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Sammendrag
Jernbanedirektoratet har behov for samarbeid og bistand fra Bane NOR for å utrede muligheter og
potensialet for utslippsreduksjoner fra de forskjellige arbeidsmaskintypene som benyttes til drift og
vedlikehold av jernbanenettet i Norge. Dette oppdraget vil gi kunnskap om hva jernbanesektoren
som helhet kan oppnå i 2030 og 2050 av utslippsreduksjoner. Det legges særlig fokus på maskiner og
kjøretøy som er spesielle for jernbanen, og det skal også vurderes om løsninger for
nullutslippsmaskiner kan differensieres mellom elektrifiserte og ikke-elektrifiserte strekninger. Studiet
skal styrke koordineringen med innføring av ny kjøretøyteknologi og infrastrukturtiltak.
Selv om det er marginale utslipp fra selve jernbanetrafikken, må Bane NOR ta grep for å bidra til å
redusere fotavtrykket fra bygge- og driftsfasen av jernbaneinfrastrukturen. Frem mot 2030 har Bane
NOR satt mål om å redusere direkte utslipp (utslipp fra fossile drivstoff) fra drift og
anleggsvirksomhet med 40 prosent (sammenliknet med 2019-nivå). Kartlegging av klimagassutslipp
viser at direkte utslipp fra drift og vedlikehold (inkl. fornyelse) er i størrelsesorden 20 000 tonn CO2
årlig. Av dette er Bane NORs egeneide kjøretøypark estimert til utslipp på ca 3600 tonn CO2. Bane
NORs mål om utslippsreduksjoner gjelder for hele organisasjonen, og kostnadene og
tilgjengeligheten for utslippsreduserende tiltak varierer. Det er ikke uttalt at alle aktiviteter skal kutte
prosentvis like mye (40%, evt. 50-55%), og muligheter for utslippsreduksjon i hele Bane NOR må ses i
sammenheng.
Reduksjon av direkte utslipp i utførelse av drift og vedlikeholdsarbeid kan oppnås på følgende måter:
-

Mindre kjøretøy-/maskinbruk (reduksjon av tomgangskjøring, energieffektivisering, forbedret
logistikk, proaktivt jernbanevedlikehold)
Annet drivstoff (f.eks. bruk av avansert biodrivstoff - HVO)
Annen motorteknologi (lavutslipp/nullutslippsteknologi ved nyanskaffelser eller ombygging
av kjøretøy)

Mulige utslippsreduksjoner egeneide kjøretøy
Alle dagens egeneide kjøretøy benytter diesel som energikilde og trafikkerer både elektrifiserte og
ikke-elektrifiserte strekninger. Hovedgrunnen til at de er dieseldrevet er at det ved tidligere
anskaffelser ikke har vært tilgjengelig kjøretøy med andre energibærere. Samtidig er kjøretøyene
beredskapsmaskiner som skal kunne ta seg fram på alle jernbanestrekninger i avvikssituasjoner, for å
bidra til å raskt gjenopprette eller opprettholde togframføring. Kjøretøyene skal også ha tilstrekkelig
energikapasitet om bord til å utføre nødvendige arbeidsoperasjoner.
Ved overgang til andre energibærere er det potensielt forskjell mellom elektrifiserte og ikkeelektrifiserte banestrekninger. Per i dag brukes ikke kontaktledningsanlegget (KL) til verken
kjørestrøm eller til strømtilgang under arbeid. Ved å muliggjøre bruk av KL-anlegget vil man kunne
oppnå nullutslipp raskere på elektrifiserte strekninger. Hvis det skal benyttes batteri/hydrogen vil
forskjellen være mindre da det vil være behov for å etablere ladestasjoner/ fyllestasjoner på både
elektrifiserte og ikke-elektrifiserte banestrekninger.
Kjøretøyer som kan utnytte KL-anlegget allerede i dag er bl.a. lok, revisjonsvogn/ledningsvogn og
målevogn. Utskifting av disse vil være lavthengende frukter for Bane NOR for å oppnå nullutslipp på
elektrifiserte banestrekninger.
Selv om hele banenettet blir elektrifisert kan det tenkes at det vil være behov for kjøretøy som
benytter fossil/biodrivstoff i framtiden for å opprettholde nødvendig beredskap og oppetid. Ser man
til utlandet og anskaffelser av utstyr i forbindelse med vinterberedskap har andre infrastruktureiere
gått til innkjøp av diesel-kjøretøy (tilsvarende høyfjellsfreser).
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Dagens kjøretøysstrategi legger blant annet opp til flere fellesfaglige kjøretøy som skal kunne
benyttes til de fleste drift og vedlikeholdsoppdrag (fra befaring til vinterberedskap). LTR17 og LT18 er
anskaffet iht. kjøretøysstrategien for å fornye, forenkle og standardisere kjøretøyparken. På grunn av
nyere motorteknologi med blant annet partikkelfiltre og katalysatorteknologi vil LTR17 og LT18 gi
lavere lokal luftforurensning (mindre utslipp av NOx, CO, partikler) enn eldre kjøretøy. Selv om lokal
luftforurensning reduseres med ny motorteknologi, vil ikke klimautslippene reduseres i vesentlig grad
da disse er direkte forbundet med mengde drivstofforbruk. Hjelpemotor i tillegg til hovedmotor er en
ny utrustning på LT18. Denne har lavere effekt og drivstofforbruk, da den er tilpasset mindre
energikrevende oppgaver (arbeidskjøring).
For å redusere drivstofforbruket ytterligere kan det likevel være nødvendig at enkelte kjøretøy i
større grad er dimensjonert etter oppgaven som utføres (eksempel mindre kjøretøy for mindre
energikrevende oppgaver). Dette kan innebære å ha flere kjøretøy enn man har i dag.
Livsløpsperspektivet ved å ha en større kjøretøypark totalt, altså «fotavtrykk» fra produksjon av flere
kjøretøy/maskiner ikke er vurdert. I tillegg kommer større finansielle og vedlikeholdsrelaterte
kostnader desto flere kjøretøy man har. Kjøretøystrategien bør tilpasses framtidens miljøkrav,
samtidig som den ivaretar jernbanens behov.
I rapporten er det sett på ulike scenarioer for å oppnå utslippsreduksjon i perioden 2030-2050.
Scenario 0 og 1 ser på overgang til annet drivstoff for å oppnå utslippsreduksjon, mens for scenario 2
og 3 må utslippsreduksjon oppnås ved hjelp av nyanskaffelser av nullutslippsløsninger/
hybridløsninger. Nedenfor er en kort oppsummering av de ulike scenariene:

Scenario 0

Uten at Bane NOR gjør noen spesielle tiltak vil man ved hjelp av nytt omsetningskrav (bioandel i
anleggsdiesel) redusere utslippet med 10 % i 2030-2050. Ved innføring av et omsetningskrav på
10 % forventes at prisen vil øke vil øke med mellom 50 og 70 øre per liter fram mot 20301.
Kostnader per år: 10,5 MNOK + prisøkning (omsetningskrav) + andre driftskostnader

Scenario 1

Hvis Bane NORs egeneide kjøretøypark går over til 100% avansert biodrivstoff (HVO) vil CO2utslippet reduseres med 90%. Dette er ikke en anbefalt løsning fra Miljødirektoratet, men er
mulig tiltak i en overgangsfase der nullutslippsløsninger ikke er tilgjengelig.
Prisen på HVO er i dag 5-10 kr/liter dyrere enn vanlig anleggsdiesel.
Kostnader per år: 10,5 + 6-12 MNOK per år + andre driftskostnader

Scenario 2

Moderat tilnærming der man etterspør løsninger og ved utskifting av kjøretøy anskaffes
tilgjengelig egnede nullutslippsløsninger i markedet. Den teknologiske utviklingen forventes å
øke og kjøretøy tilpasses arbeidsoppgaven som skal løses (energibehov – høy/lav). Det vil fortsatt
være behov for bruk av anleggsdiesel.
Denne tilnærmingen kan medføre utslippsreduksjon på 26% i 2030 og 60 % i 20502.
Estimerte kostnader for utskifting av kjøretøyparken er i størrelsesorden 2-4 milliarder3 over
perioden + driftskostnader.

1

https://osloeconomics.no/wp-content/uploads/2021/12/M2127.pdf

2

10% reduksjon er forbundet med nytt omsetningskrav

3

Det er ikke sett på kostnader utover kjøretøy som lade-/fylleinfrastruktur. Merkostnader ved utskifting av maskiner før endt levetid er
ikke inkludert.
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Scenario 3

Proaktiv tilnærming der man krever nullutslippsløsninger og har betydelig økte midler for
nyanskaffelser, også for utskifting før forventet levetid for store deler av maskinparken. Bruk av
diesel er kraftig redusert, men det vil fortsatt brukes diesel ved enkelte tyngre oppgaver som
f.eks. snøberedskap.
Denne tilnærmingen kan redusere utslippet med 59 % i 2030 og 83 % i 2050
Estimerte kostnader for utskifting av kjøretøyparken er i størrelsesorden opp mot 4 milliarder3
over perioden + driftskostnader.

*Scenario 2 og 3 – For å redusere utslippet ytterligere kan HVO erstatte gjenværende bruk av
anleggsdiesel.
Grafen nedenfor viser mulig utslippsreduksjon ved de ulike scenariene.
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Scenario 0 - utslippsreduksjon: 10% i 2030 og 2050

Scenario 1 - utslippsreduksjon: 90% i 2030 og 2050

Scenario 2 - utslippsreduskjon: 26% i 2030 og 60% i 2050

Scenario 3 - utslippsreduksjon. 59 % i 2030 og 83% i 2050

Fordeler og utfordringer ved overgang til nullutslippsløsninger
Fordeler ved overgang til nullutslippsløsninger
-

Redusere direkte klimagassutslipp
Reduserer lokal forurensning (HMS)
Lavere støynivå (HMS og 3. part)
Mulig reduserte vedlikeholdskostnader
(maskin/kjøretøy)
- Reduserte drivstoffkostnader (diesel vs.
elektrisitet)

Utfordringer ved overgang til nullutslippsløsninger
-

Få tilgjengelige kjøretøy på markedet
Rekkeviddeangst
Nyttelast (batteri og KL-utstyr tar vekt fra nyttelast)
Fysisk størrelse på kjøretøy (batteri og KL-utstyr tar
mye plass)
Etablering av lademuligheter/ batteribyttestasjon/
fyllestasjon for hydrogen
Dagens fokus på standardisering og færre kjøretøy
Vinterberedskap (høyt energibehov)
Forsering av utskiftingstidspunkt (før endt levetid) av
dagens kjøretøy gir høye kostnader
Økte investeringskostnader (nyanskaffelser og
infrastruktur for lading/batteribytte/fylling av
hydrogen)
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Oppsummering/status piloter 2021/2022
For å få bedre forståelse for bruk av nullutslippsløsninger for skinnegående kjøretøy har Bane NOR
Transport identifisert flere mulige pilotprosjekter. Disse omhandler både anskaffelse av nytt materiell
og ombygging av eksisterende materiell. For ombygging har Bane NOR Transport særlig tre kjøretøy
av typen LT15 som egner seg for ombygging. Her er en kort beskrivelse om hva som er gjort i
forbindelse med dette i 2021/2022:
▪

▪

Europes Rail4: Bane NOR Transport har vært i dialog med Jernbanedirektoratet for å stille en
LT15 til disposisjon ved mulig søknad om ombygging av kjøretøyet til hydrogen/batteri.
Søknadsfrist: juni 2022.
Samferdselsdepartementet (SD): Bane NOR Transport har søkt om midler til utredning av
mulig ombygging av LT15 i 2022. For å kartlegge mulighet for ombygging, kostnader og
samarbeidspartnere. Søknadsfrist 1. februar 2022.

Anbefalinger for veien videre
Denne rapporten er en mulighetsstudie som har samlet informasjon og gjort analyser om dagens
situasjon og hvordan utslippsreduksjoner fremover kan oppnås. Rapporten kan brukes som input til
beslutningsgrunnlag for tiltak. Samtidig ser vi at vi mangler tilstrekkelig data for å gjøre gode,
faktabaserte prioriteringer av tiltak. Fram mot 2050 vil samfunnet måtte ta dyre klimatiltak for å nå
målsetning om lavutslippssamfunn. For en faktabasert, helhetlig og kostnadseffektiv tilnærming til
reduksjon av direkte utslipp anbefales følgende:
-

-

4

Bane NOR bør ha en helthetlig strategi og plan for hvordan direkte klimagassutslipp skal
reduseres, inkludert ressurser (økonomiske midler og kompetanse) for gjennomføring av
tiltak.
Bane NOR bør få oversikt over hvordan fokus på proaktivt vedlikehold av infrastrukturen kan
redusere direkte klimagassutslipp.
Bane NOR Transport bør få bedre oversikt over brukerbehov og utslipp fordelt per kjøretøy.
Bane NOR Transport bør revidere kjøretøystrategien til å ivareta krav om kommende
utslippsreduksjon.
Bane NOR Transport bør foreta nye vurderinger (klimaeffekt, kostnad og gjennomførbarhet)
for kjøretøy der det allerede i dag finnes maskinteknologiske løsninger som utnytter KLanlegget (lok, målevogner, ledningsvogner - hybridkjøretøy).

EUs forsknings- og innovasjonsprogram for jernbane
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1. Innledning
1.1 Bakgrunn
FNs klimarapport fra 2021 har blitt omtalt som en «kode rød for menneskeheten»5 - vi må handle
umiddelbart for å unngå katastrofale følger for livet på jorda. Norges klimalov fastsetter mål om at
klimagassutslippene i 2030 skal reduseres 50-55% fra utslippsnivået i referanseåret 1990, og at Norge
skal bli et lavutslippssamfunn i 2050 – en reduksjon på 90-95% av utslippsnivået i 1990. Beregninger
fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at ble det sluppet ut klimagasser tilsvarende i underkant av 50
millioner tonn CO2-ekvivalenter i Norge i 2020. De totale utslippene har vært stabile i en årrekke,
men dagens nivå er en reduksjon på bare ca 4% siden 19906. Uavhengig av aktivitetsnivået i Norge så
må altså de absolutte utslippstallene ned, og dette må skje fort.
Person- og godstrafikk skjer i dag utslippsfritt på de elektrifiserte jernbanestrekningene i Norge, og
det jobbes med nullutslippsløsninger som skal erstatte dagens diesel-strekninger. Men bygging, drift
og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen medfører direkte klimagassutslipp, på linje med annen
anlegg- og vedlikeholdsaktiviteter i Norge. Disse direkte utslippene, som er del av Norges nasjonale
utslippsregnskap, kommer i hovedsak fra fossilt drivstoff brukt i ulike maskiner og kjøretøy. Flere
typer maskiner er «generiske» for drift og vedlikehold og anleggsbransjen, slik som varebiler,
lastebiler, gravemaskiner osv. Andre maskiner er spesielt tilpasset arbeid på jernbanen ved at de kan
kjøre på skinner, slik som skinne-/veimaskiner og rent skinnegående kjøretøy.
Jernbanedirektoratet har behov for samarbeid og bistand fra Bane NOR for å utrede muligheter og
potensialet for utslippsreduksjoner fra de forskjellige arbeidsmaskintypene som benyttes til drift og
vedlikehold av jernbanenettet i Norge. Dette oppdraget vil gi kunnskap om hva jernbanesektoren
som helhet kan oppnå i 2030 og 2050 av utslippsreduksjoner. Det legges særlig fokus på maskiner og
kjøretøy som er spesielle for jernbanen, og det skal også vurderes om løsninger for
nullutslippsmaskiner kan differensieres mellom elektrifiserte og ikke-elektrifiserte strekninger. Studiet
skal styrke koordineringen med innføring av ny kjøretøyteknologi og infrastrukturtiltak.
1.2 Formål
Denne rapporten er Bane NORs leveranse til Jernbanedirektoratet på oppdraget «Mulighetsstudie for
å oppnå utslippsreduksjon fra arbeidsmaskiner i periodene frem til 2030 og 2050» (Avrop 10, K02-0010. Rapporten er to-delt og har følgende hensikt:
▪
▪

Del 1 – Kartlegging av nåsituasjon: Sammenstille informasjon og gi kunnskap om drift og
vedlikehold av jernbanen slik det utføres i dag, og kartlegge utslipp forbundet med dette.
Del 2 – Utslippsreduksjoner fra Bane NORs egeneide kjøretøy: Beskrive detaljert informasjon
avgrenset til Bane NORs egeneide kjøretøypark kjøretøy og drøfte hvilke muligheter og
utfordringer som foreligger for en overgang til nullutslippsløsninger.
o Mulighet for utslippsreduksjon skal hensynta eksempelvis produkttilgjengelighet i
markedet, gjenværende levetid, ombygging/nyinvestering, kost-nytte (inkl.
driftsinnsparing og HMS-aspekter), energibehov, dieselforbruk/utslippspotensiale,
driftspraksis/skift, KL/dieselstrekning og lademulighet.
o Bane NOR skal vurdere mulighet for pilotprosjekt/prøveprosjekt med
nullutslippsteknologi for maskintype som Bane NOR eier.

5

https://www.fn.no/nyheter/fns-klimarapport-en-alarm-for-menneskeheten

6

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/norske-utslipp-av-klimagasser/

Side 9 av 75
INTERN

INTERN

1.3 Avgrensninger
Som gitt av oppdraget skal denne rapporten fokusere på drift og vedlikehold av
jernbaneinfrastruktur. Det vil si at nybygging av jernbane er utenfor omfanget. Informasjon om
utbyggingsaktiviteter vil likevel bli presentert der det er relevant for å sette drift og
vedlikeholdsaktiviteter, og utslipp fra dette, i kontekst.
Rapporten avgrenses til utslipp fra maskiner/kjøretøy brukt i drift og vedlikehold, som gir direkte
utslipp i Norges nasjonale klimaregnskap. Indirekte utslipp fra f.eks. materialbruk er utenfor
omfanget til denne rapporten.
I del 1 vil samtlige typer maskiner og kjøretøy brukt til drift og vedlikehold av jernbane bli presentert,
men den detaljerte utredningen av potensial for utslippsreduksjoner presentert i del 2 er avgrenset
til Bane NOR sine egeneide kjøretøy.
Mulige tiltak for utslippsreduksjoner fokuserer her på maskinteknologi. Det vil si at andre typer tiltak
som kan gi utslippsreduksjoner, slik som forbedret logistikk, redusert tomgangskjøring, hyppigere
maskinvedlikehold, drivstofføkonomisk kjørestil, biodrivstoff mm. ikke beskrives i like stor detalj i
denne rapporten.
1.4 Forkortelser/definisjoner
Betegnelse
AKV / UKV
CO
CO2
CO2-ekv.

GHG
kWh
HVO
NOx
PM / PM2.5
RFI
Stage /
Euroklasser
SVM
TKF

Beskrivelse
akutt korrektivt vedlikehold / utsatt korrektivt vedlikehold
karbonmonoksid (kullos): gass som gir lokal luftforurensning
karbondioksid: klimagass
CO2-ekvivalenter: Klimagassutslipp oppgitt i CO2-ekvivalenter viser hvor stor
oppvarmingseffekt en klimagass har, regnet om til mengde CO2. Utslipp fra
forbrenning av fossilt drivstoff inkluderer klimagassene CO2, metan og lystgass.
Dette er ivaretatt i denne rapporten, men for enkelthets skyld blir klimautslipp de
fleste steder omtalt som CO2-utslipp selv om det er CO2-ekvivalenter utslipp.
greenhouse gas, på norsk klimagasser: Gass i atmosfæren som bidrar til
drivhuseffekten, og som ved økte konsentrasjoner vil bidra til global oppvarming.
kilowatt timer (kilowatt hours)
Hydrogenert vegetabilsk olje: Fornybar diesel, avansert biodrivstoff
Fellesbetegnelse for nitrogenoksidene NO og NO2
particulate matter, på norsk partikler. PM2.5 er størrelsesfraksjon for svevestøv
[μm]
request for information, på norsk forespørsel til markedet om informasjon
europeiske krav/grenseverdier for eksosutslipp (bl.a. NOx og partikler) fra
kjøretøy/maskiner hhv. utenfor og på vei
Skinne/veimaskin
teknisk kontrollfrist
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Del 1 – Kartlegging av nåsituasjon
For å forstå hvordan utslippsreduksjon kan oppnås i forbindelse med bruk av maskiner og kjøretøy,
er det viktig å ha en felles forståelse for hva som påvirker bruken og brukermønsteret. I del 1 av
rapporten sammenstilles informasjon om drift og vedlikehold av jernbanen slik det utføres i dag, og
kartlegge utslipp forbundet med dette.

