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Nästa generation järnvägar

Järnvägar byggs idag på samma sätt som man gjorde i början av förra seklet. 
Det är dags för ett industriellt byggande där järnvägen är modern även år 2050, 
och lätt kan anpassas till 2100-talet.

Vi förespråkar en spårbunden trafik på pelare för resenärer och gods. Målet är 
hållbara transporter med tåg som kan ersätta många långa bil- och 
lastbilstransporter samt delar av inrikes flyget.

Dags att tänka nytt!

- avsevärt förenklad samhällsplanering 
  med stålbrobanor

- låga kostnader för investering, drift 
  och underhåll

- kort byggtid, mindre än 5 år, för 
  tågbanor mellan de tre storstäderna

- miljösmarta lösningar med liten 
  åverkan på omgivningen och låga 
  utsläpp

- låg energiförbrukning

- effektiva samordnade lösningar mellan 
  gammal och ny teknik

-  återvinning av allt material
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 Skall vi gräva sönder vårt vackra landskap och skapa ärr för alla kommande generationer!

Trafikverket

Axeltryck 22,5 ton
Kostnad per km = 
320 - 420 miljoner kr
Investering 
230 - 305 miljarder kr
Byggtid 25 år

--------------------------------

Trafikverket Budget
Kostnad per km = 
283 miljoner kr

Investering 
204 miljarder kr
Byggtid 25 år

Corshammar/Skanska

Axeltryck 14 - 22,5 ton
Kostnad per km = 
284 miljoner kr

Investering 
205 miljarder kr

Byggtid 12 år

 

AMCCT AB

Axeltryck 18 ton
Kostnad per km 
= 155 miljoner kr

Investering 
112 miljarder

Byggtid 5 år
-------------------------------
Tilläggskostnad 
InfraMag

Kostnad per km 
= 60 miljoner

Kostnad per km 
215 miljoner kr

Investering 
156 miljarder

Byggtid 5 år 
(Sker samtidigt)

Det finns alternativ!

Det är betydligt billigare att bygga järnvägen på pelare jämfört med vanliga banvallar: 155 miljoner kr per km jämfört med 
284 miljoner kr per km. En utökning av regeringens budgetram från 205 till 220 miljarder kr 
tillåter att även bygga en bana på stålbroar för höghastighetståg mellan Stockholm och Luleå.
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Industriellt producerade standardmoduler

AMCCT AB

Brobanor och pelare är byggda i stål och industriellt producerade. Den industriella produktionen ger möjligheter till att både kvalité och 
dimensioner kommer att kunna säkerställas inom de krav man kommer att ställa på de standard producerade enheterna. Ger möjligheter 
till ett rationellt producerande till låga kostnader samt säkerställes att monteringar kan utföras på ett riktigt och rationellt sätt.
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Den tyngsta modulen väger 35 ton (persontrafik) och 58 ton (godstrafik) kan fraktas med lastbil 
på vägar av skogsvägsstandard. Den lyfts på plats med mobilkran, effektiv och billig byggmetod.

Vi bygger våra stålbrobanor på landsbygden men vi bygger också i stad och samhällen. Allt är uppbyggda av standardiserade enheter och utbyggnaden 
går fort. Vi bygger också försiktigt och vi är rädda om både landsbygd och stad. Vi gräver inte sönder och förfular stad och landskap.

Nedan finns exempel på hur byggnationen av stålbrobanor kan se ut och som är uppbyggda av standardenheter.

Två enkel pelare Med stöd från vänster Med stöd från höger Med stöd från båda sidor
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Enkel pelare

PERSONTRANSPORTER

4



Centralt placerade stationer

Snabba persontransporter mellan orter kräver att stationerna ligger centralt i städerna. Annars måste resenären byta färdmedel minst en gång till 
vid start och mål, vilket förlänger restiden väsentligt. Det går att behålla nuvarande stationer, om man låter nya spår vila på pelare. Skissen visar en 
centralt placerad station med höghastighetsspåren på pelare.
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Allting kan återvinnas - inget går förlorat

- De standardiserade brobanornas moduler tillverkas i stål, kan monteras ned och flyttas till 
  annat ställe om man så önskar
- De standardiserade pelarna tillverkas i stål, kan monteras ned och flyttas till annat ställe
- De sammanhållande profilerna tillverkade i stål kan lika som tidigare monteras ned och 
  monteras upp på annat ställe
- Tillägget för InfraMag kan lika som de övriga elementen monteras ned och flyttas
- All utrustning på stålbrobanorna kan monteras ned och monteras upp igen
- Vår nya grundläggningsmetod är allt materialet också återanvändbart. Vi grundlägger 
  utan att använda 1 kg betong

Att återvinna allt material är allt viktigare inte minst med hänsyn till miljön

Vi producerar allt material till vårt stålbanesystem i stål. Betyder att allt kan monteras ned och flyttas till någon annan plats. Finns inte det behovet så
kan allt materialet smältas ned och bli nytt stålmaterial igen. Det betyder att ingenting går förlorat. 

Till skillnad mot exempelvis betongalternativet produceras inget framtida fyllnadsmaterial för de kommande generationerna. Allt tas om hand och 
marken är lätt att återställa i det skick den var innan stålbrobanan byggdes. Allt är miljövänligt och återanvändbart och inget går förlorat!
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Den globala uppvärmningen ställer krav på miljövänliga transporter av människor och gods. 
Samtidigt förväntas transportmängden växa kraftigt med ökad konsumtion och e-handel. 
Järnvägen kan överta betydande delar av dagens inrikesflyg och långväga lastbils- och 
personbilstransporter med rätt planering. 

Om nya järnvägslinjer byggs på brobanor i stål hålls kostnaderna nere och miljöpåverkan är låg. 
Byggtiden är en bråkdel av tiden att anlägga banvallar, och även tågbrobanor av betong. 
Den förkortade restiden mellan de tre storstadsregionerna uppnås på 5 år i stället för 25 år med 
vanliga banvallar och 12 år med betongbrobanor. Detta ger en stor samhällsekonomisk vinst

Framtiden är redan här

AMCCT:s vision

Vi har arbetat med många innovationer och patent 
som syftar till att förverkliga hållbara transportsystem. 
Vi drivs helt av att finna smarta lösningar för vår miljö 
och för att människor i så liten grad som möjligt ska 
påverkas negativt av våra ingrepp i samhälle som i 
naturen. Och för 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
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