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Utförs som spårbundna förflyttningar
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Baserat på rullmotståndets 
inverkan på förflyttning av 
”viktenheten 1 på järnväg”

Energiåtgången på järnväg 1 - 2

Det är alltså mycket energieffektivt att 
flytta gods med järnväg. 

AMCCT AB

Baserat på rullmotståndets 
inverkan på förflyttning av 
”viktenheten 1 på landsväg”

Energiåtgången för att förflytta på 
landsvägar är beroende på vilken typ av 
motor som finns i fordonet.

Dieselmotor så är energiåtgången ca 75
när hänsyn tagits till verkninggraden på 
involverade komponrnter.

Ett elmotordrivet fordon kommer 
energifaktorn att sjunka till mellan 
30 till 40 eneheter 

Det skall uppmärksammans att även om lastbilarna förses med elmotorer kommer 
energiförbrukningen i jämförelse med järnväg att ha en faktor på 30 - 40 ggr dyrare att 
förflytta med lastbilar i förhållande till att förflytta med järnvägen. Det finns egentligen inget 
alternativ till att transporterna skall utföras på annat än järnvägen, sett ur energisynpunkt. 

Det är inte som så många tror att blir lastbilarna bara den utrustas med elmotorer så har man tagit bort skillnaden till järnvägstransporter. 
Det är fysikaliska fakta som inte går att bortse ifrån. För den intresserade finns bakgrundskalkylerna att hämta i ett separat dokument 
som kan tankas ned från vår hemsida www.amcct.se
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Ett systemskifte erfordras inom intermodala transporter!

Vi måste bort från Ändpunktstrafik till Linjetrafik!

AMCCT AB Godstransporter

2



Orsak till Ändpunktstrafiken

Trailers problemet!
Terminaler för att hantera trailers kräver ledningsfritt
utrymme och höga lyft. Kostsamma kranar och 
rangeringar skapar höga kostnaer för omlastning
av trailers. 

Behövs trailern?
Egentligen inte. Det går lika bra att använda en ren 
container. Varför skall man hantera med hjulaxlar 
och använda kostsamma specialvagnar för trailers.

Gå över till containers!
Då kan kostnaderna för omlasting på enkla 
terminaler sänkas rejält och vi kan få en rationell
linjetrafik som gynnar alla kunder. Det blir även 
snabbare service till kunderna.

Dags att göra något!

Det är dags för en förändring av godstransporterna!
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Enkla automatiska terminaler med låga hanteringskostnader

Automatiska terminaler

- enkla terminaler och endast ett 
  sidospår erfordras

- helautomatiska och omlastning kan ske
  under befintlig elledning

- ingen rangering erfordras till ett speciellt 
  ledningsfritt utrymme

- lok och vagnar ständigt ihopkopplade och
  inga avbrott i den logistiska kedjan

- tätt placerade terminaler vilket ger en 
  avsevärd ökad servicegrad för kunden

- låga omlastningskostnader

- tåget snabbt ute på spåret efter omlastning

- hanterar enbart containers och växelflak I ett modernt upplagt inje-trafiksystem med relativt täta terminalplaceringar kan
servicegraden till kunderna öka avsevärt. Kostnaderna för transport och 
hantering kommer att kunna sänkas radikalt.
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AMCCT AB Lastbilar erfordras men bara inom distribution

Lastbilar erfordras

- Lastbilar behövs men bara inom 
  distributionen

- distributionsfordonen tillhör
  terminalerna

-  distribuerar containers mellan 
   terminal och kunder

- kan lämna och hämta en container
  i speciella stolpar som skall finnas
  hos kunder och på terminalen

- kommer i ett senare skede att 
  kunna hämta och lämna enhetslaster
  hos kunder automatiskt

- i dagsläget är fordonen hanterade
  av chaufförer

All service med utkörningar- och inhämtande av enhetslaster hanteras av distributionsfordon 
som tillhör terminalen. De är i inledningsskedet opererande med chaufförer men skall på sikt
bli helt automatiskt opererande.
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AMCCT AB Snabbt in på terminalen, snabb hantering och snabbt ut igen

Snabb logistik

- tåget snabbt in på den enkla 
  terminal på ett sidospår

- snabb hantering av containers
  som hanteras under den 
  befintliga elledningen

- hanteringen sker automatiskt
  och utan hjälp av kranar eller 
  truckar.

- hanteringen sker med vad vi 
  kallar ”Myran”

-  den täta terminalplaceringen 
  gör att distributionssträckorna
  är korta

-  tåget ständigt ihopkopplat

-  snabbt ut på spåret igen

Med ett upplägg med våra snabba förbindelser, mycket korta omlastningstider är konkurrenskraften från järnvägen förödande för de långa 
lastbilstransporterna, järnvägen tar helt över den trafiken. Lägger man därtill att godset transporteras med mer än dubbla hastigheten 
i jämförelse med lastbilarna och utan CO2 utsläpp så blir valet inte svårt inför framtiden. 
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AMCCT AB Kontaktinformation

AMCCT AB är ett utvecklingsbolag med patent som revolutionerar spårbundna landtransporter för människor och gods genom ökad 
samordning och smarta lösningar.

Vi har arbetat med många innovationer och patent som syftar till att förverkliga hållbara transportsystem. Vi drivs helt av att �nna smarta lösningar 
för vår miljö och för att människor i så liten grad som möjligt ska påverkas negativt av de ingrepp som vårt samhälle gör i naturen. Och att vi inte 
ska fatta beslut som vi vet är till skada för vår planet och därmed för oss själva, på kort eller lång sikt.
 
Vill du veta mera, www.amcct.se eller ta gärna kontakt med oss och du hittar kontaktvägarna här nedan:

AMCCT AB
box 513
891 17 Örnsköldsvik

Telefon: 0704 222 100
Emejl: info@amcct.se

  
      

Godstransporter

7