2. Drift og vedlikehold av den norske jernbanen
I dette kapitelet vil overordnet informasjon presenteres for å gi en kort beskrivelse av det norske
jernbanenettet og hva som gjør drift og vedlikehold spesielt i norsk sammenheng. Videre blir en kort
beskrivelse av drift og vedlikehold gjennomgått, der oversikt over kostnader forbundet med drift og
vedlikehold og fornyelser i 2020 blir presentert. Deretter blir behov for skinnegående kjøretøy og
sporbundne maskiner og kjøretøy presentert.
2.1 Det norske jernbanenettet – store variasjoner som påvirker behov for og utførelse av drift og
vedlikehold
Noe av det som gjør den norske jernbanen spesiell, sammenlignet
med andre land i europeisk sammenheng, er ytre forhold som
geografi, topografi og varierende klima. Jernbanen i Norge går
gjennom variert topografi, med høye fjellovergangen og dype daler.
I Norge finnes noen av de lengste sammenhengende stigning og
nedstigninger i jernbanesammenheng i Europa. Det er store
forskjeller på de klimatiske forholdene mellom kyststrøk på
Vestlandet og det østlige innlandet. Alle langdistansestrekningene
har harde vinterforhold. Vinteren i fjellene består av lave
temperatuter, med rikelig snø. Vestlandet har et typisk maritimt
klima med kalde somre, milde vintre og generelt fuktig hele året.
Østlige deler av Norge ligger i le for fjell og har et innlandsklima med
varme somre, kalde vintre, og generelt tørrere klima gjennom året.7
Andre særegne forhold er ulike teknologiske løsninger fra ulike
tidsperioder, som f.eks. signalanlegg og energibærer. Den norske
jernbanen er cirka 4000 km lang, hvorav 60 prosent er elektrifisert
(vist som grønn i figur 1). De ikke-elektrifiserte banestrekningene
(vist som oransje i figur 1) er Nordlandsbanen, Raumabanen,
Rørosbanen og Solørbanen. Det vil si at det er en kombinasjon av
elektrisk- og dieseldrevne kjøretøy som kjører på jernbanenettet.
Jernbanen i Norge har mer enn 15 ulike varianter av signalanlegg,
og mesteparten av anlegg er gamle og bruker teknologi som er
Figur 1 - Bane NOR: Slik fungerer jernbanen (kart)
ferd med å fases ut. Innen 2034 skal alle strekninger være
utrustet med ERTMS. Først ut er Nordlandsbanen og
Gjøvikbanen. I nasjonal signalplan 2020 er utbyggingsplan for ERTMS nærmere beskrevet, der hver
strekning kan ha etappevis utbygging. Det vil si at i en rekke år fremover vil det være strekninger der
kjøretøy må både kunne kjøres på gamle signalsystemer, samt være tilpasset fremføring med ERTMS.
Mengden trafikk varierer mellom landets ulike banestrekninger. I 20198 ble det totalt foretatt 80
millioner reiser, 79 millioner reiser innenlands transport og underkant av 500 var grensekryssende
7

ERA1177 Task force report – Se Annex 9.

8
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transport. På Østlandet og i storbyene i Norge er det tett persontrafikk, f.eks. er Drammensbanen og
Askerbanen er landets mest trafikkerte strekning. Når det kommer til godstransport, ble det i 2019
fraktet 34 millioner tonn totalt. For godstransporten er Nordlandsbanen viktig i forbindelse med
frakting av varer mellom nord og sør. Ofotbanen er den banestrekningen med tyngst trafikk pga.
malmtransport.
Vedlikeholdsbehovet av jernbanenettet varierer på ulike strekninger altså på grunn av flere faktorer.
I tillegg til klima og topografi, vil hyppighet og omfang av vedlikeholdet påvirkes av mengde trafikk og
tonnasje på jernbanen. Høyere hastighet vil også øke vedlikeholdsbehovet grunnet infrastrukturen
utsettes for større krefter og mer slitasje. Kompleksiteten av komponenter vil også påvirke
vedlikeholdsbehovet. Elektrifiserte baner består av flere komponenter, noe som øker
vedlikeholdsbehovet. I tillegg er det det mer tidkrevende da strøm må kobles fra før hvert
vedlikeholdsarbeid og på etter utført arbeid.9
2.2 Hva er drift og vedlikehold av jernbanen?
Bane NOR skal ivareta et helhetlig livssyklusperspektiv for infrastrukturen både i prosjektfasen og i
drift og vedlikeholdsfasen. Bane NOR skal sikre at den eksisterende jernbaneinfrastrukturen til
enhver tid er utformet på en slik måte at det legges til rette for sikker og pålitelig bruk av
jernbanesystemet. For å oppnå dette må jernbanenettet løpende driftes og vedlikeholdes, samt at
det må gjennomføres nødvendige fornyelser.
Med drift menes generelt oppgaver og rutiner som er nødvendig ute på jernbanenettet for at
infrastrukturen skal være sikker og tilgjengelig for daglig bruk. Drift avgrenses i denne rapporten til
aktiviteter i form av tekniske tiltak som utføres i og ved sporet for å holde selve jernbanesporet
åpent. Dette er i hovedsak vinterdrift og beredskap for ekstraordinær opprydding og utbedring etter
naturhendelser og trafikkuhell. Drift av strømforsyningsanlegg (utenom kontaktledning) og drift av
stasjonsbygg og annen bygningsmasse omtales ikke her.
Vedlikehold betyr innsats og aktiviteter som ivaretar infrastrukturen i et lengre perspektiv, for å
opprettholde en standard som er i tråd med fastsatte funksjonskrav. Vedlikehold av
jernbaneinfrastrukturen10 omfatter:
▪

▪

▪

9

Korrektivt vedlikehold: Beredskap og retting av feil i infrastrukturen. Korrektivt vedlikehold
utføres etter at feil er oppdaget for å rette feil og gjenvinne en påkrevd funksjon. Korrektivt
vedlikehold kan gjøres umiddelbart (akutt korrektivt vedlikehold - AKV) eller etter en tid
(utsatt korrektivt vedlikehold - UKV) avhengig av hvilken konsekvens feilen har for
virksomheten. Mindre alvorlige skader innen UKV vil i praksis ofte bli utbedret i forbindelse
med planlagte forebyggende vedlikeholdsaktiviteter.
Forebyggende vedlikehold: Forebyggende vedlikehold menes vedlikehold som utføres etter
forutbestemte intervaller eller ifølge forutbestemte kriterier, og som har til hensikt å
forlenge levetiden og redusere sannsynligheten for svikt eller funksjonsnedsetting
(degradering). Ved svikt i systemer/komponenter gjennomføres akutt korrektivt vedlikehold
(AKV), beskrevet over.
Fornyelse: utskifting av anlegg hvor det ikke lenger er økonomisk eller mulig å opprettholde
en påkrevd funksjon ved hjelp av forebyggende- eller korrektivt vedlikehold eller forbedring
av større komponenter for å unngå akselerert degradering.

Kilde: https://www.jernbanedirektoratet.no/contentassets/03a365b2dcf04eb6a1779a34752a0fb6/estimering-av-vedlikeholdskostnader-jernbanen.pdf

10

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/jernbane_og_jernbanetransport/drift-og-vedlikehold-gir-en-sikker-og-driftsstabiltogtrafikk/id2350735/
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Jernbaneinfrastrukturen som skal driftes og vedlikeholdes kan deles inn i fem ulike fagområder:
▪ El-kraft: Banestrømforsyning og kontaktledningsanlegget
(KL-anlegg) sikrer kontinuerlig overføring av elektrisk energi
til togene. Lavspentanleggene gir elektrisitet til
infrastrukturkomponenter, bl.a. til sporvekselvarme
▪ Overbygning: Omfatter sporets trasé, skinner, sviller,
sporveksler, skinnebefestigelse, skjøter, ballast og
planoverganger. Sikrer at krav til aksellast, komfort,
sikkerhet og hastighet ivaretas i togframføring.
▪ Underbygning: Omfatter krav til planeringen slik denne
legges i terrenget i fylling og/eller skjæring, på bru eller i
tunnel, inklusive dreneringsanlegg. I tillegg stilles også krav
til konstruksjonsprofiler. Sikrer at sporene ligger stabilt.
▪ Signalanlegg: Omfatter betjeningsanlegg, sikringsanlegg og
hastighetsovervåkningssystemer. Sikrer trygg, rask og
punktlig togframføring.
▪ Tele: Omfatter den del av telekommunikasjonssystemet,
transmisjonssystemer (transmisjonsmedier og
transmisjonsutstyr), telefoni, radio og
informasjonssystemer, som er relatert til togframføring.
Sikrer nødvendig samband.

2.3 Drift og vedlikeholdsarbeid på jernbanen – markedsstørrelse og aktører
Siden 2019 har Bane NOR totalt tildelt 172 kontrakter til bygging, drift og vedlikehold, med en verdi
fra 10 MNOK og opp til flere milliarder NOK. Hoveddelen av
kontraktene (97 %) har gått til norske entreprenører (bedrifter som er
etablert i Norge), og kun fem kontrakter har gått til internasjonale
aktører. De fem oppdragene som er tildelt utenlandske aktører har en
estimert kontraktsverdi på 4,5 milliarder.11
Drift og vedlikehold, inkludert fornyelse av eksisterende
jernbaneinfrastruktur, skilles fra investeringer i bygging av ny
jernbane i nasjonale budsjetter. Når det kommer til utførelse har
likevel mange av de større vedlikeholdsaktivitetene og
fornyelsesprosjektene likhetstrekk med utførelse av
utbyggingsprosjekter der det bygges ny jernbaneinfrastruktur, bl.a. at
det anskaffes som entreprisekontrakter og at det er betydelig bruk av
ulike typer anleggsmaskiner, både sporbundne og «regulære»
anleggsmaskiner.
Forbruk på årlige drift og vedlikeholdskontrakter er estimert til 3-4
milliarder NOK12. Dette fordeles mellom drift- og

11

Figur 1 - Fordeling mellom kontrakter i forbindelse
med drift og vedlikehold

https://www.banenor.no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2021/oppdrag-pa-jernbanen-gar-til-norske-firma/

12

https://www.banenor.no/contentassets/73341a1f396d4b359a3866cd1ae60310/vedlegg/presentasjon-leverandorkonferanse15.10.2020.pdf
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vedlikeholdskontraktene, andre vedlikeholdskontrakter og fornyelseskontrakter og. Summen
inkluderer ikke Energi, Transport, materiell m.m.
I drift og vedlikeholdskontraktene inngår følgende forhold:
Drift
Vinterdrift
Beredskap
Drift av beredskapslager
Drift av sidespor

Forebyggende vedlikehold
Forebyggende
vedlikeholdskontroller
(generiske arbeidsrutine)

Korrektivt vedlikehold
Korrektivt vedlikehold Utsatt - Akutt

Øvrig forebyggende
vedlikehold

Drift på terminaler og
hensettingsområder
Andre driftsoppgaver
Jernbanenettet er delt opp i tre områder: Nord, Øst og Sør/Vest, som videre
er fordelt i 10 kontraktsområder for drift- og vedlikeholdskontrakten.
Område Nord består av kontraktsområde Ofoten, Norland, Trøndelag og
Innlandet. Område Øst består av Østlandet, Østfold og Oslo. Område
Sør/Vest består av Vestfold-Telemark, Vestlandet og Sørlandet. Fra 2022
skulle kontraktsområdene konkurranseutsettes, men grunnet
regjeringsskifte ble denne foreløpig stoppet. Dette medfører at Spordrift
fortsatt er den største aktøren innen drift og vedlikehold av den norske
jernbanen.
Andre vedlikeholdskontrakter omhandler maskinelt sporvedlikehold (bl.a.
sporjustering, skinnesliping), serviceavtaler mm.
Fornyelser innbefatter større utskifting på eksisterende trase, f.eks. av spor,
sporveksler, KL-anlegg, plattformer mm.
Nedenfor er et utdrag av hovedleverandører som har utført/utfører oppdrag innen drift og
vedlikehold13. Beskrivelser av oppdrag/aktiviteter og utførende leverandører finnes i mer detalj i
vedlegg 0:
Leverandører
Spordrift AS
Baneservice
Leonard Weiss
Mesta
NRC Bane
Speno International

Utvalgte aktiviteter/prosjekter
Landsdekkende drift og vedlikeholdskontrakt, mm.
Ballastrens, sporjustering, sporvekselbytte, kryssingsspor,
hensettingsanlegg, mm.
Flerårig sporjusteringskontrakt, svillebytte
Rassikring, mm.
Svillebytte, forberede arbeider for ERTMS, bytte av bru,
elektroarbeid, mm.
Skinnesliping

13

Eksempler på utførende leverandører er hentet fra Bane NORs oversikter over inngåtte kontrakter og leverandørens nettsider med
informasjon om pågående og gjennomførte prosjekter/kontrakter.
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Teknisk avdeling/Strategisk
vedlikehold (Bane NOR)
Togdrift (Bane NOR)
Totalprosjekt Namskogan
Veidekke

Foretar målinger av spor og kontaktledningsanlegg
Dieselberedskap, trekkraft, skinneleveranse, snøberedskap,
brann og redningstog
Dreningstiltak, fjell- og rassikring, rehabilitering av bruer, mm.
Rassikring, drenering, Sporfornyelse, frostsikring, massebytte,
mm.

2.4 Maskiner/kjøretøy brukt til drift og vedlikehold av jernbanen
2.4.1 Typer maskiner/kjøretøy
Maskiner og kjøretøy brukt til å drifte og vedlikeholde jernbanen kan grovt deles inn i typer som
biler, anleggsmaskiner/kjøretøy uten skinnehjul, påsporbare maskiner, skinne-/veimaskiner og rent
skinnegående kjøretøy. I vedlegg 0 beskrives i mer detalj eksempler på konkrete aktiviteter innen
drift og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur, med hvilke typer maskiner disse utføres per i dag og
hvilke aktører som typisk utfører slike arbeider. I det følgende gis kun en kort beskrivelse av de ulike
typene maskiner og kjøretøy:
▪ Biler: Personbiler og varebiler (tjenestebiler) brukes til frakt av personell og utstyr i arbeid der
arbeidssted er tilgjengelig fra vei og krever kun lettere utstyr.
▪ Anleggsmaskiner og kjøretøy uten skinnehjul: Anleggsmaskiner og kjøretøy uten skinnehjul
beskrives her som en egen type for å skille dette fra maskiner/kjøretøy som er tilpasset til å
kunne kjøre på skinnegangen. Denne typen omfatter bl.a. traktorer, traktorgravere,
beltegravere (ulike størrelser/tonn), tyngre lastebiler, hjullastere mm. I arbeid som gjelder
primært underbygning, sideterreng eller «ikke-jernbanetekniske» installasjoner, er det ikke
nødvendigvis behov for tilgang via/i selve sporet og dermed brukes ofte vanlige
anleggsmaskiner og annet ikke-skinnegående utstyr.
▪ Skinne-/veimaskiner (SVM): Anleggsmaskiner opprinnelig laget for vei-/markbruk som er
tilleggsutrustet for oppdrag på jernbanen ved at de også har skinnehjul i tillegg til
«gummihjul». Dette kan være gravemaskiner, traktorer, traktorgravere, dumpere, hjullastere
mm.. Begrensningen med SVM er at de kun kan kjøre på anleggsområder, avstengte områder
eller på strekninger disponert for arbeid og er ikke tillatt å fremføres som tog (makshastighet
30 km/t).
▪ Påsporbare maskiner: Påsporbare maskiner er maskiner som settes på og tas av sporet der de
skal benyttes. Dette kan muliggjøre lettere maskiner ved at de ikke må tilfredsstille krav til
akseltrykk, ATC-ombordutrustning og enklere teknikk tilpasset lavere hastighet uten mulighet
for framføring i eller som tog. Disse finnes i alle størrelser fra håndtraller som skyves i sporet,
til maskiner som produseres både i påsporbar versjon og versjon for togframføring, f.eks.
pakkmaskiner. En størrelsesbegrensning i praksis er dog at påsporbare maskiner må kunne
transporteres på vei med trailer eller maskinhenger.
▪ Rent skinnegående kjøretøy: Kjøretøy til oppdrag på jernbanen, som kun kan kjøre på skinner,
bl.a. lastetraktorer, ledningsmaskiner/revisjonsvogner, lokomotiver, og spesialkjøretøy til
spesifikke oppdrag (f.eks. pakkmaskiner laget for togfremføring, ballastrenseverk, slipetog).
Kjøretøyene kan være utrustet med en del tilleggsutstyr med betydelig drivstofforbruk (f.eks
aggregat, snøfres). Kjøretøy som kun er skinnegående transporteres til arbeidstedet som eller i
ordinære tog slik at ordinært regelverk for togframføring gjelder. Drift- og
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vedlikeholdsoppgaver på jernbanen hvor rent skinnegående kjøretøy benyttes er i hovedsak
drift- og beredskapsoppgaver som feilretting og snørydding,
befaringer/inspeksjoner/kontroller og måling, arbeid på KL-anlegget og arbeid på
overbygningen, eller ved behov for trekkraft eller materialleveranse via sporet.
Det har vært en trend mot økende bruk av skinne-/veimaskiner senere år. Disse har lavere
anskaffelsespris, kan utnyttes også innen andre områder enn jernbaneoppdrag, gir mer fleksibel
transport som ikke trenger å følge skinner, og det kreves mindre spesialisert kompetanse for brukere
av påsporbare og skinne-/vei maskiner (som bare tillates benyttet der det er opprettet
anleggsområde jernbane eller disponering av strekning for arbeid).
2.4.2 Oversikt over maskiner og kjøretøy bruk til drift og vedlikehold
Siden drift og vedlikehold (inkl. fornyelse) utføres av en rekke selskaper er det ingen samlet oversikt
over samtlige maskiner/kjøretøy som brukes i oppdrag for jernbanen. Mange anleggsmaskiner i
Norge registreres i Maskinregistreret14, men vi kan likevel ikke ut ifra dette registeret ta uttrekk av
hvilke maskiner som er blitt brukt til drift og vedlikehold av jernbane. For kjøretøy som kan brukes på
skinner finnes et eget register15, etablert av Bane NOR (BN Materiellregister). Registeret
inneholder ordinært rullende materiell som lokomotiver og vogner, samt arbeidsmaskiner som
pakkemaskiner og lastetraktorer. Det inneholder også maskiner som kan settes på sporet og benyttes
der det er opprettet anleggsområde jernbane eller disponering av strekning for arbeid, f.eks.
gravemaskiner, traktorer og biler som er tilleggsutrustet for skinnebruk, samt påsporbare traller/
maskiner, inklusive små håndtraller som skyves av bruker. 1350 kjøretøy har pr. nå aktiv registrering i
registeret. Aktualisering av registeret mhp. maskiner i bruk og overvåkning av teknisk tilstand
ivaretas med krav om årlig fornyelse.
I materiellkortregisteret finnes det over 89 ulike kategorinavn (inkl. vogner) hvorav i underkant av 50
er kjøretøy. Disse kategorinavnene er ikke standardisert, men er registrert minst en gang og utviklet
seg over tid siden registeret ble opprettet. Materiellkort med godkjent Teknisk kontrollfrist (TKF) er
per nov. 2021 følgende: ca 350 for skinne-/veimaskiner (SVM) eller påsporbare kjøretøy av ulike
typer, ca 80 lastetraktorer, 25 revisjonsvogner/ledningsvogner, 25 diesellokomotiv og noen el-lok16
(svenske Rc og El 18). Resten er fordelt på andre typer materiell med fossildrevet framdrift. Nedenfor
er en fordeling av kjøretøy i registeret.

14

«Maskinregisteret er et elektronisk register der opplysninger om anleggsmaskiner og utstyr samles på ett sted. Det åpnes gradvis for alle
type maskiner. På mange måter kan systemet sammenlignes med kjøretøyregisteret til Statens vegvesen. I registeret lagres tekniske
opplysninger om maskinen, informasjon om juridisk eier og maskinbruker, samsvarserklæring, sakkyndig kontroll osv. Med et slikt register
kan opplysninger deles og samordnes mellom aktørene, forenkle arbeidet for alle parter og være med på å forebygge arbeidsmiljøkriminalitet. Bak Maskinregisteret står en samlet bransje med EBA, MEF og MGF i spissen» (Stiftelsen Sentralregisteret, 2021:
http://www.sfs.no/styled-6/index.html )
15

For å ivareta Kjøretøyforskriften §§6 og 7, har Bane NOR etablert et materiellregister som inneholder alle skinnegående
kjøretøy/materiell som er godkjent for bruk med Bane NOR Transport som ansvarlig trafikkutøver.
16

Når det gjelder lok er det litt upresist da slike leies inn ved behov og er i daglig bruk hos andre jernbanevirksomheter. Ett av
materiellkortene gjelder for syv lok type Di 8. Det er også felles materiellkort for EL18.
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SVM/påsettbar (over 90% er SVM)
Lastetraktor
Revisjonsvogn
Diesellokomotiv
Kombinertpakkmaskin
Brann- og redningstog
Ballastfordeler
Revisjonsvogn >= 1996
Skiftetraktor diesel
Høyfjellsrydder
Skinneslipetog
Dieselmotorvogn
Snøkostemaskin

Eiere av skinnegående materiell
Bane NOR er av Statens jernbanetilsyn pålagt å være ansvarlig jernbanevirksomhet når rullende
materiell benyttes på anleggsområde jernbane / disp. strekn. arbeid. Flertallet av kjøretøy i
materiellregisteret er ut fra dette eid og driftes av andre enn Bane NOR. Det er registret 91 ulike
eiere. Eiere kan være norske/utenlandske organisasjoner som kan være trafikkutøvere selv, eller eie
materiell uten å være det, f.eks. anleggsentreprenører eller finansinstitusjoner.
Nedenfor er en oversikt over fordeling av kjøretøy per eier med flere enn 10 kjøretøy. Disse eierne
står for ca 60% av kjøretøyene i materiellregister. Bane NOR Transport er største eier, deretter
kommer Bjugstad Utleie AS og Baneservice AS.

