltornet och på landningsbana D 

  

Busstransport till Tokyos hamn/NYK Container Terminal  

 

16.00–17.00  Studiebesök till Tokyos hamn/NYK container terminal 

5-2, Yashio 2-chome, Shinagawa-ku. Information om 

hamnen. 

  

 Busstransport till hotellet  

 

18.15 Samling i hotellets lobby  

 

18.30 Busstransport till ambassadörens residens, svenska 

ambassaden  

 

19.00–21.00 Middag med företrädare för svenska företag och Svenska 

handelskammaren i Japan 

Lokal: Ambassadörens bostad, svenska ambassaden 

 

  

Tisdag 6 oktober 

 

8.50 Samling i hotellets lobby  

 

9.00 Busstransport till svenska ambassaden  



 

 

 

 

 

 

 

 

9.30–10.00 Möte med företrädare från the Japanese Government’s IT 

Strategic Headquarters 

– Presentation om regeringens IT strategi 

  

10.00–10.50 Möte med Takuro Yonezawa, Research Assistant 

Professor, Keio University 

– Diskussion om internet, molntjänster och framtidens 

möjligheter 

  

11.00–11.50 Möte med företrädare från NTT East 

– Diskussion om Smart City Solutions 

 

11.50–12.10 Möte med företrädare för Panasonic 

 – Diskussion om Fujisawa Sustainable Smart Town 

  

12.00–14.00 Lunch nära ambassaden 

 

14.00 Busstransport från svenska ambassaden  

 

14.30–15.30 Studiebesök till NYK Line 

  

Busstransport till Tokyo Metropolitan Expressway 

(MEX) Traffic Control Room  

 

16.00–17.00 Studiebesök till Tokyo Metropolitan Expressway (MEX) 

Traffic Control Room 

 

 Busstransport till hotellet  

 

  

Onsdag 7 oktober 

 

8.50 Samling i hotellets lobby 

 

9.00 Busstransport till svenska ambassaden  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

9.30–10.00 Möte med Nobukazu Nagai, Director at the Railway 

Bureau of the Ministry of Land, Infrastructure, Transport 

and Tourism 

– Diskussion om Japanese High-Speed Railway System 

(Shinkansen) 

 

 Busstransport till Tokyo station  

 

10.25 Mötesplats Nihonbashi Gate 

 

10.30–11.45 Studiebesök på Tokyo station och kontrollrummet på JR 

Central Shinkansen 

  

12.00–13.00 Lunch  

 

13.15 Busstransport till Yokohama 

 

14.30–15.30 Möte med Nissan i Yokohama 

 – Diskussion om elbilar och om autonom bilkörning 

    

 Busstransport till hotellet 

  

Torsdag 8 oktober 

 

7.30  Utcheckning från hotellet  

 

7.50  Samling i hotellets lobby 

 

8.00 Taxitransport till Tokyo station  

  

9.30–11.12 Tågresa till Nagoya med Shinkansen (Nozomi 21) 

Tokaido Shinkansen 

 

11.20 Mötesplats på Nagoya station 

 

 Busstransport till Toyota City  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

12.00–12.45 Lunch nära Toyota Plant 

 

13.00–14.00 Studiebesök till Toyota Plant 

 

 Busstransport till Kaikan Museum  

 

14.20–15.30 Möte med Mr. Yoshikazu Tanaka, Chief Engineer of 

Mirai (Toyota’s fuel cell vehicle model)  

 – Diskussion om vätgasdrivna bränslecellsbilar 

 

15.30–16.00 Kaikan Museum 

  

 Busstransport till Toyota Ecoful Town  

 

16.15–17.30 Möte med Vice-Mayor of Toyota City och studiebesök 

till Toyota Ecofuel Town 

 – Information om staden och miljövänliga trafiklösningar 

 

 Busstransport till Nagoya Tokyu Hotel  

 

 Incheckning på Nagoya Tokyu Hotel 

  

Fredag 9 oktober 

 

8.15  Utcheckning från hotellet 

   Samling i hotellets lobby 

 

8.45 Metro till lokaltåget 

 

9.30–9.54 Resa med lokaltåget till SCMaglev and Railway Park, från 

Nagoya station till Kinjyo-Futo  

 

10.00–12.00 Studiebesök till SCMaglev and Railway Park  

– Diskussion om Maglevprojektet 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

12.14–12.37 Resa med lokaltåget från Kinjyo-Futo till Nagoya station 

 

12.30–13.30 Lunch vid hotellet 

 

14.14–14.50 Tågresa till Kyoto med Shinkansen (Nozomi 33) 

 

15.00 Incheckning på Kyoto Century Hotel 

 

Lördag 10 oktober 

 

9.15  Utcheckning från hotellet 

 Samling för promenad till cykeluthyrningen 

 

10.00–12.15 Utskottsaktivitet: Cykeltur i Kyoto 

  

13.53–16.13 Tågresa från Kyoto till Tokyo med Shinkansen 

 (Nozomi 24) 

  

Söndag 11 oktober 

 

Hela dagen  Delegationen åker med kollektivtrafik i Tokyo 

 

  

Måndag 12 oktober 

 

7.15 Utcheckning från hotellet 

 Samling för avresa till flygplatsen 

 

7.45 Buss transport till Narita International flygplats 

 

11.00 Avresa med flight AY74 

 

17.00 Ankomst till Bromma via Helsingfors 


