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13.15 En ram för seminariet, Sebastian Stichel, Föreståndare KTH Järnvägsgruppen.

13.25 Digitaliseringens möjligheter för järnvägen i ett godsperspektiv - en framtidsspaning. Per-Olof 
Arnäs, Universitetslektor, Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers. 

13.55 ”Shift2Rail” ger det den boost som godstrafiken på järnväg inom EU behöver?

Vilka innovationer, demonstrationer och testbäddar kommer i närtid? Jan Bergstrand, koordinator 
”Shift2Rail IP5” Trafikverket.

14.20 Regeringens arbete med en samlad nationell godsstrategi. Fil.dr. Anna Ullström, 

kansliråd, projektledare, Näringsdepartementet.  

14.45 Kaffe
15.15          Vad behövs för att ICA som transportköpare ska välja godstransporter på järnväg? Leyla 

Hedberg, chef Transportutveckling, ICA Sverige AB.

15.40 Effektiva tågsystem för godstransporter 2.0 med fokus på det intermodala transportsystemet. 
Förslag till program. Bo Olsson, chefsstrateg, Trafikverket. Sebastian Stichel och Gerhard 
Troche,  Järnvägsgruppen KTH  

16.05 Paneldiskussion med alla föredragshållare. Moderator: Prof. Sebastian Stichel.

16.45 Seminariet avslutas.

Eftersits med tillfälle till informella samtal. 



TRA 2020 Helsinki



Effektiva tågsystem
för godstransporter 2.0.
Förslag till program

Bo Olsson, Trafikverket, 

Sebastian Stichel, KTH Järnvägsgruppen

Gerhard Troche, KTH Järnvägsgruppen



Energiförbrukning och emissioner från 
transporter
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• Åtminstone 25% av den globala energianvändningen

• Åtminstone 25% av de globala GHG emissioner

• Ungefär 25% av de globala energi baserade CO2 emissioner

Transportsektorn svarar för:



Energy usage

6

Freight transport

Average new vehicles in Europe 2009 at mixed operation

tkm= tonne 
kilometre
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Begränsat utrymme att använda



Utrymmeseffektivitet 

Bil

18 filer
36 000 personer/timme

Tunnelbana 1 spår
36 000 personer/timme

2018-05-23
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Slutsats: 

Spårbundna trafiklösningar måste vara 
ryggraden i transportsystemet även i 
framtiden, 

men …
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Shift2Rail
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Intressanta tematiska områden? 

o Köra tågen tätt – ”Platooning” på järnväg 
o Ett enhetligt signalsystem inom EU  
o Fullt självkörande och självrangerande tåg 
o Autonoma Pods på järnvägen 
o Digital tvilling för järnvägsspår och –bana 
o Robotiserade Inspektions-/reparationsarbeten på 

spår/bana 
o Automatisering av intermodala terminaler 
o Digitalisering av godstrafiken och godstågen 



Intressanta tematiska områden? 

o Köra tågen tätt – ”Platooning” på järnväg 
o Ett enhetligt signalsystem inom EU  
o Fullt självkörande och självrangerande tåg 
o Autonoma Pods på järnvägen 
o Digital tvilling för järnvägsspår och –bana 
o Robotiserade Inspektions-/reparationsarbeten på 

spår/bana 
o Automatisering av intermodala terminaler 
o Digitalisering av godstrafiken och godstågen 







18

The automation of railway operation can only be achieved 
with a fully automatic AC, including air, power and data bus 
lines

Only the AC type 5 is able to decouple the mechanical coupling 
automatically. In addition, the AC type 5 also couples air / power and 
data bus lines. 
To realize automated rail operations an AC of type 5 is required.

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5
The AC shall fulfill the following functionalities

Automatic coupling yes yes yes yes yes
Automatic coupling
air line no yes yes yes yes
Automatic coupling power and 
data bus line no no yes yes yes

Automatic decoupling incl. air 
/ power and data bus line 
manually on the car

no no no yes yes

Automatic decoupling 
including air, power and data 
bus cable, remote-controlled

no no no no yes



Utmaningar inom godstrafiken

• Kvalitetsutmaning

• Kostnadsutmaning

• “Service”-utmaning

• “Europa”- utmaning

• Teknikutmaning



“Mega”-trender inom teknologi och industri

• Digitisation
= use of digital 
technologies and of 
data in order to enable, 
improve and/or 
transform business 
operations, functions 
and processes 

à improved internal 
processes with the 
result of higher 
productivity and better 
service to customers

• Automation
= performing of 
processes or proce-
dures without human 
assistance

à benefits in terms of 
labor savings, work 
safety, energy costs, 
asset productivity, 
accuracy and 
precision

• Sustainability
= capability to do 
business with a 
reduced 
(“sustainable”) 
environmental, social 
and economic impact

à meeting both 
voluntary as well as 
legally imposed 
objectives in terms of 
emissions and energy 
efficiency and ensuring 
social acceptance of 
rail freight



àJärnvägen de facto ledare inom flera ovanstående 
områden, dock förändras marknadsförutsättningarna 
för järnväg