Videre i denne rapporten vil ikke skinne- /veimaskin (SVM) og påsporbare maskiner bli belyst, da
dette kan betraktes som vanlig anleggsmaskiner med skinnehjul, som antas vil følge utviklingen til
anleggsmaskiner.
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3. Klimagassutslipp fra drift og vedlikehold
3.1 Norges klimagassutslipp
Norges klimalov fastsetter mål om at klimagassutslippene i 2030 skal reduseres 50-55% fra
utslippsnivået i referanseåret 1990, og at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050 – en reduksjon
på 90-95% av utslippsnivået i 1990. Klimalovens mål gjelder for utslipp inkludert i det norske
klimagassregnskapet (Figur 2) – det vil si utslipp av klimagasser fra nasjonalt territorium. Som
illustrert i Figur 2 er de viktigste utslippskildene i Norge olje- og gassutvinning, industri, veitrafikk og
annen transport17. En mer detaljert inndeling av utslipp fra veitrafikk og annen transport vises
nederst i figuren.

Figur 2 Utslippene fra transport (veitrafikk og annen transport) i 2020, satt sammen med Norges totale klimagassutslipp
(øverst). Regnskapet er en sammenstilling av utslippstallene som er rapportert fra de største industribedriftene og av
beregninger på grunnlag av produksjon eller forbruk (f.eks. antall tonn solgt diesel) og utslippsfaktorer (f.eks. tonn CO2
sluppet ut per tonn diesel solgt). 18

Norge importerer mange av varene som forbrukes nasjonalt. Derfor vil mye av det vi forbruker i
Norge ikke forårsake utslipp her, men i andre land der produksjonen skjer. Slike utslipp regnes ikke
med i de norske utslippstallene, men i andre lands nasjonale regnskap. De nasjonale utslippstallene

17

2020 var et spesielt år på grunn av koronapandemien, og dette året bør derfor tillegges mindre vekt når man ser på de mer langsiktige
trendene. Likevel er det store bildet ganske likt som foregående år og brukes som illustrasjon for nåsituasjonen.
18

Kilde: https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/norske-utslipp-av-klimagasser/klimagassutslipp-fra-transport/
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inkluderer også bare utslipp fra transport knyttet til norsk territorium – for eksempel er
internasjonale flyreiser utelatt.
Omtrent halvparten av de norske utslippene, bestående av mesteparten av utslippene fra olje- og
gassutvinning, industrien og innenriks luftfart, er kvotepliktige, det vil si at de omfattes av EUs
kvotesystem (EU ETS). Enkeltland har ikke egne mål for å redusere utslipp som omfattes av EUs
kvotesystem, her samarbeider landene om et felles, totalt reduksjonsmål. Resten er ikkekvotepliktige utslipp, og kommer i hovedsak fra transport og jordbruk. Disse utslippene, i motsetning
til utslipp omfattet av kvotesystemet, reguleres av klimapolitiske virkemidler som avgifter på utslipp
eller støtte til klimavennlige løsninger. Derfor er det ofte fokus på de ikke-kvotepliktige utslippene i
analyser av hvilke tiltak og virkemidler som kan settes i verk for å redusere utslippene nasjonalt.
Jernbanetrafikken er en enkel utslippskilde å identifisere og avgrense i Norges nasjonale
utslippsregnskap – det er kategorien «Jernbane» under «Annen transport» i Figur 2. Mesteparten av
person- og godstrafikken går på elektrifiserte jernbanestrekninger og er dermed nullutslipp.
Utslippene kommer fra dieseldrevne person- og godstog brukt på de ikke-elektrifiserte strekningene,
og har ligget stabilt på i underkant av 50 000 tonn CO2-ekv. de siste årene. I 2020 var utslippene bare
ca 30 000 tonn CO2-ekv., men dette skyldes i hovedsak mindre passasjertrafikk på ikke elektrifiserte
strekninger grunnet koronapandemien.19
Klimagassutslipp fra maskiner/kjøretøy brukt til bygging, drift og vedlikehold av jernbane utgjør også
en andel av de norske transportutslippene, men er fordelt på flere underkategorier innen
«Veitrafikk» og «Annen transport». I kategorien «Motorredskaper mv.» finner vi utslipp fra fossilt
forbruk i utslippskilder som anleggsmaskiner og andre arbeidsmaskiner, også skinnegående
arbeidsmaskiner. Det brukes også lastebiler og biler, som utgjør en andel av utslippene i
utslippskildene «Tunge kjøretøy og varebiler» og «Personbiler» i Norge. Bane NOR har de siste par år
samlet inn data og gjort estimater på fossilt drivstoff forbrukt av Bane NOR selv og i kontrakter for
bygging, drift og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur (se delkapittel 3.2). Totalt ble utslippene
estimert til i overkant av 40 000 tonn CO2 i 2019, som fungerer som referanseår for Bane NORs mål
om utslippsreduksjon. Omtrent halvparten av utslippene kommer av utbygging av ny infrastruktur,
mens den andre halvparten kan tilskrives drift- og vedlikeholdsaktiviteter (inkl. fornyelsesprosjekter).

19

https://www.ssb.no/natur-og-miljo/forurensning-og-klima/artikler/transportutslipp-pavirkes-av-korona-elbiler-og-biodrivstoff
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3.2 Klimamål og klimaregnskap Bane NOR – utslipp fra drift og vedlikehold satt i kontekst
Bane NORs viktigste bidrag til reduksjon av klimagassutslipp, i samfunnet generelt og
transportsektoren spesielt, er å styrke oppslutningen om jernbanen og bidra til å flytte mer transport
over på jernbane. Samtidig må Bane NOR kontinuerlig søke å redusere klima- og miljøavtrykket
forbundet med det å bygge, drifte og vedlikeholde jernbaneinfrastruktur. Frem mot 2030 har Bane
NOR satt seg mål om å redusere direkte utslipp (hovedsakelig utslipp fra forbrenning av fossile
drivstoff) fra drift og anleggsvirksomhet med 40% fra 2019 nivå. Dette i tråd med forventningene i NTP,
Klimaloven20 og Meld. St. 13 (2020–2021) Klimaplan for 2021–2030. I tillegg arbeider Bane NOR med
reduksjon av våre indirekte klimautslipp (utslipp fra materialer) i alle prosjekter.
For å følge opp klimagassutslipp på konsernnivå, har Bane NOR utviklet sitt klimaregnskap i tråd med
«Global Reporting Initiative» sin klimagassmodell («Greenhouse Gas Protocol», også kalt GHGprotokollen). For å unngå dobbeltrapportering på tvers av virksomheter, er utslippene i slike
klimaregnskap fordelt på virksomhetens egne utslipp – direkte utslipp (scope 1), og utslipp i
virksomhetens verdikjede/leverandørkjede – indirekte utslipp (scope 2 og 3). Klimaregnskap for 202121
er oppgitt i sin helhet i vedlegg 10.1, sammen med detaljert forklaring om scope. I Tabell 1 gjengis kun
en oppsummering for 2020 og 2021, der enkelte poster er slått sammen i et enklere oppsett enn
offisielt klimaregnskap:
Tabell 1 Bane NOR klimaregnskap 2020 og 2021 - forenklet oppsett

Utslippskilde

Scope 1 - total
Forbruk fossilt drivstoff i skinnegående kjøretøy / maskiner brukt av Bane
NOR
Forbruk fossilt drivstoff i tjenestebiler Bane NOR
Øvrig scope 1 (forbruk fossile energikilder til oppvarming, lekkasje SF6)

Utslipp tonn
CO2-ekv. i
2020
1 598
533

Utslipp tonn
CO2-ekv. i
2021
1719
789

1 060
5

926
5

Scope 2 – total
Produksjon av forbrukt elektrisitet og fjernvarme (her oppgitt kun med
lokasjonsbasert metode)

3 536

1591

Scope 3 - total
Forbruk fossilt drivstoff fra bil- og maskinbruk i drift- og
vedlikeholdskontraktene utført for divisjon Drift og teknologi
Forbruk fossilt drivstoff fra bil- og maskinbruk i øvrige kontrakter
(vedlikehold, fornyelser mm.) utført for divisjon Drift og teknologi
Forbruk fossilt drivstoff fra bil- og maskinbruk i kontrakter utført for divisjon
Utbygging
Forbruk elektrisitet ifm. kontraktsarbeider for divisjon Drift og teknologi og
divisjon Utbygging (her oppgitt med lokasjonsbasert metode)
Øvrig scope 3 (forbruk fossilt drivstoff avfallstransport, tjenestereiser med
fly, tjenestereiser med privatbil, elektrisitetsforbruk eksterne leietakere)

45 040

3 536

1591

34 743
7 175

6681

12 114

11 680

22 780

15 737

2340

226

631

419

20

Mål i Klimaloven ble endret i juni 2021 til «minst 50 og opp mot 55 prosent fra utslippsnivået i referanseåret 1990». Det forventes at
Bane NOR vil endre sin målsetning fra 40 % til 50-55% i tråd med endring i nasjonale mål.
21

Klimaregnskap for 2021 var ikke publisert offisielt da denne rapporten ble levert i mars 2022, men data var klare. Det tas likevel
forbehold om ev. mindre endringer i publisert versjon.
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Bane NOR har relativt dekkende rapportering på Scope 1, det vil si at vesentlige interne utslippskilder
er kjent og rapporteres på. Økning i utslipp i fra 2020 til 2021 fra skinnegående kjøretøy brukt av
Bane NOR selv skyldes i hovedsak mer dekkende rapportering på innkjøpt drivstoff. Nedgang i utslipp
fra tjenestebiler fra 2020 til 2021 skyldes bl.a. at fra 2021 hensyntas at diesel og bensin solgt i Norge
er innblandet en andel biodiesel/bioetanol (15% for diesel og 12,5% for bensin basert på
omsetningstall for første halvår 2021) som er klimanøytralt i et livsløpsperspektiv. Bane NOR faser
inn el-biler, som vil bidra til reduserte utslipp, men andelen er fortsatt lav og i 2020/2021 har mangel
på nødvendige komponenter medført forsinkelser i leveranse av el-biler.
Eget elektrisitetsforbruk gjelder strøm til selve infrastrukturen og til bygningsmasse brukt av Bane
NOR selv. Faktisk elektrisitetsforbruk i 2021 er større pga. bedre dekning av forbruk i bygg brukt av
Bane NOR selv, men beregnede utslipp viser likevel en nedgang pga. endring av utslippsfaktor. Det
jobbes kontinuerlig med energieffektiviseringstiltak både i infrastruktur og i bygg.
Bane NOR jobber med å utvide rapportering for scope 3 for å få et mer komplett bilde av vårt
klimaavtrykk. Foreløpig har vi ikke rapportering på alle vesentlige verdikjedeutslipp, men
dekningsgraden og kvaliteten øker fra år til år. Dekningsgrad av klimaregnskapet per
divisjon/prosjekt vil bli fulgt opp som en egen KPI fra og med 2022. Tjenestereiser med fly og
ansattes egne biler har vært inkludert i scope 3 i mange år. I 2021 dekker scope 3 også samtlige
kontrakter innen entrepriser, drift og vedlikehold for Drift og teknologi med økonomisk forbruk over
0,5 MNOK i 2021. I tillegg inngår utslipp fra ca 70 % av kontrakter (basert på økonomisk forbruk i
2021) for prosjekter med kostnadsramme > 50 mill kr i Utbygging. Nedgang i utslipp fra 2020 skyldes
bl.a. at det ikke er gjort estimater for kontrakter i Utbygging som ikke har oppgitt faktisk
rapportering, så tallene er ikke direkte sammenlignbare. Fysisk innblanding av biodrivstoff i drivstoff
til vei er hensyntatt fom. 2021, noe som også bidrar til en reduksjon i beregnede utslipp. En svært
vesentlig kategori som foreløpig mangler i klimaregnskapet scope 3 er forbruk av materialer og
produkter. LCA-analyser av jernbaneutbygging22 tyder på at indirekte utslipp fra materialproduksjon
mm. kan utgjøre +/- 80% av utslippene fra byggefasen, mens resterende utslipp er fra
anleggsmaskiner mm.
Det er også viktig å huske at et klimaregnskap oppgir absolutte utslippstall uavhengig av
virksomhetens aktivitetsnivå. F.eks. vil økning eller nedgang i innkjøp vil påvirke størrelsen
utslippene. Men på sikt er det de absolutte utslippene som skal ned, uavhengig av aktivitetsnivå, det
vil at utslippsintensiteten fra alle aktiviteter må ned. Av klimaregnskap på konsernnivå kan vi bl.a. se
at, ikke overraskende, så er Bane NORs egne utslipp (scope 1) relativt små sammenlignet med utslipp
som skjer i verdikjeden (scope 2 og særlig 3) – og med utskillelse av Spordrift i 2019 ligger nå enda
mer i Scope 3. For å redusere vårt fotavtrykk i verdikjeden må vi bruke virkemidler i anskaffelser.
Dette gjelder for alle divisjoner – selv om Drift og teknologi har mange, relativt små, kontrakter, ser vi
at på årlig basis utgjør dette totalt omtrent like mye som de få men store kontraktene i Utbygging.
Samtidig er Bane NOR utleier av en relativt stor maskinpark som brukes til drift og
vedlikeholdsarbeid. Det vil si at vi også direkte påvirker noe av maskinbruken som er hos våre
leverandører.
I kontekst klimagassregnskap etter GHG-protokollen brukes altså «direkte utslipp» om en
virksomhets egne utslipp, men i kontekst nasjonale klimaregnskaper brukes «direkte utslipp» om
utslipp som skjer innenfor Norges grenser. Bane NOR har mål om å bidra til å redusere de «direkte
utslippene» som skjer i Norge – og dette vil da være en kombinasjon av Bane NORs egne utslipp og

22

For å kvantifisere omfanget av klimautslipp fra Bane NORs utbyggingsprosjekter totalt sett i et livsløpsperspektiv, inkludert utslipp fra
materialer og produkter, lages klimabudsjetter for store prosjekter.
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utslipp som skjer hos våre leverandører på oppdrag for oss (f.eks. i driftsaktiviteter og på
anleggsplasser). Litt som i det nasjonale klimaregnskapet så må man sette sammen flere
«utslippsposter» for å se hvilke utslipp som kan tillegges bygging, drift og vedlikehold av
jernbaneinfrastruktur. Av Bane NORs Scope 1 utslipp kan vi noe forenklet si at det meste av bil- og
maskinbruk går til drift- og vedlikeholdsoppgaver. Innen Scope 3 vil stort sett alle kontrakter for
Divisjon Drift og teknologi kunne sies å være drift og vedlikehold, inkl. fornyelse (noen unntak for
enkelte nybygginger i Område Nord som fortsatt ligger hos Drift og teknologi i stedet for Utbygging).
Til sammen utgjorde da direkte utslipp fra drift og vedlikeholdsaktivitet i overkant av 20 000 tonn CO2
i 2021. Til sammenligning er utslipp fra kontrakter i Utbygging (nybygging) i underkant av 23 000 tonn
CO2 i 2020 og i underkant av 16 000 tonn CO2 i 2021 (ikke gjort estimater i 2021 for kontrakter i
Utbygging uten faktisk rapportering).
I Tabell 2 detaljeres rapporteringen i 2021 kun for drift og vedlikehold og drivstofforbruk som teller
som direkte utslipp i Norge. Der vi har faktisk informasjon om fordeling på ulike biler/ maskiner/
kjøretøy blir dette oppgitt. Innsamling av data har ikke vært delt inn i ulike kjøretøy-/maskintyper,
man har kun sett på totale mengder drivstoff forbrukt per kontrakt. Men for målevogner brukt av
Bane NOR Teknisk avd. og lok brukt av Togdrift vet vi likevel hvor mye drivstoff som er kjøpt til
akkurat disse kjøretøyene, da fakturaer er samlet hos ett koststed i Bane NOR, som kun bruker de
nevnte kjøretøyene. For Spordrift har det blitt oppgitt totalforbruk av drivstoff hver for seg for hhv.
tjenestebiler og arbeidsmaskiner (alle typer), for alt drift og vedlikeholdsarbeid utført for Bane NOR.
For øvrige leverandører er det ikke oppgitt noen fordeling mellom ulike biler/maskiner/kjøretøy, det
er kun rapportert drivstofforbruk per kontrakt (samt gjort estimater for kontrakter uten
rapportering).
Tabell 2 Totalt rapportert innkjøpt drivstoff (2021) til drift og vedlikehold fordelt på ulike brukere og ulike
maskiner/kjøretøy der kjent

Rent
Tjenestebiler
skinnegående

2021
Driftsaktivitet
Drift og vedlikeholdsutført av Bane
aktiviteter utført av
NOR Drift og
Spordrift
teknologi
CO2 (tonn)
CO2 (tonn)
Personbiler (diesel og bensin)
Varebiler og lastebiler (diesel
og bensin)
Diesel-elektrisk lokomotiv
Øvrig sporbundne kjøretøy
(bla. lastetraktor,
ledningsmaskiner/revisjonsvog
n og spesialkjøretøy)
Skinne-/veimaskin
Øvrige anleggsmaskiner
Totalt hver bruker
Total sammenlagt alle brukere

73023

2 618

632

N/A

Drift og vedlikehold
(inkl. fornyelse)
utført av øvrige
leverandører
CO2 (tonn)

11 680

156
4 063
N/A
N/A
1 518

23

6681
19 879

11 680

Utslipp forbundet med tjenestebiler er her fordelt mellom Bane NOR Drift og teknologi og Utbygging – totalt 926 tonn CO2, her vises kun Drift og teknologi
sin andel på ca 730 tonn CO2.
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Spordrift benytter en rekke sporbundne kjøretøy som leies av Bane NOR. I tillegg benytter de skinne/veimaskiner og andre anleggsmaskiner som leies av andre maskinutleiere. Selv om det ikke har vært
registrert hvilke maskiner/kjøretøy benyttet av Spordrift som har brukt det innkjøpte drivstoffet, kan
man gjøre noen grove estimater på fordeling for de ulike kjøretøygruppene basert på anslåtte
gjennomsnittstall for forbruk og driftstimer. En slik øvelse ble gjort i 2019 av Bane NOR ifm. en intern
klimatiltaksplan. Da ble fordelingen estimert til 60% drivstofforbruk til rent skinnegående kjøretøy og
40% til skinne-/veimaskiner og øvrige anleggsmaskiner. I etterkant ser man at estimatet var
sannsynligvis noe overdrevet for skinne-/veimaskiner og øvrige anleggsmaskiner, slik at 70%/30%
nok er en mer reell fordeling. Det vil da si at totale utslipp fra rent skinnegående kjøretøy benyttet av
Spordrift kan estimeres til ca 2 844 tonn CO2 (70 % av 4 063 tonn CO2).
I tillegg til de skinnegående kjøretøyene benyttet av Spordrift, eier også Bane NOR lokomotivene og
målevognene benyttet av Bane NOR selv. Det vil si at totale utslipp fra Bane NORs egeneide maskiner
brukt til drift og vedlikehold kan estimeres til ca 3 600 tonn CO2 i 2021.
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Del 2 – Utslippsreduksjoner fra Bane NORs egeneide kjøretøypark
4. Kjøretøy eid av Bane NOR Transport
Bane NOR Transport er ansvarlig for å forvalte operatøransvaret for egentransport under
sikkerhetsgodkjenningen, samt sikre at det finnes tilgjengelig kapasitet for kjøretøy som kan
framføres i samtrafikk og som på kort sikt ikke kan anskaffes av entreprenører i markedet.
Kjøretøyene til Bane NOR benyttes i hovedsak til drift og vedlikehold og er beredskapsmaskiner.
Disse må kunne ta seg fram lags jernbanestrekninger ved utfall i infrastrukturen, eksempelvis ved feil
i strømforsyningen, når sporet må ryddes for snø, eller andre beredskapsoppdrag. For å ivareta dette
har Bane NOR Transport har utarbeidet en kjøretøystrategi for perioden 2018 - 202624, som skal sikre
at det finnes tilgjengelig kapasitet for kjøretøy i forbindelse med beredskap, drift og vedlikehold av
infrastrukturen i Norge.
Kjøretøystrategien legger opp til følgende hovedgrep for perioden:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kraftig reduksjon av kjøretøyparken (arbeidstog)
Kjøretøypool skal kunne betjene både internt og eksternt marked
Færre kjøretøytyper og mer standardisering
Effektiviser snørydding
Økt kundeorientert i et marked i endring
Gjennomføre nødvendige anskaffelser for å få ut effekter.

En standardisering av disse maskinene gir flere fordeler som enkel omdisponering, mer standardisert
føreropplæring og opplæring av verkstedpersonell, og enklere vedlikeholdsstyring mm.
Effektivisering og standardisering av kjøretøyparken startet allerede før 201825.
4.1 Oversikt kjøretøypark og leieforhold
Bane NOR Transport forvalter en utstyrspark som består av omtrent tusen utleieobjekter, hvorav
rundt hundre er selvgående arbeidsmaskiner/-kjøretøy. Materiellet leies primært ut til leverandører
innen drift og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur. Bane NOR Transport har langsiktige leieavtaler
med Spordrift26, Togdrift i Bane NOR27 og Strategisk vedlikehold (Asset management) i Bane NOR28.
Andre aktører leier kjøretøy og utstyr for kortere perioder.
Bane NOR Transport tilbyr utleie av følgende kjøretøy som er relevante for drift og vedlikehold av
jernbaneinfrastrukturen:

24
25

26

Opprinnelig strategi ble utarbeidet i 2009, men har senere blitt revidert i 2013, 2015, 2018 og 2020.
https://www.banenor.no/Om-oss/arkiv-jernbaneverket/Jernbanemagasinet-arkiv/Nyheter/september-2016/nye-maskiner/

Spordrift AS: Landsdekkende leverandør av drift og vedlikeholdsaktivitet på den norske jernbane.

27

Togdrift: Enhet i Bane NOR Transport som leverer snø- og dieselberedskap, Brann og redningstog, skinneutlevering med kort/langskinnesett og intern materielltransport av blant annet kjøretøy og sviller.
28

Strategisk vedlikehold/Asset Management: foretar kontroller av jernbaneinfrastrukturen ved hjelp av spesialkjøretøy.
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Tabell 3 - Oversikt over kjøretøyparken til Bane NOR Transport
Type
Lastetraktorer
Funksjonalitet/bruksområde:
Benyttes til linjearbeid, visitasjoner. Utstyrt med bla. kran, koster
og sporens.
Utstyr av nye dato (LTR17) er med fellesfaglig, utstyr med både
kran, kurv, pantograf, middels stor snøfres, kost og sporrenser.

Bane NOR: Windhoff OB 100, LTR17

Antall

Årstall

Drivstoff

Primær
leietaker

LT18 – blir levert fra 2022

12

2022

Diesel

Spordrift

Windhoff OB 100, LTR17
Motorkraft: 700 HK/521 kW

21

2018

Diesel

Spordrift

11

1998/ 1999

Diesel

Spordrift

2

1998

Diesel

Spordrift

Robel 54.22-10, LT9
Motorkraft: 500 HK/372 kW

11

1994

Diesel

Spordrift

Lastetraktor med kran.
Bruksområde: Snørydding og linjearbeid

Robel 54.22-4, LT7
Motorkraft: 200 HK/150kW

7

1991

Diesel

Spordrift

Bruksområde: Hovedsakelig visitasjon, men kan brukes til lett
linjearbeid

3

1990

Diesel

Spordrift

3

1989

Diesel

Spordrift

Robel 54.22-2, LT5/LT5B
Motorkraft: 200 HK/150kW

3

1989

Diesel

Spordrift

Robel 54.17-11, LT4
Motorkraft (Hk):160/119kW

6

1985/ 1986

Diesel

Spordrift

5

1986

Diesel

Spordrift

Diesel

Hensatt

Diesel

Spordrift

Merke/ navn

Robel 54.22-25, LT11
Motorkraft:540 HK/402 kW
Robel 54.22-26, LT11L
Motorkraft:540 HK/402 kW

Robel 54.22-3, LT6
Motorkraft: 150HK/111kW
Robel 54.22-3B, LT6B
Motorkraft: 270 HK/201 kW

Robel 54.17-11B, LT4B
Motorkraft: 270 HK/201 kW
LT15 – AMC2
Motorkraft: 801-900HK/600kW
LT16 - Snøryddemaskin

3
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Kommentar
Utstyrt med både kran, kurv, pantograf, middels stor snøfres,
kost og sporrenser.
Bruksområde: Linjearbeid, transport og snørydding
Fellesfaglig lastetraktor/KL. Utstyrt med både kran, kurv,
pantograf, middels stor snøfres, kost og sporrenser.
Bruksområde: Linjearbeid, snørydding og KL. (NB: Når en
LTR17 er satt opp som KL maskin kan den ikke benyttes til
snørydding pga vekt/nyttelast).
Lastetraktor med kran og ekstra stor hytte. Bruksområde:
Snørydding med kost og sporrenser. Benyttes også til diverse
linjearbeid.

Liten lastetraktor med kran.
Bruksområde: Hovedsakelig visitasjon, men kan brukes til lett
linjearbeid
Liten lastetraktor med kran
Bruksområde: Hovedsakelig visitasjon, men kan brukes til lett
linjearbeid
Liten lastetraktor med kran. Bruksområde: Snørydding,
visitasjon av spor og mindre vedlikeholdsarbeid

Hensatt – identifisert som mulig pilot for ombygging.
Snøryddemaskin med påmontert utstyr

INTERN

Type
Ledningsvogner
Bruksområde: KL, ledningstrykker, pantograf og lift/kurv

Merke/ navn

Årstall

14

1981-1983
og
1987-1990

5

2013/
2014

Diesel

Spordrift

MZ
Motorkraft (Hk):

4

1969/ 1970

Diesel

Togdrift

Di3
Motorkraft (Hk):

1

Diesel

Togdrift

SKD
Motorkraft (Hk):

2

1979

Diesel

Togdrift

Høyfjellsrydder S BEILHACK

3

1978-79

Diesel

Spordrift

Vedlikeholdstog

1

2012

Diesel

Spordrift

Roger 1000

1

1999

Diesel

Levahn LM2
Hovedmotor: 402 HK/300kW
Detroit diesel hovedmotor

Drivstoff

Primær
leietaker

Antall

Diesel

Spordrift

Kommentar
Ledningsvogn med lift og kran. Boggi, innelukket verksted og
arbeidsplattform på tak. Lift med begrenset løftehøyde.
Ledningstrykker og pantograf
Bruksområde: KL, ledningstrykker, pantograf og lift/kurv

Plasser&Theurer LM7 MTW100
Bane NOR: Plasser & Theurer LM7 MTW100

Lokomotiver
Funksjonalitet/bruksområde: Trekkraft

Di3-lok med stor frontplog. Foto: Njål Svingheim

Høyfjellsfres (spesialmaskin)
Bruksområde: Stor kapasitet til å fjerne snø, med egen fresemotor.
Fleksibel bredde

Foto: Thomas Slevigmoen Høgli

Vedlikeholdstog (spesialmaskin)
Velegnet til effektivt vedlikehold i områder med dobbeltspor og
trafikk i nabospor

Bane NOR: Vedlikeholdstoget

Målevogn
Foretar målinger og kontroll av jernbaneinfrastrukturen

LM2
Hovedmotor: 402 HK/300kW
Detroit diesel hovedmotor

Teknisk
avdeling
1

Bane NOR: Målevogn Roger 1000
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4.2 Bruksområde/hensikten med de ulike kjøretøyene
Kjøretøyparken til Bane NOR strekker seg fra kjøretøy fra 1970-tallet og fram til de nyeste
kjøretøyene (LTR17), som ble levert i 2018. Fra slutten av 2022 fram til 2024 leveres helt nye kjøretøy
av typen LT18, som vil erstatte deler av dagens maskinpark.
De ulike kjøretøygruppene brukes i ulik grad, og i ulike deler av året. Grafen nedenfor viser fordeling
av kjørte km per kjøretøygruppe i 2021 for Bane NORs egeneide kjøretøy.
Kjørte km fordelt per kjøretøygruppe per måned - 2021
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0
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Vedlikeholdstog
Lineær (Gjennomsnitt)

Figur 3 - Oversikt over kjørte km per kjøretøygruppe per måned - 2021

Per dags dato har dessverre ikke Bane NOR eller Spordrift full oversikt over faktisk drivstofforbruk og
tilhørende utslipp forbundet med det enkelte kjøretøy eller grupper av kjøretøy. Derfor må det
gjøres estimater med ulike tilnærminger for å beregne hvor mye drivstoff som sannsynligvis er brukt
av hver kjøretøygruppe. Under beskrives de ulike tilnærmingene, som også vil gå igjen i underkapitler
om hver kjøretøygruppe:
-

Innkjøpt drivstoff til enheter med avgrenset kjøretøysbruk (heretter «Innkjøpt drivstoff»):
Gjelder kun for lok og målevogn, da disse er brukt av hhv. Bane NOR Togdrift og Teknisk avd.,
der fakturaer for innkjøpt drivstoff er samlet hos ett koststed i Bane NOR som kun bruker de
nevnte kjøretøyene.

-

Totale mengder innkjøpt drivstoff fordelt per kjøretøygruppe etter kjørte km (heretter
«Basert på kjørte km»): Her tar vi utgangspunkt i totalt rapportert innkjøpt drivstoff og
tilhørende utslipp i 2021 og gjør en enkel statistisk analyse. Andelen av totalt drivstofforbruk
og utslipp på hver kjøretøygruppe fordeles ut i fra rapportert gjennomsnittlig årlig
kjørelengde i perioden 2019-2021. Hensikten er å ha en tilstrekkelig sikkerhetsmargin mtp.
endringer i bruken av kjøretøyene fra år til år (f.eks. på grunn av varierende snømengder).
Når kjøretøyet står på tomgang/i ro med kran beregnes ikke km. Estimert drivstofforbruk
basert på km gir dermed ikke helt riktig fordeling av utslipp, men sier likevel noe om bruken
av kjøretøyene.

-

Egenkartlegging/ rapportering 2021 fra bruk og drivstoffpåfylling av utvalgte kjøretøy
(heretter «Egenkartlegging»): I en periode på ca fire uker høsten 2021 ble det gjennomført
en kartlegging av bruken av utvalgte kjøretøy som Spordrift leier av Bane NOR Transport
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(egenrapportering av 5 lastetraktorer og 4 revisjonsvogner/ledningsvogn). Hensikten med
kartleggingen var å få bedre oversikt over hvordan kjøretøyene benyttes i det daglige, med
tanke på blant annet transport til/fra arbeidssted, effektiv arbeidstid, tomgangskjøring og
påfylling av drivstoff. Basert på rapporteringen fra utvalgte kjøretøy har man ekstrapolert
estimater for totalen av kjøretøy i hver gruppe.
-

Data hentet direkte fra LTR17 (heretter «Data fra kjøretøy – LTR17»): I løpet av høsten
2021 er det, sammen med motorleverandør, startet opp en prosess for å hente ut data
direkte fra motoren til LTR17. I forbindelse med dette er det blitt mulig å hente ut kjørte km,
timeforbruk, tomgangskjøring, timebruk ol. Løsningen er ikke helt optimal og motorene er
ikke ferdig kalibrert, men det har gitt oss innsikt i kjørelengder og forbruk innenfor enkelte
perioder, som videre kan benyttes for å estimere utslipp for LTR17 gjennom ekstrapolasjon.

-

Metoder for estimater spesialtilpasset enkelte kjøretøy (heretter «Estimater
spesialtilpasset»: Gjelder kun for høyfjellsfres og målevogn. Bruker kvalifisert gjetning og
kjente tall for å gjøre estimater.

Videre blir de ulike kjøretøyskategoriene presentert, herunder informasjon om bruksområdet og
estimater på drivstofforbruk per kjøretøygruppe med tilnærmingene nevnt (se også vedlegg 10.3 for
ytterligere beskrivelser). I slutten av dette delkapitlet oppsummeres estimater på fordeling av
klimagassutslipp fra ulike kjøretøygrupper ved bruk av en sammenstilling av de ulike tilnærmingene,
for et mest mulig representativt tall per kjøretøygruppe.

4.2.1 Lastetraktor
Lastetraktorer er allsidige kjøretøy som benyttes til alt fra
visitasjon/befaring og linjearbeid, til utkjøring av materiell i
bruddlinjen, snørydding og annet vedlikeholdsarbeid.
Kjøretøyene kan være utstyrt med bl.a. plan, kran, kurv
og/eller påmonteres snøfreser, koster, sporrenser, osv..
Konfigurasjonen på kjøretøyene er ulik, fra de eldre enklere
kjøretøyene med lavere kapasitet til de nyeste av typen
LTR17 og LT18 (fra 2022). LTR17 er et fellesfaglig kjøretøy,
men når kjøretøyet er satt opp til KL-arbeid kan den ikke
benyttes til snørydding pga. vekt og nyttelast.

Figur 4 - Mannskapet rydder snø på Bergensbanen,
her på Finse stasjon. Foto: Bjørn Løne, Spordrift

Lastetraktorene benyttes som beredskapsmaskiner og skal
kunne ta seg fram lags jernbanestrekninger når f.eks. KL-anlegget er nede eller sporet må ryddes for
snø. På vinterstid går lastetraktorer med snøberedskap, og ved dårlig vær og sterk vind kan
kjøretøyene benyttes 24 timer i døgnet, fordelt på to skift over flere dager. Dette er arbeidsoppgaver
som krever enormt effekt/energibehov og stiller høye krav til oppetid og tilgjengelighet.

Lastetraktorer benyttes regelmessig gjennom året, men går lengre og hardere i perioden november –
april, grunnet vinterdrift. I perioden mai – august kjører lastetraktorene kortere strekninger.
Plassering og dimensjonering av antall lastetraktorer er styrt av nødvendig beredskapskapasitet og
for å svare ut responstiden til det enkelte området.
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Tabell 4 Oppsummering av ulike funn om brukermønster/-behov for lastetraktorer

Funn fra kartlegging av bruksmønster / brukerbehov - lastetraktorer
Rapportert kjørte km
Data fra
29
(snitt 2019-2021)
Egenkartlegging
kjøretøy –
LTR17
Gj.snitt kjørelengde (tur/retur)
41 km
90,1 km
Lengst rapportert kjørelengde
170 km
201,7 km
(tur/retur)
Tot. lastetraktorer:
Total årlig kjørelengde
Kun LTR17:
794 732 km
Mangler data25
494 668 km30
(Kun LTR17: 379 780 km)

Transportkjøring/reisetid
2,96 t
Effektiv arbeidstid
70 %
Tomgangskjøring/kjøring på lavt
30 %
30 %
turtall
Arbeid med frakobling
25%
(uten spenningssatt KL)
Fra slutten av 2022 fram til 2024 leveres helt nye lastetraktorer av typen LT18, som vil erstatte deler
av dagens kjøretøypark. I forbindelse med ombygging til ERTMS vil de eldre kjøretøyene fases ut, og
man vil stå igjen med følgende kjøretøy: LTR17 (21 stk), LT18 (12 stk) og LT11 (13stk).
LTR17 og LT18 er anskaffet iht. kjøretøysstrategien for å fornye, forenkle og standardisere
kjøretøyparken. På grunn av nyere motorteknologi med blant annet partikkelfiltre og
katalysatorteknologi vil LTR17 og LT18 gi lavere lokal luftforurensning (mindre utslipp av: NOx, Co,
partikler) enn eldre kjøretøy. Selv om lokale luftforurensning reduseres med ny motorteknologi, vil
ikke klimautslippene reduseres i vesentlig grad da disse er direkte forbundet med mengde
drivstofforbruk.
En ny utrustning på LT18 er hjelpemotor (170kW) som benyttes ved arbeidskjøring og
tomgangskjøring, i tillegg til hovedmotor som benyttes til effektkrevende arbeid (f.eks. kjøring i
høyere hastighet, snørydding). Formålet med hjelpemotor er å benytte en motor med lavere
drivstofforbruk og effekt tilpasset mindre energikrevende oppgaver.
I Tabell 5 vises estimater for drivstofforbruk og tilhørende klimagassutslipp, med utgangspunkt i de
relevante tilnærmingene nevnt innledningsvis. Estimatene spriker mellom de ulike tilnærmingene, og
viser at det er behov for bedre datagrunnlag.

29

Egenrapportering av lastetraktor hadde lav rapportering grunnet redusert bruk av lastetraktor i perioden. Det er heller ikke foretatt
kartlegging av vinterdrift. Bruken av lastetraktor bør kartlegges videre. Se vedlegg 10.3.2 for mer informasjon om selve gjennomføringen av
egenkartlegging. Rapporteringen gjelder for alle lastetraktorene i kartleggingen.
30

Kjørelengde for et helt år er estimert fra data innhentet fom. høsten 2021.
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Tabell 5 Estimater CO2-utslipp fra lastetraktorer

Kartlegging av CO2-utslipp
Basert på kjørte km (gj.snitt
Egenkartlegging25
2019-2021)
Estimert drivstofforbruk
per time
Estimert drivstofforbruk
per km
Total estimert
drivstofforbruk
Total estimert CO2
utslipp (tonn)

Data fra kjøretøy –
LTR17

14,99 l31

21,3 l
1,6 l

Alle lastetraktorer.: 889 326 l
(Kun LTR17: 424 984 l)
Alle lastetraktorer: 2 402 tonn
CO2
(Kun LTR17: 1 147 tonn CO2)

Alle lastetraktorer:
592 477 l

Kun LTR17: 577 600 l

Alle lastetraktorer:
1 600 tonn CO232

Kun LTR17: 1 560
tonn CO233

4.2.2 Revisjonsvogn/ledningsvogn34
Revisjonsvogn/ledningsvogner benyttes kun på elektrifiserte
strekninger og utgjør beredskapskapasiteten for hendelser
med kontaktledningsanlegget (KL). Plassering og antall er
dimensjonert for driftsbaser og responstider. Ledningsvogner
benyttes ifm. generiske kontroller og er tilpasset de ulike KLanleggene.
Revisjonsvogner/ledningsvogner går lettere under arbeid og
Figur 5 - LM7 før leveransen fra fabrikken i Østerrike. Foto:
transporteres over lengre strekninger, ofte under
Plasser & Theurer
spenningssatt KL. Basert på kjørte km for kjøretøygruppen
benyttes revisjonsvogner/ledningsvogner jevnt og trutt gjennom året, med økt bruk i perioden mai juni35.
Tabell 6 Oppsummering av ulike funn om brukermønster/-behov for revisjonsvogn/ledningsvogn

Funn fra kartlegging av bruksmønster/brukerbehov
Rapportert kjørte km (snitt
Egenkartlegging
2019-2021)
Gj.snitt kjørelengde (tur/retur)
Lengst rapportert kjørelengde
Total årlig kjørelengde
Transportkjøring/ reisetid
(gj.snitt)
Effektiv arbeidstid
Tomgangskjøring/ kjøring på lavt
turtall
Arbeid med frakobling (uten
spenningssatt KL)

239 451 km

1,43 t
60 %
40 %
85 %

31

Basert på antall påfylte liter i perioden

32

Estimerte utslipp er lavt grunnet lite bruk av lastetraktorer under kartleggingen. Estimert utslipp ekl. LTR17 = 891 tonn CO2

33

Gjennomsnitt av ulike estimat

34

LM2en som benyttes ifm. målevogn beskrives i kapittel 4.2.6 som omhandler målevogn.

35

Basert på rapportert km i 2021
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Bane NOR Transport eier to ulike typer revisjonsvogner/ledningsvogner – LM2 (15 stk, fra 1981-1983
og 1987-1990) og LM7 (5 stk, fra 2013/2014). Ledningsvogner er utstyrt med en hovedmotor for
fremføring og en mindre motor som benyttes ved arbeid der effektbehovet er betydelig mindre.
Hjelpemotoren benyttes på lavere turtall, tomgang- og arbeidskjøring. Maskinene er utstyrt
løfteinnretning for arbeid i høyden.
I forbindelse med ombygging til ERTMS vil eldre kjøretøy fases ut, men det er ikke planlagt utfasing
av LM2 eller LM7 iht. gjeldende kjøretøysstrategi.
I Tabell 7 vises estimater for drivstofforbruk og tilhørende klimagassutslipp, med utgangspunkt i to av
tilnærmingene nevnt innledningsvis. Estimatene spriker mellom de ulike tilnærmingene, og viser at
det er behov for bedre datagrunnlag.
Tabell 7 Estimater CO2-utslipp fra revisjonsvogner/ledningsvogner

Kartlegging av CO2-utslipp
Basert på kjørte km
(gj.snitt 2019-2021)
Estimert drivstofforbruk per time
Estimert drivstofforbruk per km
Total estimert drivstofforbruk
Total estimert CO2 utslipp (tonn)

267 951 l
724 tonn CO2

Egenkartlegging
11,09 l31
1,13 l
219 531 l
593 tonn CO2

4.2.3 Lokomotiver
Bane NOR eier fem lokomotiver (4 MZ og 1 Di3), samt to skiftelok
(SKD224). Lokomotivene benyttes ifm. brann og redningstoget,
beredskapsoppdrag, skinneleveranse og andre oppdrag med behov for
trekkraft ved f.eks. bortfall av KL-anlegg (beredskap eller planlagt
arbeid). For øvrig benyttes også lokomotivene i logistikken for å bringe
kjøretøy til ulike prosjekter og anleggsområder. Skiftelokene benyttes
på terminalområder, f.eks. Alnabru. Gjennomsnittlig årlig kjørelengde
(2019-2021) for lokomotivene var totalt 55 207 km36.
Alle lokene til Bane NOR Transport er dieseldrevet og trafikkerer på
både elektrifiserte og ikke elektrifiserte banestrekninger. I 2016 hadde
Bane NOR ute en konkurranse for innkjøp av dual-lok (hybrid: el og
Figur 6 - Di3-lok med stor frontplog - Foto: Njål
fossil) i forbindelse med anskaffelse av nye lok til brann- og
Svingheim
redningstoget. Prisen for et dual-lok var det dobbelte av prisen for et
vanlig diesel-lokomotiv (45 MNOK). Dette ble vurdert som for kostbart og medførte at det ble
anskaffet MZ-lokomotiver fra 70-tallet.
Bane NOR Transport/Togdrift har god erfaring med bruk av EL-lok på elektrifiserte banestrekninger. I
2017/2018 ble det leid inn ett EL18-lok fra VY. Erfaringen fra dette var:
▪
▪
▪

36

Tiltaket vurderes som godt da det er mulig å benytte elektrisitet på strekninger med KLanlegg og diesel-lok der det ikke er mulig.
Tiltaket vurderes som særlig hensiktsmessig i forbindelse med leveranser i tunnel pga.
dieseleksos. Per dags dato må førere benytte åndedrettsvern under skinneleveranse i tunnel.
Det er økte kostnader forbundet med å leie/eie et ekstra lok, og tilgjengeligheten for
korttidsleie er dårlig i markedet.