àJärnvägens systemegenskaper ger goda 
förutsättningar att behålla och bygga ut ledarskapet i 
dessa områden

Trender i transportsektorn

• ”Platooning” • Elektrifiering • Autonom drift



‘Grand Freight Plan’
En vision för framtida svensk godstrafik som …

§ … visar hur aktiviteter under S2R kan bidra till att utveckla 
det svenska järnvägssystemet för godstransporter

§ …  visar hur intressenter och användare av 
järnvägssystemet kan dra nytta av innovationer och 
resultat från S2R

§ … sprider kunskap om S2R och stödjer implementeringen

§ … bidrar till att definiera kommande aktiviteter under 
Shift2Rail 2.0



• 25 ton axellast vid 120 km/h och
20 ton axellast vid 160 km/h

• Linjeklass E4 på alla huvudlinjer

• Svensk lastprofil C på alla huvudlinjer i Sverige och genom
Danmark till norra Tyskland

• Hela den europeiska järnvägen är utrustad med fullt
harmoniserad ERTMS
– Bättre tekniska möjligheter för trafikledningsbeslut
– GSM-radio har ersatts av mer modern 

kommunikationsteknologi

• Hög IT-säkerhet och redundanta IT-system

‘Grand Freight Plan’



• Automatiserade rangerbangårdar, automatkoppel, automatisk 
bromstest
→ kortare uppehållstider och lägre kostnader i tågbildningen

– Antingen fjärrstyrda rangerlok eller

– Fullt autonoma lok

• Rangerbangårdar hanterar även godståg upp till 1500m längd

• 1500-2000 m långa tåg på huvudlinjerna. 

• Möjlighet till virtuell koppling av tåg (“Platooning”).

‘Grand Freight Plan’



• Intermodal trafik är mycket mera vanligt än idag. 
Omlastningen är automatiserad.

• Intelligenta “video gates” är installerade i terminaler och 
hamnar som underlättar planeringen i terminalen

• Intermodala vagnar för containrar är för det mesta 80’-fots 
enramsvagnar

• I vissa relationer, t.ex. Hallsberg– Maschen, finns förarlösa 
tåg

• Duo-lok med ”last-mile” funktion är standard

• Godsvagnar har bättre vikt/last-förhållande än idag

‘Grand Freight Plan’



• Det finns godsvagnar med standardram och utbytbar 
överbyggnad

• Delar av vagnparken är elektrifierad, antingen genom hela 
tåget eller autonom

• Tillståndsbaserad underhåll

• Kapacitetstilldelningen är delvis automatiserad och sker 
genom en One-Stop-Shop funktion på europeisk nivå

• Tidtabellsläggningen är flexibel, snabb och oberoende av 
tidtabellsperioder

• Tillförlitlig prediktering av ”ETA (Estimated Time of Arrival)”

• Effektivt samarbete mellan alla aktörer

‘Grand Freight Plan’



Hur förverkligar vi visionen ?

• Många av målen kan uppnås inom ramen för S2R projekt. 
Framförallt om det blir en förlängning S2R 2.0.

– För det behövs starkt engagemang av svenska aktörer 
inom S2R och ERRAC på alla plan.

– Vi behöver också samarbeta klokt med andra länder. Vi 
kan inte göra allt själv. T.ex. DB AG har ambitiösa planer för 
framtida godstrafik.

• Det finns vissa krav som är specifika för Sverige/Norden. Där 
kan vi punktuellt behöva finansiering utanför S2R.



IP5 Vision for Future Freight

28
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• Maximizing service quality, productivity, 
resource utilization and network capacity

• Pan-European rail freight as key enabler for 
automated driving systems

• Boosting 
productivity/ 
punctuality

• Competitive cost 
structures

• Stimulating 
sustainable rail 
freight growth in 
Europe

• LCC cost and 
customers benefit 

• Cost-efficiency in 
maintenance and 
operations 

• Based on smart 
freight assets

• Maximizing 
reliability

• Driver assistance, hybridization and 
advanced propulsion technologies

• Significantly reducing energy 
consumption and emissions

Automated train 
composition and 
operation 

Smart eco-efficient 
propulsion 
technologies  

• High load efficiency
• Low energy 

consumption
• Low noise emissions
• Fully integrated 

logistical chain
• Increased intermodal 

competitiveness
• New services for new 

markets

• Increased flexibility 
through train 
coupling/ sharing

• Increased train length 
for growth on 
European corridors

• Competitive strength

Longer coupled trains 
with distributed power  

Condition monitoring 
for predictive 
maintenance 

Asset Control tower & 
customer 
communication

Logistics capable 
Future wagon
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Implementeringen av innovationer inom järnvägen brukar 
vara ett problem.

• Vi behöver effektiva migrationsplaner och delvis 
övergångslösningar

• Vi behöver även testa mer i framtiden. Demonstratorer är 
ett viktigt inslag i S2R.

• Skapa en ”S2R pilot-korridor”, t.ex. Hamburg-Hallsberg

Hur förverkligar vi visionen ?



Shift2Rail pilot-korridor
En idéskiss



Tack !
Järnvägsgruppen KTH