SKD224 inngår ikke i estimat for lok – gjennomsnitt kjørte km i 2019-2021 var 3 782 km
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Økende klimakrav i prosjektene vil kunne føre til at Togdrift i framtiden ikke vil kunne benytte dagens
dieseldrevne materiell ved leveranser til Bane NORs egne prosjekter. Dette må utredes nærmere.
Tabell 8 Estimater CO2-utslipp fra lokomotiver

Kartlegging av CO2-utslipp37
Basert på kjørte km
Innkjøpt drivstoff – 2021
(gj.snitt 2019-2021)
Totalt drivstofforbruk – Togdrift
61 829 l
234 021 l
Total estimert CO2 utslipp (tonn)
167 tonn CO2
632 tonn CO2
I Tabell 8 ser vi at ved å sammenligne estimert utslipp basert på kjørte km og oppgitt drivstofforbruk
for Togdrift i 2020, får vi en differanse på over 450 tonn CO2. Dette peker på at fordelingen basert på
kjørte km ikke gir riktig bilde av utslippet da lokene har et høyere drivstofforbruk per km enn f.eks.
en lastetraktor.
4.2.4 Høyfjellsfres
Bane NOR eier i per dags dato tre høyfjellsfreser av typen Beilhack HB12 fra
perioden 1975-1977. To av kjøretøyene er stasjonert på Voss, og en er
stasjonert i Mo i Rana. Kjøretøyene har ivaretatt togframføring (vinterstid) på
Bergensbanen og Nordlandsbanen i over 40 år. Kjøretøyene brukes primært til
snøberedskap på høyfjellsoverganger på Bergensbanen og Nordlandsbanen,
men benyttes også sporadisk ved stort snøfall på andre banestrekninger, f.eks.
Sørlandsbanen. Gjennomsnittlig årlig kjørelengde (2019-2021) for
høyfjellsfresene var totalt 38 184 km.
Det er strenge krav til utstyr som skal sikre togframføring (passasjer/gods) på
vinterstid. På Bergensbanen må f.eks. en høyfjellsfres kunne transporteres i
opptil 80 km/t i stigning på 21 promille.

Figur 7 - Bilde av Beilhack - Snørydding
ved Hallingskeid- foto: Njål Svingheim

Høyfjellsfreser/ryddere må kunne opprettholde dagens oppetid på høyfjellsstrekningene, samt økt
trafikk i framtiden. Kjøretøyet må blant annet kunne vendes på sporet, rydde snø med størst mulig
profilutvidelse og kunne framføres i høye hastigheter for å klargjøre banen før normal trafikk.
Kjøretøyet må være utstyret med sporrenser, men også ha fres med stor kastelengde og kunne rydde
større snøras med stor snødybde. Kjøretøyet må også ivareta et godt og sikkert arbeidsmiljø med bla.
lavere støynivå.
Tabell 9 Estimater CO2-utslipp fra høyfjellsfreser

Total estimert drivstofforbruk
Total estimert CO2 utslipp (tonn)

Kartlegging av CO2-utslipp
Basert på kjørte km
(gj.snitt 2019-2021)
42 577 l
115 tonn CO2

Estimat spesialtilpasset 38
148 464 l
401 tonn CO2

37

Det er kun foretatt kartlegging av kjøretøyene som benyttes av Togdrift - skiftelokene er ikke inkludert.

38

Estimert basert på tot. drivstofforbruk for lokomotiver (forholdstall liter/km) og kjørelengde for høyfjellsfres i perioden 2019-2021
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4.2.5 Vedlikeholdstoget
Vedlikeholdstoget er 70 meter langt og benyttes til både beredskap
og vedlikehold. Vedlikeholdstoget er et rullende sporverksted: når
toget ankommer arbeidsstedet kan åpne gulv og skyve ut veggene
slik at mannskapet kan jobbe skjermet fra vær, vind og trafikk i
nabospor. Dette muliggjør at togtrafikken kan opprettholdes på
sidesporet mens det foregår feilretting/vedlikeholdsarbeid.
Vedlikeholdstoget benyttes kun på dobbeltsporete strekninger på
sentrale Østlandet, og kjører i hovedsak over korte strekninger. I
snitt fra 2019-2021 kjørte vedlikeholdstoget kun 3 329 km årlig.

Figur 8 - Vedlikeholdstoget - Foto: Njål Svingheim

Det er ikke foretatt noen kartlegginger av bruken av vedlikeholdstoget. Konseptet rundt bruk av
vedlikeholdstoget må videreutvikles for å utnyttes tilstrekkelig.
Tabell 10 Estimater CO2-utslipp fra vedlikeholdstoget

Kartlegging av CO2-utslipp
Basert på kjørte km
(gj.snitt 2019-2021)
Total estimert drivstofforbruk
Total estimert CO2 utslipp (tonn)

3 702 l
10 tonn CO2

4.2.6 Målevogn – Roger 1000 og LM2
Bane NOR benytte Roger 1000 og en LM2 med spesialutstyr for å
overvåke og vurdere tilstanden på jernbaneinfrastrukturen.
Målevognene kartlegger og måler: spor, kontaktledning,
dekningsmåling (GSM-R, Telenor og Telia), samt foretar
målevognsbilder.
Målingene gjennomføres for å planlegge vedlikehold, kontrollere Figur 9 - Roger 1000 - Foto: Ingunn Halvorsen
vedlikehold og nybygde spor og evt. andre spesielle
måleoppgaver.
▪
▪

Sporet måles for å få oversikt over sporvidden mellom skinnene, vindskjevheter,
sidegeometri, høydegeometri, overhøyde og kurvatur.
Kontaktledningen måles for å kontrollere at ledningen ligger innenfor gjeldende
tverrsnittsprofil, samt kontroll av kreftene mellom strømavtager og kontaktledning iht. krav.

Iht. Teknisk regelverk (TRV) skal det foretas 1 måling per år på terminaler, sidespor ol., 4 målinger per
år på strekninger med hastighet opp til 160 kmt, og 6 målinger på strekninger med hastighet over
160 kmt (Gardermobanen). På enkelte strekninger skal det også foretas målinger av KL-anlegget i
begge retninger (eks. Bergen-Voss, Trondheim-støren). Dette medfører at kjøretøyene
transporteres/kjøre over jernbanenettet flere ganger per år. Kjøretøyene benyttes ca 9 måneder per
år, der hovedservice foregår i perioden desember – februar, samt tre uker i løpet av sommeren.
Gjennomsnittlig årlig kjørelengde (2019-2021) for målevognene var totalt 61 085 km, derav 35 091
km for Roger 1000 og 25 994 km for målevogn LM2. Kjøretøyene er utstyr med
generator/hjelpemotor med lavere drivstofforbruk som benyttes i egnede situasjoner.
For å unngå tap av data må målevognene holdes i gang for å unngå kondens, opprettholde
temperatur og for å laste opp data i perioder kjøretøyet ikke foretar målinger. Dette medfører at
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kjøretøyene går mye på «tomgang» - da benyttes hovedsakelig generatoren på kjøretøyet.
Sommeren 2021 gikk kjøretøyet på tomgang i 3 uker i strekk i forbindelse med arbeid på Alnabru.
Tabell 11 Estimater CO2-utslipp fra målevogner

Kartlegging av utslipp
Basert på kjørte km
Innkjøpt drivstoff
(gj.snitt 2019-2021)
- 2021
Total estimert drivstofforbruk
Total estimert CO2 utslipp (tonn)

Estimat
spesialtilpasset39

71 703 l

57 779 l

64 750 l

185 tonn CO2

156 tonn CO2

175 tonn CO2

4.2.7 Optimalisert estimat – fordeling av klimagassutslipp på ulike kjøretøygrupper
Per dags dato foretas det altså kun rapportering av totale mengder innkjøpt drivstoff, og ikke per
kjøretøy eller kjøretøygruppe. I 2021 benyttet Bane NORs egeneide kjøretøy ca 1,3 millioner liter
diesel40, noe som tilsvarer et CO2 -utslipp på 3 632 tonn CO2. For å få en bedre oversikt over
utslippsbildet er det foretatt estimater basert på ulik input som kjørte km, egenkartlegging hos
Spordrift, kjent forbruk av for Togdrift og teknisk avdeling osv.. Disse estimatene med ulike
tilnærminger (se 4.2.1-4.2.6) gir til dels sprikende resultater på drivstofforbruk/utslipp per
kjøretøygruppe. Totalt innkjøpt drivstoff til Bane NORs egeneide kjøretøypark er kjent, siden
drivstofftallene er basert på innsamlede fakturaer, men det må likevel tas forbehold om at det kan
være noe mangler, f.eks. hvis noe drivstoff er kjøpt utenfor faste avtaler og ikke fanges opp i fakturasøk. Estimater med fordeling per kjørte km vet vi også gir noe uriktig fordeling, siden maskinene også
bruker drivstoff når de står i ro og arbeider. Estimater fra egenkartlegginger der utvalgte kjøretøy sitt
forbruk blir logget bør gi reelle drivstofftall, men også her kan det være noe hull i
egenrapporteringen, og når man ekstrapolerer for andre tilsvarende kjøretøy kan det likevel være
forskjeller i bruk som da ikke fanges opp. Særlig for lastetraktorer og høyfjellsfres så vi store
forskjeller mellom estimatene.
I underlag til Tabell 12 har man gjort noen kvalifisert gjetninger på hva som gir det mest realistiske
drivstofforbruket, og tilhørende utslipp, blant de ulike estimatene. Deretter har man lagt dette
sammen til et totalt drivstofftall, som ble noe høyere enn det som er rapportert innkjøpte mengder
drivstoff. Så har man tatt den prosentvise andelen som estimat for hver kjøretøygruppe utgjorde, og
anvendt denne prosentvise fordelingen videre på totalt rapportert utslipp i 2021 (1 344 620 liter/3
632 tonn CO2).

39

Estimert basert på drivstofforbruk per km fra egenkartlegging Roger 1000 på en tur/retur Oslo-Bergen, og total kjørelengde

40

Tot. Dieselforbruk 2021: 1 344 620 liter/3 632 tonn CO2 (Spordrift: 1 052 820 liter/2 844 tonn CO2, Togdrift 234 021liter/632 tonn CO2 og
Teknisk avdeling 57 779 liter/156 tonn CO2)
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Ny optimalisert fordeling som bli benyttet for videre estimat for mulig utslippsreduksjon i 2030/2050perspektiv er da følgende:
Tabell 12 Optimalisert estimat - CO2 utslipp per kjøretøygruppe (2021)

Lastetraktor
Ledningsvogn/ revisjonsvogn
Lok
Skiftelok
Høyfjellsfres
Vedlikeholdstog

Beilhack

Roger 1000
LM2
Div. kjøretøy (ballastfordeler, kombipakk, LT18 og L15)
Tot. sum:
Målevogn
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Ny fordeling av
utslipp

Andel av
utslipp i %

2 084 tonn CO2

57,5 %

504 tonn CO2
538 tonn CO2
10 tonn CO2
341 tonn CO2
9 tonn CO2

13,7 %
14,8 %
0,3 %
9,4 %
0,2 %

133 tonn CO2

3,7 %

15 tonn CO2
3 632 tonn CO2

0,4 %
100%
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5. Muligheter og utfordringer for overgang til nullutslippskjøretøy - Egeneide
kjøretøy
Kjøretøyene til Bane NOR Transport benytter i dag utelukkende diesel. Reduksjon av klimagassutslipp
kan oppnås på flere mulige måter og må vurderes opp mot andre alternativer for utslippsreduksjon
(kost/nytte).
Utslippsreduksjon med kjøretøy kan oppnås på følgende måter:
-

Mindre kjøretøy-/maskinbruk (reduksjon av tomgangskjøring, energieffektivisering, forbedret
logistikk, proaktivt jernbanevedlikehold)
Annet drivstoff (f.eks. bruk av avansert biodrivstoff - HVO)
Annen motorteknologi (lavutslipp/nullutslippsteknologi ved nyanskaffelser eller ombygging
av kjøretøy)

Videre ses det på ulike forhold som påvirker fremtidige utslipp og muligheter for å oppnå
utslippsreduksjon. Det fokuseres her særlig på overgang til ny motorteknologi. Til sist i dette
kapittelet vil vi forsøke å kvantifisere potensialet for utslippsreduksjoner, sett i lys av alle parametre
beskrevet i de foregående avsnittene.
5.1 Behov for drift og vedlikeholdsoppgaver i fremtiden
Som beskrevet tidligere påvirkes vedlikeholdsbehovet på jernbanen av blant annet komponenter,
tonnasje (gods/passasjertrafikk) og hastighet. I dagens samfunn står fornybar og grønn teknologi i
fokus, og man ønsker å få gods og kollektivreisende over på jernbanen. For å kunne ivareta
nødvendig oppetid i framtiden ved økt bruk, kan man forvente at vedlikeholdsbehovet og fornyelser
også vil øke. Fornyelse kan være med på bytte ut gamle komponenter, som igjen kan redusere
vedlikeholdsbehov, men det kan også medføre at jernbanen blir mer kompleks. Hvis vi ser isolert på
bruk av maskiner/kjøretøy forbundet med drift og vedlikehold kan man anta at hvis dagens
bruksmønster opprettholdes, vil CO2-utslippene øke i takt med økt vedlikeholdsbehov. Det vil derfor
være nødvendig å se på flere tilnærminger for å redusere CO2-utslippet i framtiden. Det kommer til å
være behov for maskinbruk, f.eks. til vinterberedskap og fysisk arbeid med infrastrukturen, men det
er også viktig å ha med i helhetsbildet at mengde og type vedlikeholdsbehov sannsynligvis vil endre
seg og kanskje åpne for andre måter å sikre oppetid på jernbanen.
5.1.1 Mer proaktivt vedlikehold
Bane NOR har som målsetning å bli strategisk og utviklingsorientert «Asset manager», med fokus på
å sikre datastyrt innsikt i tilstanden på infrastruktur. Basert på innovasjon og datastyrt innsikt, kan
man endre måten feil avdekkes på og hvordan vedlikeholdsoppgaver utføres. Det kan f.eks. bli
mindre behov for befaringer/visitasjoner før feilrettingen utføres, da man i større grad ved hvor
feilen er. Eller at man bla. bytter eller øker vedlikeholdet på komponenter man i større grad vet
svikter (økt risiko) og/eller investerer i riktige feilrettinger/fornyelser. Økt bruk av drone eller andre
verktøy kan også redusere behov for bruken av maskiner og skinnegående kjøretøy, da man f.eks.
ikke vil trenge tilkomst fra sporet for utførelse av oppgavene og kan benytte andre fossilfrie
fremkomstmidler.
For å redusere CO2-utslippe til maskiner og kjøretøy vil det være viktig å kartlegge om det finnes
nye/andre måter å utføre arbeidsoppgaven på. Basert på innsikten i infrastrukturen kan man bevege
seg fra dagens strategi som omhandler forebyggende vedlikehold, til proaktivt vedlikehold.
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Figur 10 Skisse - overgang fra forebyggende vedlikehold til proaktivt vedlikehold

Nedenfor er en oversikt over hovedprosessene der leverandører vil bruke BN Vedlikeholdssystem:

Figur 11 Oversikt over hovedprosesser knyttet til vedlikeholdsplanlegging, gjennomføring og lagerhold

5.1.2 Økt bruk av skinne/veimaskin (SVM)
Den teknologiske utviklingen og tilgangen til et større utvalg av skinne-/veimaskiner (SVM) med et
større bruksområde, har medført sterkt økende bruk av SVM ved arbeid i og ved Bane NOR sin
infrastruktur. Tidligere ble det i større grad benyttet lastetraktorer og tog ved arbeid i og ved
jernbaneinfrastrukturen, mens nå nærmer vi oss resten av Europa når det gjelder bruken av SVM.
Det kan forventes at den teknologiske utviklingen forbundet med overgang til fossilfrie løsninger for
anleggsmaskiner vil kunne påvirke utviklingen for SVM. Økt bruk av SVM, kan dermed på sikt bidra til
å redusere CO2-utslippet forbundet med drift og vedlikeholdsoppgaver. Omfang av bruk og mulig
utslippsreduksjon bør klarlegges videre.
Begrensningen med SVM er at de kun kan kjøre på anleggsområder, avstengte områder eller på
strekninger disponert for arbeid og er ikke tillatt å fremføres som tog (makshastighet 30 km/t).
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Per dags dato er det ingen fossilfrie SVM i materiellregisteret til Bane NOR. Dette kan endres ved at
Bane NOR premierer leverandører som benytter fossilfrie løsninger ved kontraktinngåelser, samt
skaper forutsigbarhet slik at leverandørene kan gjennomføre nødvendige investeringer i fossilfrie
maskiner/kjøretøy.
5.1.3 Krav til oppetid øker vinterberedskapen
Siden 2010 er vinterberedskapet trappet kraftig opp. Snørike og kalde vintre setter jernbanetrafikken
på prøve, noe som kan resultere i lavere punktlighet og oppetid. 70 prosent av togtrafikken kjører
gjennom Stor-Oslo, og dette er et område som prioriteres høyt. Problemer i dette området kan føre
til konsekvenser for hele Østlandet og resten av jernbanenettet.
På togmateriellsiden er det gjennomført oppgraderinger for å være bedre utrustet mot kulde, is og
snø enn tidligere. En stor utfordring på Østlandet er de lange tunnelene med mild og fuktig luft som
fører til at snøen «limer» seg på og bygger seg opp under togene når de kommer ut igjen i kulda. På
FLIRT-settene har noe teknisk utstyr blitt flyttet bort fra undersiden av kjøretøyet for å forebygge
problemer fra snø.
Høyfjellsovergangene som Bergenbanen og Nordlandsbanen har et av Europas tøffeste vinterklima
og har et omfattende opplegg for beredskap og snørydding. På vinterstid krever det stor innsats for å
holde snø og is borte fra sporet. Forebyggende tiltak har vært å løfte spor, etablere vollstrukturer og
snøoverbygg som tåler store snødybder og ras. Dette er kan redusere behov for antall daglige
inspeksjoner og skjæring av is, noe som igjen redusere maskinbruk og tilhørende utslipp.
Kravene til kjøretøyene som benyttes til vinterberedskap er strenge og krever høyt energi-,
effektbehov og oppetid. Kjøretøyer som benyttes til vinterberedskapen i dag er lastetraktorer med
påmontert kost, sporens eller større freser for å rydde bedrede profil eller rydde sporet ved store
snømengde. Ellers benyttes lok med påmontert plog, samt tre høyfjellsfreser (til
høyfjellsovergangene på Nordlandsbanen og Bergensbanen).
Med dagens høyfjellsfreser opplever Bane NOR at driftsstabiliteten er redusert og at den tekniske
levetiden på kjøretøyene nærmer seg. Det er også utfordrende at nytt snøutstyr er tungt, noe som
vanskeliggjøre bruken av små lastetraktorer. For å ivareta nødvendig snøryddingskapasiteten skal
følgende forbedringer utføres iht. dagens kjøretøysstrategi:
▪
▪

Bytte ut to høyfjellsfreser med to nye.
Anskaffelse av LT18
o Har gode snøryddingsegenskaper og vil bedre snøryddingskapasiteten generelt.
o Tungt snøutstyr

Fordi vinterberedskap krever høyt energi- og effektbehov og er avgjørende for oppetiden, er det per
dag dato få muligheter for overgang til fossilfrie løsninger.
5.2 Tilgjengelighet av produkter i markedet med andre energibærere
Til tross for den relativt raske utviklingen innenfor utvikling av batteridrevne jernbanekjøretøy i
markedet, så har dette i all hovedsak skjedd innenfor produksjon av motorvognsett og «last-mile»
konsepter for lokomotiver/skiftelokomotiver. Produksjon av batteridrevne arbeidsmaskiner er i
støpeskjeen og det er et fåtall av produsentene som hittil har utviklet batterikonsepter. En annen
utfordring med batteriteknologien har vært høy vekt – noe som reduserer mulig nyttelast.
Basert på den teknologiske utviklingen i andre bransjer og sektorer, kan det for forventes at innen få
år vil finnes aktuelle kjøretøy med andre energibærere. Ved nyanskaffelser må brukerbehov og andre
energibærere vurderes.
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5.2.1 Lastetraktorer
Per dags dato vurderer Bane NOR at det inne finnes leverandører som tilbyr egnede lastetraktorer
med alternative energibærere.
I 2021/2022 har Bane NOR identifisert mulig kjøretøy for ombygging av hovedmotor fra diesel til
batteri/hydrogen. Det er stor usikkerhet i kostnader forbundet med ombygging av eksisterende
kjøretøy, og om det vil være hensiktsmessig. En pilotering kan gi Bane NOR bedre
beslutningsgrunnlag for videre arbeid rundt overgang til nullutslippsløsninger.
LT18 som leveres fra 2022 benytter fossilt drivstoff på både hoved- og hjelpemotor. Det skal være
mulig å bygge om/ erstatte hjelpemotor med en batteripakke, men det er store kostnader forbundet
med slik utskifting. Å bytte hjelpemotor til batteri vil være et hensiktsmessig HMS-tiltak mtp.
redusert støy og eksponering for dieseleksos ved arbeid i tunnel og liten reduksjon i CO2-utslipp.
5.2.2 Revisjonsvogn/ledningsvogner
Det finnes per dags dato ikke en revisjonsvogn/ledningsvogn med
nullutslipp, men det finnes hybridkjøretøy (diesel/elektrisk) som kan
erstatte f.eks. LM2.
Kombinasjon av KL/fossil eller KL/batteri vurderes som hensiktsmessig da
ledningsvogner i hovedsak transporteres under spenningssatt KL til
arbeidssted og videre kan benytte diesel/batteri under arbeid og som «lastmile».

Figur 12 - Mulig alternativ for
ledningsvogn/revisjonsvogn:
Ledningsmaskin Plasser&Theurer HTW 100
E³ - Foto: Plasser & Theurer

En mulig utfordring med utvalget av dagens modeller (hyllevare) innenfor
segmentet ledningsvogner/revisjonsvogner er den fysiske størrelsen –
særlig høyden. Bane NOR har mange eldre tunneler med smalt profil på f.eks. Bergenbanen og
Sørlandsbanen. Men med tanke på at teknologien er tilgjengelig kan man anta at det vil være mulig å
tilpasse løsningen til norske infrastrukturforhold.
For arbeidsoppgaver kan energiforbruket som medgår til fremføring, bruk av løfteinnretning,
arbeidslys, forbruk til kommunikasjonsutstyr og HVAC/ventilasjonsanlegg sammenlignes med en
større bil/buss/lastebil.
Utviklingen for nullutslippsløsninger går bare fortere og fortere. Det kan dermed forventes at det
innen få år finnes tilgjengelig kjøretøy/utstyr med andre energibærere.
5.2.3 Lokomotiver
For passasjer og godstrafikk har Bane NOR god erfaring med bruk av ELlok på elektrifiserte baner. I markedet finnes det gode alternativer for lok
med andre energibærere, som hybrid (diesel/elektrisk) på markedet –
Green Cargo benytter f.eks. Stadler Eurodual41. Dette ses på som gode
løsninger for framføring av blant annet langskinnesettet og brann- og
redningstoget.
I 2016 hadde Bane NOR ute en konkurranse for innkjøp av hybrid-lok
(KL/diesel) i forbindelse med anskaffelse av nye lok til brann- og
redningstoget. Et nytt dual-lok koster omtrent 45 MNOK, mens kostnaden
for et diesel-lok ligger på omtrent 38 MNOK. Bane NOR valgte å ikke ta
denne kostnaden. Dette medførte at det i stedet ble anskaffet MZlokomotiver fra 70-tallet – til ca. 15 MNOK per stykk.

41

Figur 14 - Mulig alternativ (hybrid) KL/diesel. Eks. Stadler Eurodual. Green
Cargo har anskaffet 2 stk. Foto: Stadler

https://www.greencargo.com/en/pressroom/#/news/green-cargo-foerst-i-norden-til-aa-ta-i-bruk-eurodual-lokomotivet-417607
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Figur 13 - Mulig alternativ på elektrifiserte
strekninger: EL18-lok. Foto: Øyvind Berg
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I Bane NOR har praksisen vært å anskaffe brukte diesel-lok og oppgradere dem til dagens standard.
En annen tilnærming er bruk av el-lok på elektrifiserte baner, og diesel-lok på ikke elektrifiserte
baner. Dette ble forsøk i perioden 2017/18. Da leide Bane NOR Transport et EL18-lok fra VY for bruk
ved egentransport o.l. Erfaringene fra dette er:
▪
▪
▪

Tiltaket vurderes som godt da det er mulig å benytte elektrisitet på strekninger med KLanlegg og diesel-lok der det ikke er mulig.
Det er økte kostnader forbundet med å leie/eie et ekstra lok, og tilgjengeligheten for
korttidsleie er dårlig i markedet.
Tiltaket vurderes som særlig hensiktsmessig i forbindelse med leveranser i tunnel pga.
dieseleksos. Per dags dato må førere benytte åndedrettsvern under skinneleveranse i tunnel.

Økende klimakrav i prosjektene vil kunne føre til at Togdrift i framtiden ikke vil kunne benytte dagens
materiell ved leveranser til Bane NORs egne prosjekter. Dette må utredes nærmere i tiden som
kommer.
5.2.4 Høyfjellsfres – RFI (Request for information) 2021
Iht. kjøretøystrategien (2020-2024) ble det i juni 2020 besluttet at
de to eldste høyfjellsfreser skulle erstattes av to nye. Ifølge
anskaffelsesplanen skulle konkurransegrunnlaget være utarbeidet i
Q1 2021, men i løpet av høsten 2020/vinter 2021 ble det vurdert
behov for vurdering av mulige alternative energikilder. I løpet av
våren 2021 ble det gjennomført en RFI (Request for information).
Det var fire respondenter på RFIen og tilbakemeldingen fra de ulike
leverandørene var samstemt – per dags dato finnes det ikke noen
kjøretøytyper/utstyr som kan erstatte funksjonene til dagens
Beilhacker (med akseptabel risiko). En leverandør informerte om at
de ikke har mottatt likende forespørsel om energigjerrige
driftskonsept tidligere, og antyder at Bane NOR er 5-6 år for tidlig ut. Figur 15 - Beilhack. Foto: Terje Walle, Bane NOR
Når det kommer til denne typen kjøretøy og andre energikilder har leverandørene større tro på
konsepter som omhandler hydrogen framfor batteri. Hydrogenteknologien på denne typen kjøretøy
er fortsatt i tidlige fase (prototype). Det anslås at hydrogenteknologi ikke er moden før om 15 år –
noe som øker usikkerheten for gjennomføring og ferdig produkt.
Hydrogen
Hydrogen brenselceller finnes tilgjengelig, men maks kapasitet er per dags dato 180 kw. Flere kan
kobles sammen, men det er fortsatt under utvikling og svært dyrt.
Ombygging fra dieselmotor til å benytte hydrogen er ikke tilgjengelig per dags dato. På mindre
motorer (210kw) er dette planlagt kommersialisert om 2-3 år. På større motorer (460kw) er dette
planlagt kommersialisert om 4-5 år. Når det gjelder enda større motorer som på høyfjellsfreser, er
det ikke enda planlagt kommersialisert.
Når det kommer til oppbevaring av brensel på kjøretøyet er det estimert til at tankbehovet må være
på rundt 10 000 liter, noe som krever stor plass på kjøretøyet. Når det kommer til kostnadsnivået for
bygging av en hydrogenfyllestasjon, er tilbakemeldingen at dette er estimert til ca. 50 mill NOK.
Oppsummert: Hydrogen kan være mulig, men den tekniske risikoen er høy. Det er store kostnader
forbundet med løsningen, med tanke på bla. fyllestasjon. Anslått ekstrakostnader for prosjekt er ca
400 mill NOK.
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Batteri
Tilbakemelding på batteridrift er at energibehovet til kjøretøyet medfører en batteripakke som veier
23 tonn og vil få en operasjonell tid på 2,8 timer. Dette medfører at bruk av batteri ikke er en
akseptabel løsning mtp. beredskap- og oppetid. Det er ikke mulig å transportere batteri på egen
vogn, grunnet behov for å kunne vende på spor.
Elektrisk drift fra kontaktledning
En løsning for vinterberedskapen på høyfjellsovergangene er å benytte kontaktledningen som
primær energikilde. Utfordringer med denne løsningen er:
▪
▪

løsningen er kun aktuell der det er etablert kontaktledningsanlegg (Nordlandsbanen mangler
kontraktledningsanlegg)
I ekstreme værsituasjoner kan kontaktledningsanlegget være ustabilt (brudd)

Det vil derfor ikke være aktuelt å kun ha KL som energikilde på høyfjellsfreser. En mulig løsning er å
montere to freser på et hybrid-lok (KL/diesel). Teknologien og løsning er ikke utprøvd og har høy
risiko. Leverandøren ønsket ikke å gi prisestimat (mulig høye kostnader).
Hva gjør andre kjøretøyeiere?
▪
▪
▪
▪

Trafikkverket anskaffet i perioden 2018-2022 tre nye høyfjellsfreser fra Zaugg – fossilt
brensel (diesel)
Pikes Peak anskaffet i 2021 en ny høyfjellsfres fra Zaugg – fossilt brensel (diesel)
ØBB anskaffet i 2019 en ny høyfjellsfres fra AEBI Schmidt (Beilhack) – fossilt brensel (diesel)
SBB har valgt å restaurere en fossildrevet (diesel) fra AEBI Schmidt – fossilt brensel (diesel)
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5.3 Gjenværende levetid på kjøretøy – etter overgang til ERTMS
Kjøretøyparken til Bane NOR Transport er fra starten 70-tallet fram til de nyeste kjøretøyene av
typen LTR17 som ble levert i 2017. Fra høsten 2022 leveres helt nye lastetraktorer av typen LT18.
Anskaffelse av LT18 og ombygging til ERTMS-ombordutrusting medfører at det eldre kjøretøyene
fases ut. Kjøretøyene som fases ut er i hovedsak ca 40 lastetraktorer (fra perioden 1985-1998) og
skiftetraktor og Di3-lok.
Det er store kostnader forbundet med montering av ERTMS FoC (First of Class) utrustning, kombinert
med begrenset tilgang på reservedeler på eldre kjøretøy, samt utfordrende med å tilfredsstille
dagens HMS-krav øker behovet for at enkelte kjøretøy fases ut. Kjøretøyene som fases ut har lav
trekkraft og bærekapasitet for snøutstyr.
Etter ombygging til ERTMS-ombordutrusning står Bane NOR igjen med følgende kjøretøy:
Tabell 13 Oversikt over egeneide kjøretøy etter ombygging til ERTMS

Antall

Lastetraktor

Revisjonsvogn/
ledningsvogn
Lok
Høyfjellsfres

LT18

12

LTR17

21

2048-2058

LT11

11

2028-2038
2013-2023/
2020-2030

LM2

20

LM7
MZ/Di3
Beilhack

Vedlikeholdstoget

2044-2054
4

LM2 eller
tilsvarende

2000-2010

3

2009-2019

1

2042-2052

Roger 1000
Målevogner

Estimert forventet
Kommentar
intervall for utskifting av
eksisterende kjøretøy42
Blir levert fra høsten
2052-2062
2022.

Plan om anskaffelse av
to nye høyfjellsfreser i
2022/2023.

2029-2039
2

2013-2023/
2020-2030

Dette medfører at kjøretøyparken til Bane NOR Transport skal reduseres med rundt 30%. Reduksjon
av antall lastetraktorer er iht. Bane NOR Transports kjøretøystrategi med fokus på forenkling og
standardisering. LT18 vil løse utfordring med håndtering av tungt snøutstyr, samt dekke behovet for
trekkraftberedskap og transport over lengre og kurverike strekninger som har krav til løpsdynamikk
på boggiene. LT18 vil også ha fleksibilitet i forhold til kranstørrelse.
Flere av kjøretøyene har nådd eller når forventer forventet levealder innen få år. Ved vurdering av
nye kjøretøy må fossilfrie løsninger vurderes. Hvis det ikke finnes fossilfrie løsninger på markedet ved
tiltenkt anskaffelsestidspunkt, bør det vurderes om kjøretøyets levetid kan forlenges eller benytte
HVO-biodiesel - frem til fossilfri løsninger tilgjengelig – slik at man ikke investerer i nye fossildrevne
kjøretøy med lang levetid.

42

Forventet levetid 30-40 år
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Det vil fortsatt være flere kjøretøy som har forventet levetid i perioden opp mot 2050. Hvis
kjøretøyene skal kunne bidra til å redusere Bane NOR sitt CO2-utslipp (uten bruk av HVO), vil det
være nødvendig med nyinvesteringer og forsere kjøretøyene før forventet levetid.
5.4 Effektivisering av kjøretøyparken
Bane NOR Transport har over flere år arbeidet for å effektivisere bruk av kjøretøyparken. Noe av
grunnen til dette er en aldrende kjøretøypark, samt av økonomiske hensyn med tanke på
vedlikeholdskostnader, finansielle kostnader og inntekter. Det er strenge krav til vedlikehold av
skinnegående kjøretøy/utstyr. Dette medfører at selv om kjøretøyet brukes lite må det vedlikeholdes
og kontrolleres. Ved å effektivisere bruken og redusere antall kjøretøy vil man kunne fordele
kostnadene på økt timebruk.
Denne effektiviseringen har resultert i at de siste anskaffelsene av lastetraktorer består av store
kjøretøy som skal brukes til alt fra befaring, til tunge trekkraftoppdrag og snøberedskap. En annen
årsak til denne standardiseringen er også innføring av ERTMS og installasjon av ombordutrustningen i
kjøretøyene (se punkt 5.5).
Effektiviseringen er basert på innmeldinger fra områdedirektørene og dekker deres innmeldte behov.
Effektiviseringen oppnås gjennom:
▪
▪
▪

Mer effektiv bruk av kjøretøyparken
Økt geografisk fleksibilitet innenfor kontraktsområdene
En mer standardisert kjøretøypark med basis i LTR 17 og LT 18

Standardiseringen og effektiviseringen av kjøretøyparken vil ikke bidra til å redusere direkte
klimagassutslipp under bruk – da kraftigere kjøretøy benyttes til enklere oppgaver. Samtidig er LT18
utstyr med en hovedmotor og en mindre hjelpemotor som skal benyttes ved arbeidskjøring og
tomgangskjøring.
5.5 Innføring av ERTMS -krever ombygging av kjøretøy
Innføring av ERTMS skaper store utfordring for kjøretøy – da særlig for eldre kjøretøy og for private
aktører. Det er store kostander forbundet med installasjon og godkjenning av ERTMS-utrustningen
på materiellet, samt økte kostnader om det kun er et fåtall av kjøretøy av hver type som skal
godkjennes. Det er også et stort problem at materiellet i installasjonsperioden får en lang periode der
det ikke kan brukes på grunn av godkjenningsprosessen. Det er derfor viktig å kunne redusere disse
konsekvensene.
Gjennom at kjøretøyparken blir standardisert vil vi få lavere kostnader til implementering av ERTMS,
da færre serietyper vil medføre lavere kostnader i forbindelse med typegodkjenning for ERTMS.
Såkalt «First of Class» godkjenning (FOC).
Foreløpig vil både ERTMS og dagens signalsystem med ATC benyttes i Norge, slik at kjøretøyene må
ha både ERTMS og STM modul for å kunne operere. På lang sikt forventes det at utenlandske
kjøretøy kan kjøre på samme signalsystem i Europa. Selv om utenlandske kjøretøy har samme ERTMS
nivå som Norge skal benytte på ETCS utstyret, vil det først være når den komplette infrastrukturen i
Norge er ferdig utbygget med ERTMS at et kjøretøy med kun ETCS kan benyttes over hele Norge (ca
2030-2033). Frem til denne tid må kjøretøy fra Europa enten ha godkjent ATC anlegg eller en
godkjent STM for Norge, i tillegg til ETCS ombordutstyr som kan benyttes i Norge.
For Skinne-/veimaskiner vil regelverket for denne type maskiner være omtrent identisk med dagens
ATC system. Det innebærer at de ikke vil få økt fleksibilitet med ERTMS, og de kan fremdeles ikke
brukes til kjøring på åpen linje.
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5.6 Vedlikeholdskostnader – El/batteri vs. diesel
Drift og vedlikeholdskostnadene for elektrisk drift av passasjertog og lokomotiver er betydelig lavere
enn ved dieseldrift. Elektrisk fremdriftssystem er velkjent og utprøvd teknologi, samt bestående av
færre komponenter enn diesel. På bakgrunn av dette kan der forventes at elektrisk fremdrift av
arbeidsmaskiner vil redusere drifts- og vedlikeholdskostnadene.
Når det gjelder anskaffelseskostnadene og som et eksempel vil et elektrisk lokomotiv være billigere
enn diesel lokomotiv. Det antas derfor at de elektriske komponentene (unntatt batteriinstallasjonen) for en lastetraktor også vil være billigere enn dieselkomponentene. Installasjon av
batteripakke med tilhørende komponenter, vil trekke opp kostnaden, og være mer kostbart enn en
dieselversjon, i hvert fall før en evt. masseproduksjon.
Vedlikeholdskostnader og vedlikeholdsbehov bør kartlegges videre.
5.7 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
I et HMS-perspektiv ville overgang fra diesel til batteriteknologi gi store HMS-gevinster - særlig ved
arbeid i tunnel. Redusert bruk av forbrenningsmotor vil redusere at medarbeidere blir eksponert for
dieseleksos, samt motorstøy.
LTR17 og LT18 har nyere motorteknologi (Euro-/stage-klasse), med blant annet partikkelfiltre og
katalysatorteknologi gi lavere lokal luftforurensning (mindre utslipp av: NOx, Co, partikler) enn eldre
kjøretøy. Selv om lokale luftforurensning redusere med ny motorteknologi. LTR18 er utstyrt med
hjelpemotor (170kW) som skal benyttes ved arbeidskjøring og tomgangskjøring, i tillegg til
hovedmotor som benyttes til effektkrevende arbeid (f.eks. kjøring i høyere hastighet, snørydding).
Formålet med hjelpemotor er å benytte en motor med lavere forbruk og effekt tilpasset mindre
energikrevende oppgaver.
Bruk av HVO kan være et hensiktsmessig HMS-tiltak, da forbrenningen av HVO er reinere med
mindre partikler, NOx, HC og CO.43
I forbindelse med en kartlegging i 2020 (fjellrensk i tunnel), ble det foretatt målinger som overgikk
10% av grenseverdien for NO2. Under fjellrensk med spett benyttes liften på kjøretøyet og sprett for
å kartlegge svakheter i berget og løsner vekk evt. større fraksjoner. Ved tyngre arbeid som krever
mer av kjøretøyet forventes det at målingene vil vært høyere.
I 2022 har Bane NOR planlagt å gjennomføre flere målinger av luftkvalitet og eksponering ved arbeid
i tunnel.
5.8 Lademuligheter – ved bruk av batteriteknologi
Ved bruk av batteriteknologi på kjøretøyer så må lademuligheter kartlegges. Batteritypen
eksempelvis høyenergi batterier har det man kaller 1C, det betyr at de kan fullades på 1 time, mens
høyeffekt batterier med typisk 2C til 6C, der 6C kan fullades på 10 minutter. Dette har begrensningen
at hvis batteriet er stort så kreves det en mye større strøm for å fullade. Ofte er strømmen for liten
og dermed er ladeeffekten for lav til at store batterier kan fullades på 1 time eller 10 min. Noen
mulige lademuligheter via stasjonær batteribank.
Mulige løsninger for lademuligheter ved bruk av batteriteknologi
• Lading via strømnettet
o Lading via det ordinære strømnettet (3 fase 400V) eller via togvarmeanlegg (1000V eller
400V). Da skjer lading fra ladestasjoner, som kan sammenlignes med bil, buss og lastebil
ladestasjoner.

43

https://energifabriken.se/nb/hvo100/
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o Dette utstyret gir en vekt på cirka 6,6 tonn: DC/DC omformer cirka 1 tonn, 2 stk
traksjonsmotorer cirka 0,5 tonn, stasjonær tilkobling enten 400V eller 1000V cirka 0,5 tonn,
batteri 400 kWh cirka 4,6 tonn (eksemplet er Akasol 18AKM som er et NMC høyenergi
batteri)
• Lading via KL-utstyr
o Lading via banestrøm (15 KV). Denne strømkilden gir ulik ladeeffekter avhengig om
kjøretøyet er i stillstand eller under kjøring mens man lader:
▪ Når kjøretøyet står stille så skal strømavtageren ikke overføre mer enn 80A til 100A
grunnet at strømmen overføres på samme punkt i kullslepestykket og man må unngå
varmeutvikling.
▪ I fart kan det teoretisk gå en strøm på 800A, men i praksis maks cirka 200A-400A
grunnet at det må hensyntas at det er flere kjøretøy på KL samtidig og at når man
kjører med KL så benyttes noe av strømmen til fremdrift og alt kan ikke benyttes til
lading.
o Dette utstyret gir en vekt på cirka 10,1 tonn. Dette er inkludert komponenter i eksempelet
over pluss høyspenningskomponenter cirka 0,5 tonn, hovedtransformator cirka 1,5 tonn,
likeretter cirka 1,5 tonn (Merk i dette eksempelet er batteriet i største laget fordi
hoveddelen av transporten foregår med KL drift).
• Lading via stasjonær batteribank
o Vanlig lading eller hurtiglading fra en batteribank krever ikke stor inntakskabel og man kan
utnytte at prisen er lav på natta. Tilkoblingen kan være via kabel eller den kan være basert
på induktiv overføring.
o Den hurtigste ladingen kan skje fra et stort stasjonært batteri til kjøretøybatteriet. På denne
måten kan man oppnå å fullade et stort kjøretøybatteri på 10 min. Det normale er at du
lader fra 20 % til 80 % kapasitet og da vil det gå enda hurtigere. Det forutsetter at man
benytter høyeffektbatterier som gir litt under halve rekkevidden med samme batterivekt.
Ulempen med rekkevidden må sees i sammenheng med at batteriet har lengre levetid. En
fordel med lading fra batteri til batteri er at det store batteriet ikke har behov for «den
store» inntakskabelen fra offentlig nett og at oppladingen av det stasjonære batteriet kan
skje på en tid av døgnet som gir lavere pris. Oppladingen av det store stasjonære batteriet
tar mange timer med lav effekt tilpasset inntakskapasitet.
• Batteribytte
o Hurtiglading kan foregå direkte fra strømnettet, men for store kjøretøybatterier kan
inntakskabelen gi begrensninger i ladehastighet. Batteribytte kan skje hvis batteriene er
enkelt å bytte som en enhet i eksempelvis en kontainer, det vil kreve en svingkran, truck
eller travers. Det kan tenkes at ved batteribytte så bytter man kun ut deler av kapasiteten
og at man har «last mile» kapasitet og energi til ombordkran selv under batteribytte. Denne
løsningen bør også ha en form for lading av batteriet mens batteriet står på kjøretøyet.
Løsning med batteribank kan også medføre at man henter strøm på tider av døgnet hvor
prisen er lavest.
5.9 Forskjellige forutsetninger på elektrifiserte vs. ikke elektrifiserte banestrekninger
Alle dagens egeneide kjøretøy benytter diesel som energikilde og trafikkerer både elektrifiserte og
ikke-elektrifiserte strekninger. Hovedgrunnen til at de er dieseldrevet er at det ved tidligere
anskaffelser ikke har vært tilgjengelig andre energibærere, samtidig som kjøretøyene er
beredskapsmaskiner som skal kunne ta seg fram på alle jernbanestrekninger i avvikssituasjoner, for å
bidra til å raskt gjenopprette eller opprettholde togframføring.
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Ved overgang til andre energibærere er det potensielt forskjell mellom elektrifiserte og ikkeelektrifiserte banestrekninger. Per i dag brukes ikke kontaktledningsanlegget (KL) til verken
kjørestrøm eller til strømtilgang under arbeid. Ved å muliggjøre bruk av KL-anlegget vil man kunne
oppnå nullutslipp raskere på elektrifiserte strekninger. Hvis det skal benyttes batteri/hydrogen vil
forskjellen være mindre da det vil være behov for å bygge opp fyllestasjoner/ladestasjoner på både
elektrifiserte og ikke-elektrifiserte banestrekninger.
Kjøretøyer som kan utnytte KL-anlegget er bl.a. lok, revisjonsvogn/ledningsvogn og målevogn.
Utskifting av disse vil være lavthengende frukter for Bane NOR for å oppnå nullutslipp på
elektrifiserte banestrekninger. Selv om hele banenettet blir elektrifisert kan det tenkes at det vil være
behov for kjøretøy som benytter fossil/biodrivstoff i framtiden for å opprettholde nødvendig
beredskap og opptid. Ser man til utlandet og anskaffelser av utstyr i forbindelse med vinterberedskap
har andre infrastruktureier gått til innkjøp av diesel-kjøretøy.
Det kan dermed tenkes at kjøretøystrategien må tilpasses framtidens miljøkrav – som kanskje ikke
kan oppnås med standardisering av kjøretøyparken, men behov for ulike kjøretøy tilpasset ulike
arbeidsoppgaver/oppdrag.
Basert på stasjoneringssted og kjørte km er det estimert at 80% av dagens drivstofforbruk er
forbundet med utslipp på elektrifiserte banestrekninger. En fordeling av utslipp på 80/20 mellom
elektrifiserte og ikke elektrifiserte strekninger er et godt estimat for videre arbeid. Elektrifiserte
banestrekninger er mer komplekse, har hyppigere vedlikehold, samt at kjøretøy som benyttes på
hele banenettet er stasjonert på Østlandet (bl.a. lok og målevogner).
Se Vedlegg 5 – Estimat – fordeling av utslipp på elektrifiserte banestrekninger for mer informasjon.
5.10 Andre utslippsreduserende tiltak
5.10.1 Redusert tomgangskjøring og økonomisk kjørestil
Å redusere tomgangskjøring er en lavthengende frukt for å redusere klimagassutslipp. Reduksjon av
tomgangskjøring reduserer lokale utslipp under bruk, men også reduserer behov for vedlikehold og
utskifting av komponenter.
Flere kjøretøy er utstyr med generatorer/hjelpemotorer som skal redusere behovet for bruk av
hovedmotor på enkle arbeidsoppgaver. Bruken av disse kan variere og bør kartlegges videre.
På de fleste kjøretøyene er det ettermontert Webasto som et tiltak for å redusere unødvendig
tomgangskjøring for å holde førerhytta varm. Det er vanskelig å estimere redusert drivstofforbruk, da
kjøretøyene ofte står på tomgang av andre årsaker enn å holde førerhytta varm.
Det er innført systematisk fokus på tomgangskjøring og økonomisk kjørestil blant de som håndterer
kjøretøyene, bl.a er dette blitt et fast tema på arrangementer som "Førerdager".
5.10.2 Avansert biodrivstoff (HVO)
Å benytte HVO er vurdert som det enkleste tiltaket for å redusere CO2-utslipp på kort sikt. De fleste
kjøretøyene skal – med mindre modifikasjoner - kunne benytte HVO. På nytt materiell har Bane NOR
Transport fått bekreftelse fra leverandør på at HVO kan benyttes. Bruk av HVO fører til økte
kostnader pga. høyere pris per liter.
Per dags dato er det god tilgjengelighet på HVO på Østlandet, men tilgjengeligheten i resten av
landet må undersøkes nærmere. En eventuell overgang til HVO må ikke gå på bekostning av en
fortsatt vurdering av eventuelle nullutslippsmaskiner ved nye anskaffelser.
Vy berging og beredskap har god erfaring med bruk av HVO.
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Diesel innblandet biodiesel
Fra 2022 er det foreslått innført et omsetningskrav for biodrivstoff også til anleggsdiesel (til nå
omfattes kun veitrafikk). Det er dermed anbefalt fra Miljødirektoratet og DFØ at offentlige
innkjøpere ikke stiller krav til bruk av rent biodrivstoff, da mengden tilgjengelig bærekraftig
biodrivstoff uansett vil bli omsatt i Norge og klimaeffekten av rent biodrivstoff vil dermed være svært
liten44.
Statens vegvesen – bruk av HVO
I forbindelse med vinterdrift av strekningene Hallingdal og Valdres skal Presis Vegdrift AS kutte 85 %
av CO2-utslippene med HVO, elektriske varebiler og smartere organisering45. Bane NOR bør følge med
på utviklingen av bruk av HVO hos andre aktører og eventuelt vurdere hvordan HVO kan redusere
CO2-utslippene på kort sikt eller ved aktiviteter der det ikke finnes tilgjengelig kjøretøy. Selv om et
omsetningskrav vil omfatte også anleggsdiesel, kan offentlig innkjøpere oppnå klimaeffekt dersom
biodrivstoffet som kjøpes er høyinnblandet (som for eksempel HVO100), at omsetter bekrefter at
dette volumet med biodrivstoff rapporteres til Miljødirektoratet som omsatt utenfor
omsetningskravet og at omsetter bekrefter at biodrivstoffet oppfyller EUs bærekraftskriterier.
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https://anskaffelser.no/verktoy/veiledere/veileder-i-innkjop-av-biodrivstoff-med-lav-risiko-avskogning-og-iluc
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https://anleggsmaskinen.no/2021/09/kutter-85-prosent-co2-utslipp-i-ny-driftskontrakt/
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6. Scenarier for utslippsreduksjon egeneide kjøretøy – 2030/2050
6.1 Scenarier
For vurdering av mulig utslipp i fremtiden er det tatt utgangspunkt i ulike mulige scenarier.
6.1.1 Scenario 0 – Dagens motorteknologi og drivstofforbruk (utslippsreduksjon: 10%)
Ved opprettholde dagens motorteknologi og drivstofforbruk vil man likevel sannsynligvis se noe
utslippsreduksjon på grunn av kommende omsetningskrav for innblanding av biodiesel i
anleggsdiesel. Nivå på innblanding er ikke fastsatt foreløpig, men i tråd med Miljødirektoratets
høringsforslag legges det her til grunn en innblanding på 10% biodrivstoff frem mot 203046.
6.1.2 Scenario 1 – Endret drivstoff - bruk av 100% HVO (utslippsreduksjon: 90%)
Ved å bytte til HVO vil CO2-utslippene med dagens kjøretøy reduseres med 90%47. Dette er ikke en
anbefalt løsning fra Miljødirektoratet48. Dette kan være et mulig tiltak på kort sikt – fram til egnede
nullutslippsløsninger er tilgjengelig.
6.1.3

Scenario 2 – Moderat tilnærming ny maskinteknologi (utslippsreduksjon: 25% i 2030 og 60% i
2050)
Etterspør tilgjengelig nullutslippsteknologi i markedet. Anskaffelse av noe nytt materiell når
nullutslippsløsning er tilgjengelig. Piloterer noen få nullutslipps-lastetraktorer. Reduserer
drivstofforbruk noe.
For beregningene legges omsetningskrav for bioandel i anleggsdiesel presentert i Scenario 0 til grunn.
Bruk av 100% HVO som er presentert i scenario 1 blir ikke vurdert, men kan redusere utslippet
ytterligere.
6.1.4

Scenario 3 – Proaktiv tilnærming ny maskinteknologi (utslippsreduksjon: 59% i 2030 og 83% i
2050)
Er pådriver og krever nullutslippsteknologi, samt skifter ut betydelige deler av kjøretøyparken før
endt levetid – har tilgjengelig økonomiske midler. Kjøretøyene tilpasses aktiviteten som skal utføres.
Det vil fortsatt være behov for bruk av diesel til enkelte arbeidsoppgaver som f.eks. vinterberedskap.
For beregningene legges omsetningskrav for bioandel i anleggsdiesel presentert i Scenario 0 til grunn.
Bruk av 100% HVO som er presentert i scenario 1 blir ikke vurdert, men kan redusere utslippet
ytterligere.

46

Kravet slik beskrevet av Miljødirektoratet i høring våren 2022 (https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2022/januar-2022/forslag-tilomsetningskrav-for-avansert-biodrivstoff-til-ikke-veigaende-maskiner-og-okt-omsetningskrav-til-veitrafikk/ ), foreslår 6 eller 10% fysisk
innblanding av bioandel i drivstoff til ikke-veigående maskiner fra juli 2022. Omsetningskrav til veitrafikk er foreslått til 17% fysisk
innblanding av biodrivstoff. Det presiseres at det også kan være aktuelt å fastsette et annet nivå. I Solberg-regjeringens klimaplan (Meld. St.
13 (2020-201) - Klimaplan for 2021-2030, https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-13-20202021/id2827405/ ), der
omsetningskrav for biodrivstoff i anleggsdiesel er et av tiltakene, ble det tatt sikte på å øke omsetningskrav for anleggsdiesel til samme nivå
som i veitrafikken frem mot 2030. I og med at omsetningskrav for anleggsdiesel foreløpig ikke er vedtatt og at nivået både for 2022 og frem
mot 2030 ikke er fastsatt, vil fremtidig utslippsreduksjon være usikker. Det anses dog som svært sannsynlig at et omsetningskrav vil tre i
kraft også for drivstoff til ikke-veigående kjøretøy, og at utredet forslag fra Miljødirektoratet er et sannsynlig nivå.
47

Det vil fortsatt være noe direkte utslipp fra andre klimagasser enn CO2, som ikke tas opp «biodrivstoff-kretsløpet», samt at det antas noe
gjenværende bruk av fossil diesel.
48

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2021/februar-2021/nullutslipp-bor-prioriteres-i-offentlige-anskaffelser/
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Tabell 14 - Endringer i kjøretøyparken og motorteknologi for å oppnå utslippsreduksjon

2030
Scenario 0 og 1 for
hele kjøretøyparken

Lastetraktor

Scenario 2

2050
Kun bytte av drivstoff - Ingen endringer på kjøretøy

Fram mot 2030 kan den teknologiske
utviklingen være kommet enda lengre og det
kan være egnede fossilfrie lastetraktorer på
markedet, men grunnet lang anskaffelsestid og
dagens kjøretøystrategi blir utslippet i dette
scenariet så å si opprettholdt, men med mulig
5& reduksjon ved nyanskaffelser/pilotering

Grunnet teknologisk utvikling og erfaringer fra andre
bransjer kan det forventes at hydrogen blir tilgjengelig i
perioden 2030-2050 og batteriteknologien er
videreutvikling
Reduksjon av CO2-utslipp estimeres til å kunne halveres da
det fortsatt kan være nødvendig med kraftigere
dieselkjøretøy til vinterdrift.
Det vil være behov for evt. nyanskaffelser.

Scenario 3

Ledningsvogn/
revisjonsvogn

Scenario 2

Anskaffelse av nullutslippsløsninger – KL/batteri

Noen av oppgavene kan flyttes over til
lastetraktor.
Anskaffelse av Dual-lok/El-lok. Diesel brukes
kun på ikke elektrifiserte strekninger

Høyfjellsfres

Scenario 2

Målevogner

Scenario 2

Resten av
kjøretøyparken

Scenario 3

Scenario 2

Scenario 3

Ved hjelp av delelektrifisering kan muliggjøre nullutslipp
på ikke elektrifiserte strekninger, og/eller bruk av batteri/hydrogenteknologi.
Opprettholder dagens nivå

Per dags dato er det ikke mulig med fossilfrie
løsninger. Men kan forventes at i perioden
2030-2050 vil løsninger være mulig – f.eks.
hydrogen.

Anskaffelse av nye kjøretøy med kombinasjon
av KL/diesel. Diesel brukes kun på ikke
elektrifiserte strekninger.

I 2050 kan det være behov for bruk av noe fossilt drivstoff,
estimerer halvering av utslipp fra dagens nivå. Ved
overgang til batteri-/hydrogenteknologi vil det være behov
for nyanskaffelser.
Ved hjelp av delelektrifisering kan muliggjøre nullutslipp
på ikke elektrifiserte strekninger, og/eller bruk av batteri/hydrogenteknologi.

Nullutslippsløsninger bør vurderes ved anskaffelse av nytt materiell.

Scenario 3

Per dags dato er det usikkerhet om det fysiske størrelsen på kjøretøyet blir for stor/lang, samt lav nyttelast.
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Noen av oppgavene kan flyttes over til lastetraktor.

Scenario 3

Scenario 3

49

Anskaffet nytt nullutslippsmateriell for flertallet av
lastetraktorer. Fortsatt behov for bruk av diesel til enkelte
arbeidsoppgaver (snøberedskap). Mulige løsninger i
fremtiden er batteri, KL/batteri, KL/diesel eller hydrogen –
forventet mulig i perioden 2030-2050.49 Utslipp fra
lastetraktorer totalt reduseres med 75% av dagens nivå.

Anskaffelse av nye hybride kjøretøy som kan
benytte KL/diesel. Noen av oppgavene kan
uføres av lastetraktorer
Anskaffelse av nullutslippsløsninger –
KL/batteri

Scenario 2

Lok

Utskifting før endt levetid av mange
lastetraktorer (anskaffelse av nytt
nullutslippsmateriell), på tross av økonomisk
ulempe av forsert utskifting. Utslippet
reduseres med 50%. Bruken må tilpasses
oppgaven.

INTERN

6.2 Estimert utslippsreduksjon fordelt på ulike scenario
Tabell 15 Estimerte utslippsreduksjoner per scenario

Scenario 0

Scenario 1

2030 og 2050

2030 og 2050

2030

2050

2030

2050

1 879 tonn CO2

209 tonn CO2

1 785 tonn CO2

940 tonn CO2

940 tonn CO2

470 tonn CO2

Ledningsvogn

448 tonn CO2

50 tonn CO2

269 tonn CO2

0 tonn CO2

0 tonn CO2

0 tonn CO2

Lok

484 tonn CO2

54 tonn CO2

194 tonn CO2

194 tonn CO2

194 tonn CO2

0 tonn CO2

Høyfjellsfres

307 tonn CO2

34 tonn CO2

307 tonn CO2

307 tonn CO2

307 tonn CO2

153 tonn CO2

Målevogner

120 tonn CO2

13 tonn CO2

88 tonn CO2

0 tonn CO2

48 tonn CO2

0 tonn CO2

Resten av kjøretøyparken

31 tonn CO2

3 tonn CO2

31 tonn CO2

0 tonn CO2

0 tonn CO2

0 tonn CO2

3 269 tonn CO2

363 tonn CO2

2 673 tonn CO2

1 440 tonn
CO2

1 488 tonn CO2

623 tonn CO2

Andel av dagens utslipp:

90 %

10 %

74 %

40 %

41 %

17 %

Utslippsreduksjon

10 %

90 %

26 %

60 %

59 %

83 %

Utvalgte
kjøretøyskategorier
Lastetraktor

Mulig utslipp

Scenario 2

Scenario 3

Tot. Oppgitt utslipp fra 2021 er bruk som utgangspunkt for beregninger50: 3 632 tonn CO2. Se vedlegg
i 10.4 for oversikt over ulike estimat og beregninger av utslipp og utslippsreduksjon.
Grafen nedenfor sammenstiller informasjonen som er presentert tidligere. Nedenfor vises mulig
utslippsreduksjon ved de ulike scenariene. Grunnet behov for bruk av diesel til enkelte tyngre
oppgaver som snøberedskap), vil det være noe utslipp forbundet med bruk av skinnegående
kjøretøy.

Tonn CO2

Utslippsscenarier i 2030/2050
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

3632
3269
3269

2673
1488

1440
363

2020/2021

623
363

2030

2050

Scenario 0 - utslippsreduksjon: 10% i 2030 og 2050

Scenario 1 - utslippsreduksjon: 90% i 2030 og 2050

Scenario 2 - utslippsreduskjon: 26% i 2030 og 60% i 2050

Scenario 3 - utslippsreduksjon. 59 % i 2030 og 83% i 2050

Figur 16 – Utslippsscenarier i 2030/2050

50

Basert på «nedenfra opp»-estimater, dvs. kartlegginger av de enkelte kjøretøygrupper
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For å estimere utslippsreduksjon i perioden 2030 -2050, er det tatt utgangspunkt i tilgjengelig
kjøretøy i markedet eller mulighet tekniske løsninger i fremtiden. Utslippet er estimert basert på
kjente data som kjørte km, oversikt over tot. drivstofforbruk og drivstofforbruk innenfor enkelte
kjøretøy, samt fordeling av kjøring på elektrifiserte og ikke elektrifiserte banestrekninger. Estimert
reduksjon i CO2-utslipp tar utgangspunkt i at dagens brukermønster/kjørelengder opprettholdes i
fremtiden. Det er ikke foretatt kartlegging av vinterdrift.
Basert på scenariene vil vi i 2030 uansett dra nytte av bioadel i anleggsdiesel på 10% CO2-utslipp.
Ved overgang til HVO kan utslippene forbundet med egeneide kjøretøy kuttes med 90%. Bruk av HVO
er ikke en anbefalt løsning fra Miljødirektoratet, men er mulig tiltak i en overgangsfase der
nullutslippsløsninger ikke er tilgjengelig.
For å kunne gjennomføre hele eller dele av scenario 2 og 3 vil det være behov for nyinvestinger i
ulike typer kjøretøy, samt at kjøretøyene må tilpasses aktivteten som skal utføres. Basert på
gjennværende levetid og identifiserte behov (f.eks. vinterberedskap) kan det være behov for bruk av
diesel for enkelt aktiviteter i 2050.
-

Ved å velge en moderat tilnærming (scenario 2) vil utslippet kunne reduseres med 26% i
2030 og 60 % i 2050 – fra dagens nivå.
Ved en proaktiv tilnærming (scenario 3) vil utslippe kunne reduseres med 59 % i 2030 og 83%
i 2050.

Estimatene er basert på mulig tilgjengelighet av kjøretøy i markedet og avhengig av at den
teknologiske utviklingen fortsetter mot nullutslippsløsninger.
Utslippet forbudnet med dette kan reduseres ytterligere ved overgang til HVO for resterende
kjøretøy med forbrenningsmotor.
Ved å legge til grunn scenario 2 – moderat tilnærming, der vi etterspør nullutslipsløsninger og ved
utskifting anskaffer tilgjengelig kjøretøy i markedet, samt at kjøretøyene tilpasses i større grad
arbeidsoppgaven som skal utføres (høy/lav energibehov). Det vil fortsatt være behov for bruk av
diesel.
6.3 Økonomi
For å få til utslippsreduksjon vil det være behov for nyinvesteringer, enten i form av innkjøp av
drivstoff eller nye kjøretøy/utstyr.
6.3.1 Kostnader - Drivstoff
Mange parametre påvirker prisen på drivstoff. Utover selve produksjonskostnaden og
tilbud/etterspørsel (globale oljepriser), varierer pris med ulike avgifter (CO2-avgift/mineraloljeavgift,
veiavgift). Støre-regjeringen foreslår en økning i CO2-avgift parallelt med noe redusert veiavgift51.
Ved innføring av et omsetningskrav på 10 % bioandel i anleggsdiesel forventer vi at prisen på
anleggsdiesel vil øke med mellom 50 og 70 øre per liter fram mot 203052. I 2021 ble det benyttet ca
1,34 millioner liter til egeneide skinnegående kjøretøy fordelt på Spordrift, Togdrift og Teknisk
avdeling. Totale kostnader for innkjøpt drivstoff er estimert til ca 10,5 MNOK i 2021 (snittpris fra
fakturaer ca 7,80 kr/l). Det er ikke foretatt prognoseberegninger av drivstoffkostnader da kostnaden
vil påvirkes av så mange faktorer, men det er sannsynlig at fossilt drivstoff vil bli dyrere i fremtiden
grunnet klimareguleringer.
Ved overgang til HVOFeil! Bokmerke er ikke definert. vil drivstoffkostnadene på kort sikt øke i størrelsesorden 510 kr/liter, som er dagens prisforskjell mellom fossil diesel og biodiesel. Dette skyldes dyrere
51

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/avgift-pa-utslipp-av-klimagasser-og-veibruksavgift/id2884952/

52

https://osloeconomics.no/wp-content/uploads/2021/12/M2127.pdf
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produksjonsprosess og lavere produksjonsvolum av biodrivstoff. Dette vil medføre årlige utgiftene
være i størrelsesorden 6-12 MNOK høyere enn innkjøp av vanlig anleggsdiesel. Noe av denne
prisforskjellen kan fremover påvirkes av nye innretninger på avgifter/avgiftsfritak, samt av endrede
produksjonskostnader for biodrivstoff. Overgang til HVO må evt. vurderes helhetlig iht.
kost/nytteprinsippet mot andre tiltak som Bane NOR kan iverksette.
6.3.2 Kostnader - Anskaffelse av nytt materiell
Dagens kjøretøypark benytter utelukkende anleggsdiesel. For å kunne redusere utslippet ned mot
null, må det investeres i nytt materiell. Nedenfor er estimert kostander forbundet med utskifting av
hele kjøretøyparken fram mot 2050 basert på antall kjøretøy etter innføring av ERTMS. Estimatet tar
utgangspunkt i dagens kostnadsintervall for ulike kjøretøy og inkluderer ikke driftskostnader. Dette
medfører at kostnadene kan avvike fra faktiske kostander ved overgang til nullutslippsløsninger.
Tabell 16 Estimerte kostander for anskaffelse av kjøretøy

Antall

Estimert kostnad
per kjøretøy

Tot. kostnader

Lastetraktor

44

20 - 30 MNOK

880 - 1 320 MNOK

Ledningsvogn/
revisjonsvogn

20

50 - 100 MNOK

1 000 - 2 000 MNOK

Lok

4

50 - 55 MNOK

200 - 220 MNOK

Høyfjellsfres

3

Vedlikeholdstog

1

40 - 60 MNOK

40 - 60 MNOK

Målevogn

2

50 - 100 MNOK

100 - 200 MNOK

Kjøretøyskategori

Kommentar

Høyfjellsfres er per 16.03.22
under anskaffelsesprosess

Sum:

2 220 – 3 800 MNOK

Basert på estimerte kostander kan en utskifting av kjøretøyparken ligge i størrelsesorden på 4
milliarder NOK. Investeringene må fordeles ut over perioden 2030-2050 og er avhengig av
tilgjengelige teknologi i markedet. Det er ikke beregnet merkostnader i forbindelse med utskifting av
kjøretøy for endt teknisk levetid.

Side 52 av 75
INTERN

INTERN

7. Identifiserte pilotprosjekter
Bane NOR sine egeneide kjøretøy strekker seg fra lok fra 1970-tallet fram til de nyeste
lastetraktorene av typen LTR17 som kom i 2017. Alle disse kjøretøyene er fossildrevet. Fra slutten av
2022 skal det leveres nye LT18 som er en allsidig maskin som skal erstatte deler av den eldre
kjøretøyparken i forbindelse med ombygging av ERTMS-ombordutrusting. LT18 er også dieseldrevet,
men har mulighet for bytte ut hjelpemotor med batteripakke.
Utfordring med de dieseldrevne kjøretøyene er at fra 2025 kan dieseldrevet maskiner og kjøretøy
være uønsket anleggsplasser som medfører behov for iverksetting av tiltak. På bakgrunn av dette har
Bane NOR Transport identifisert mulige pilotprosjekter.
7.1 Fossilfrie løsninger for egeneide kjøretøy
Etter overgangen til ERTMS og ombygging av kjøretøy med ERTMS-ombordutrustning vil Bane NOR
Transport stå igjen med kjøretøy med forventet levetid i 20-30 år. En løsning som bør vurderes vil
dermed være å se på mulighet for å bygge om dagens kjøretøy til fossilfri løsninger – eksempelvis
batteri eller hydrogen. Dette kan gi dokumentasjon og erfaringsgrunnlag for å kunne vurdere
ombygging av kjøretøy opp mot anskaffelse av nye kjøretøy i et kost/nytte-perspektiv.
Kjøretøyparken inneholder også eldre lok og revisjonsvogner/ledningsvogner som kan vurderes å
byttes ut til kjøretøy med andre energibærere.
Transport har flere mulige piloter fra ombygging av eksisterende kjøretøy til anskaffelse av nye
maskiner/ kjøretøy. Oppgaven kan eventuelt inndeles i flere prosjekter.
Mulige kjøretøy som kan bygges om er:
Kjøretøy/
Løsning

Kommentar/beskrivelse

LT15

kan bygges om til både batteri og hydrogen

SKD24

kan bygges om til batteri og hydrogen. Batteri er kanskje mest relevant, da dette
kjøretøyet benyttes som skiftetraktor på Alnabru. Det vil si at den går i lav
hastighet og over kortere strekninger, noe som begrenser effektbehovet.

Mulige anskaffelser av nye kjøretøy:
Kjøretøy/
Løsning

Lok

Kommentar/beskrivelse
Bytte ut diesel-lokene til dual-lok (KL/ batteri/fossil) For å få til en utvikling i
markedet vil det være nyttig både nasjonalt og internasjonalt å få bedre
forståelse for bruken og bruksområdet til dual-lok med batteri. Lokomotiv som
benyttes som beredskapsmaskiner (eks. snørydding, støtte godstransport ved
utfall i infrastrukturen) må ha betydelig tilgjengelig energimengde.

Bytte ut ledningsvognen LM2 til ledningsvogn som benytter KL/ batteri eller
Ledningsvogn/
KL/diesel/ biodiesel. Ledningsvogner transporteres over lengre strekninger, og
revisjonsvogn
har arbeidsoppgaver som krever spenningsløst KL.

Hydrogen

Tilbakemelding fra markedet er at hydrogen ikke er på markedet før om 6-8 år, og
Bane NOR kan være for tidlig på ballen for anskaffelse og testing av maskintyper
(gjennomføring av piloter krever kompetanse internt). Hydrogen anses som beste
alternativ for kjøretøyer som har stort energibehov, f.eks. høyfjellsfres og
lastetraktor.
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Her følger en kort skisse av en mulig prosjektbeskrivelse:
•
•
•

•

•

Mål: Kartlegge, teste og høste erfaringer rundt bruk av fossilfrie kjøretøyer og maskiner til
bruk for jernbane
Forankring og problemstillinger: Det er stort behov å gjøre erfaringer rundt nye energikilder
og hvordan dette fungerer på jernbane.
Mulige samarbeidsparter/ konsortier: Muligheter for internt (fossilfri godsterminal),
nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Togselskaper og andre infrastruktureiere er aktuelle
samarbeidsparter. Dette vil være svært synlig internasjonalt.
Arbeidspakker, milepæler og tidsplan:
o Denne beskrivelsen dekker ett eller flere pilotprosjekter
o Struktur for det enkelte prosjekt og relasjoner mellom dem må avklares nærmere.
Relevante stønadsordninger: Det er store direkte og indirekte kostander forbundet med
anskaffelse av materiell i testfasen. Behov for stønadsordninger må identifiseres og utvikles
videre.
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8. Usikkerhet
Denne rapporten har til hensikt å skape en felles forståelse rundt bruken av skinnegående kjøretøy til
drift og vedlikeholdsoppgaver, og skal kunne benyttes som grunnlag til videre arbeid. Under
utarbeiding av rapporten er det innhentet mye informasjon om drift og vedlikehold av jernbanen,
utslippsdata, samt foretatt beregninger av bruk, utslipp og utslippsreduksjon.
Rapporteringen til årlig klimaregnskap baserer seg på egenrapportering fra kontraktsparter samt
estimater basert på innkjøpstall. Det har ikke vært etablert et system for regelmessig rapportering av
etterspurte data i alle kontrakter, men dette er noe Bane NOR jobber med å få innført i alle nye
kontrakter. Det er dermed noe usikkerhet knyttet til tallene. Der det er mottatt rapportering har det
vært totalt drivstofforbruk per kontrakt – rapporteringen har ikke vært inndelt i f.eks. kategorier av
maskiner/kjøretøy. Fra de samlede drivstofforbrukstallene kan vi altså ikke dele opp i spesifikke
kategorier av maskiner/kjøretøy, slik data er levert nå. Oppløsning av rapporteringsdata er også noe
som Bane NOR, i dialog med andre byggherrer, jobber med å finne et hensiktsmessig nivå på.
Beregningene for egeneide maskiner baserer seg på data som er avlest fra kjøretøy, hentet fra
Trusted-enheter eller andre GPS-data som kan medføre at eksakt kjørelengde og bruk ikke er oppgitt
korrekt. Kartleggingen av bruken til Spordrift ble gjennomført på et begrenset antall kjøretøy og ble
foretatt ved manuell egenrapportering av den enkelte fører/arbeidslag, noe som medfører noe
usikkerhet rundt presisjonen på rapporterte data og omfanget. Kartleggingene er kvalitetssikret, og
vurderes til å gi rapporten nyttig informasjon som stemmer overens med antagelsene rundt bruken.
Datagrunnlag og estimater gir gode indikasjoner på størrelsesorden i bruk og utslipp.
Det kunne vært ønskelig og gjennomført en dypere kartlegging av bruken av kjøretøyene ved hjelp av
intervjuer og observasjoner av fører, men dette har ikke latt seg gjøre i denne omgang.
Usikkerheten er forsøkt å redusere til et akseptabelt nivå, ved hjelp av kvalitetssikring av data. Bane
NOR er fortsatt i tidlig fase for bruk av elektroniske data fra kjøretøyene, og det kan forventas at
rapporteringen og oversikten over data vil øke i framtiden.
I denne mulighetsstudien har det vært fokus på å kartlegge behovet for drift og vedlikehold, samt
bruk av egeneide skinnegående kjøretøy og maskinteknologi. Det har ikke vært gjennomført
detaljerte kostnadsanalyser, utover kjente eller antatte investeringskostnader i ny kjøretøy/maskinteknologi. Det er lagt til grunn at nye kjøretøy/maskiner med nullutslippsløsninger kan utføre
oppgaver innenfor de samme kostnadsrammene for gjennomføring av jernbanevedlikehold som ved
dagens kjøretøypark, f.eks. oppgavene skal ikke ta lengre tid og man skal kunne utnytte dagens
«hvite tider». Gjennomføring av piloter kan bidra til å øke sikkerheten rundt denne antagelsen.
For å redusere usikkerheten ytterligere er det sendt på høring til fagpersoner i Bane NOR, Spordrift
og Jernbanedirektoratet.
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9. Konklusjon og anbefalinger
Selv om det er marginale utslipp fra selve jernbanetrafikken, må Bane NOR ta grep for å bidra til å
redusere fotavtrykket fra bygge- og driftsfasen av jernbaneinfrastrukturen. Frem mot 2030 har Bane
NOR satt mål om å redusere direkte utslipp (utslipp fra fossile drivstoff) fra drift og
anleggsvirksomhet med 40 prosent (sammenliknet med 2019-nivå). Kartlegging av klimagassutslipp
viser at direkte utslipp fra drift og vedlikehold (inkl. fornyelse) er i størrelsesorden 20 000 tonn CO2
årlig. Av dette er Bane NORs egeneide kjøretøypark estimert til utslipp på ca 3600 tonn CO2. Bane
NORs mål om utslippsreduksjoner gjelder for hele organisasjonen, og kostnadene og
tilgjengeligheten for utslippsreduserende tiltak varierer. Det er ikke uttalt at alle aktiviteter skal kutte
prosentvis like mye (40%, evt. 50-55%), og muligheter for utslippsreduksjon i hele Bane NOR må ses i
sammenheng.
Reduksjon av direkte utslipp i utførelse av drift og vedlikeholdsarbeid kan oppnås på følgende måter:
-

Mindre kjøretøy-/maskinbruk (reduksjon av tomgangskjøring, energieffektivisering, forbedret
logistikk, proaktivt jernbanevedlikehold)
Annet drivstoff (f.eks. bruk av avansert biodrivstoff - HVO)
Annen motorteknologi (lavutslipp/nullutslippsteknologi ved nyanskaffelser eller ombygging
av kjøretøy)

9.1 Mulige utslippsreduksjoner egeneide kjøretøy
Alle dagens egeneide kjøretøy benytter diesel som energikilde og trafikkerer både elektrifiserte og
ikke-elektrifiserte strekninger. Hovedgrunnen til at de er dieseldrevet er at det ved tidligere
anskaffelser ikke har vært tilgjengelig kjøretøy med andre energibærere. Samtidig er kjøretøyene
beredskapsmaskiner som skal kunne ta seg fram på alle jernbanestrekninger i avvikssituasjoner, for å
bidra til å raskt gjenopprette eller opprettholde togframføring. Kjøretøyene skal også ha tilstrekkelig
energikapasitet om bord til å utføre nødvendige arbeidsoperasjoner.
Ved overgang til andre energibærere er det potensielt forskjell mellom elektrifiserte og ikkeelektrifiserte banestrekninger. Per i dag brukes ikke kontaktledningsanlegget (KL) til verken
kjørestrøm eller til strømtilgang under arbeid. Ved å muliggjøre bruk av KL-anlegget vil man kunne
oppnå nullutslipp raskere på elektrifiserte strekninger. Hvis det skal benyttes batteri/hydrogen vil
forskjellen være mindre da det vil være behov for å etablere ladestasjoner/ fyllestasjoner på både
elektrifiserte og ikke-elektrifiserte banestrekninger.
Kjøretøyer som kan utnytte KL-anlegget er bl.a. lok, revisjonsvogn/ledningsvogn og målevogn.
Utskifting av disse vil være lavthengende frukter for Bane NOR for å oppnå nullutslipp på
elektrifiserte banestrekninger.
Selv om hele banenettet blir elektrifisert kan det tenkes at det vil være behov for kjøretøy som
benytter fossil/biodrivstoff i framtiden for å opprettholde nødvendig beredskap og oppetid. Ser man
til utlandet og anskaffelser av utstyr i forbindelse med vinterberedskap har andre infrastruktureiere
gått til innkjøp av diesel-kjøretøy (tilsvarende høyfjellsfreser).
Dagens kjøretøysstrategi legger blant annet opp til flere fellesfaglige kjøretøy som skal kunne
benyttes til de fleste drift og vedlikeholdsoppdrag (fra befaring til vinterberedskap). LTR17 og LT18 er
anskaffet iht. kjøretøysstrategien for å fornye, forenkle og standardisere kjøretøyparken. På grunn av
nyere motorteknologi med blant annet partikkelfiltre og katalysatorteknologi vil LTR17 og LT18 gi
lavere lokal luftforurensning (mindre utslipp av: NOx, Co, partikler) enn eldre kjøretøy. Selv om lokal
luftforurensning reduseres med ny motorteknologi, vil ikke klimautslippene reduseres i vesentlig grad
da disse er direkte forbundet med mengde drivstofforbruk. Hjelpemotor i tillegg til hovedmotor er en
ny utrustning på LT18. Denne har lavere effekt og drivstofforbruk, da den er tilpasset mindre
energikrevende oppgaver (arbeidskjøring).
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For å redusere drivstofforbruket ytterligere kan det likevel være nødvendig at enkelte kjøretøy i
større grad er dimensjonert etter oppgaven som utføres (eksempel mindre kjøretøy for mindre
energikrevende oppgaver). Dette kan innebære å ha flere kjøretøy enn man har i dag.
Livsløpsperspektivet ved å ha en større kjøretøypark totalt, altså «fotavtrykk» fra produksjon av flere
kjøretøy/maskiner ikke er vurdert. I tillegg kommer større finansielle og vedlikeholdsrelaterte
kostnader desto flere kjøretøy man har. Kjøretøystrategien bør tilpasses framtidens miljøkrav,
samtidig som den ivaretar jernbanens behov.
I rapporten er det sett på ulike scenarioer for å oppnå utslippsreduksjon i perioden 2030-2050.
Scenario 0 og 1 ser på overgang til annet drivstoff for å oppnå utslippsreduksjon, mens for scenario 2
og 3 må utslippsreduksjon oppnås ved hjelp av nyanskaffelser av nullutslippsløsninger/
hybridløsninger. Nedenfor er en kort oppsummering av de ulike scenariene:

Scenario 0

Uten at Bane NOR gjør noen spesielle tiltak vil man ved hjelp av nytt omsetningskrav (bioandel i
anleggsdiesel) redusere utslippet med 10 % i 2030-2050. Ved innføring av et omsetningskrav på
10 % forventes at prisen vil øke vil øke med mellom 50 og 70 øre per liter fram mot 203053.
Kostnader per år: 10,5 MNOK + prisøkning (omsetningskrav) + andre driftskostnader

Scenario 1

Hvis Bane NORs egeneide kjøretøypark går over til 100% HVO vil CO2-utslippet reduseres med
90%. Dette er ikke en anbefalt løsning fra Miljødirektoratet, men er mulig tiltak i en
overgangsfase der nullutslippsløsninger ikke er tilgjengelig.
Prisen på HVO er i dag 5-10 kr/liter dyrere enn vanlig anleggsdiesel.
Kostander per år: 10,5 + 6-12 MNOK per år + andre driftskostnader

Scenario 2

Moderat tilnærming der man etterspør løsninger og ved utskifting av kjøretøy anskaffes
tilgjengelig egnede nullutslippsløsninger i markedet. Den teknologiske utviklingen forventes å
øke og kjøretøy tilpasses arbeidsoppgaven som skal løses (energibehov – høy/lav). Det vil fortsatt
være behov for bruk av anleggsdiesel.
Denne tilnærmingen kan medføre utslippsreduksjon på 26 % i 2030 og 60 % i 205054.
Estimerte kostnader for utskifting av kjøretøyparken er i størrelsesorden 2-4 milliarder55 over
perioden + driftskostnader.
Proaktiv tilnærming der man krever nullutslippsløsninger og har tilstrekkelig med midler for
nyanskaffelser, også forutskifting før forventet levetid. Bruk av diesel er kraftig redusert, men det
vil fortsatt brukes diesel ved enkelte tyngre oppgaver som f.eks. snøberedskap.

Scenario 3

Denne tilnærmingen kan redusere utslippet med 59 % i 2030 og 83 % i 2050
Estimerte kostnader for utskifting av kjøretøyparken er i størrelsesorden opp mot 4 milliarder55
over perioden + driftskostnader.

*Scenario 2 og 3 – For å redusere utslippet ytterligere kan HVO erstatte gjenværende bruk av
anleggsdiesel.

53

https://osloeconomics.no/wp-content/uploads/2021/12/M2127.pdf

54

10% reduksjon er forbundet med nytt omsetningskrav

55

Det er ikke sett på kostnader utover kjøretøy, som lade-/fylleinfrastruktur. Merkostnader ved utskifting av maskiner før endt levetid er
ikke inkludert.
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9.2 Fordeler og utfordringer ved overgang til nullutslippsløsninger
Fordeler ved overgang til
Utfordringer ved overgang til nullutslippsløsninger
nullutslippsløsninger
- Redusere direkte klimagassutslipp
- Reduserer lokal forurensning
(HMS)
- Lavere støynivå (HMS og 3. part)
- Mulig reduserte
vedlikeholdskostnader
- Reduserte drivstoffkostnader
(diesel vs. elektrisitet)

-

Få tilgjengelige kjøretøy på markedet
Rekkeviddeangst
Nyttelast (batteri og KL-utstyr tar vekt fra nyttelast)
Fysisk størrelse på kjøretøy (batteri og KL-utstyr tar mye plass)
Etablering av lademuligheter/ batteribyttestasjon/
fyllestasjon for hydrogen
Dagens fokus på standardisering og færre kjøretøy
Vinterberedskap (høyt energibehov)
Forsering av utskiftingstidspunkt (før endt levetid) av dagens
kjøretøy gir høye kostnader
Økte investeringskostnader (nyanskaffelser og infrastruktur
for lading/batteribytte/fylling av hydrogen)

9.3 Oppsummering/status piloter 2021/2022
For å få bedre forståelse for bruk av nullutslippsløsninger for skinnegående kjøretøy har Bane NOR
Transport identifisert flere mulige pilotprosjekter. Disse omhandler både anskaffelse av nytt materiell
og ombygging av eksisterende materiell. For ombygging har Bane NOR Transport særlig tre kjøretøy
av typen LT15 som egner seg for ombygging. Her er en kort beskrivelse om hva som er gjort i
forbindelse med dette i 2021/2022:
▪ Europes Rail56: Bane NOR Transport har vært i dialog med Jernbanedirektoratet for å stille en
LT15 til disposisjon ved mulig søknad om ombygging av kjøretøyet til hydrogen/batteri.
Søknadsfrist: juni 2022.
▪ Samferdselsdepartementet (SD): Bane NOR Transport har søkt om midler til utredning av
mulig ombygging av LT15 i 2022. For å kartlegge mulighet for ombygging, kostnader og
samarbeidspartnere. Søknadsfrist 1. februar 2022.
9.4 Anbefalinger for veien videre
Denne rapporten er en mulighetsstudie som har samlet informasjon og gjort analyser om dagens
situasjon og hvordan utslippsreduksjoner fremover kan oppnås. Rapporten kan brukes som input til
beslutningsgrunnlag for tiltak. Samtidig ser vi at vi mangler tilstrekkelig data for å gjøre gode,
faktabaserte prioriteringer av tiltak. Fram mot 2050 vil samfunnet måtte ta dyre klimatiltak for å nå
målsetning om lavutslippssamfunn. For en faktabasert, helhetlig og kostnadseffektiv tilnærming til
reduksjon av direkte utslipp anbefales følgende:
▪ Bane NOR bør ha en helthetlig strategi og plan for hvordan direkte klimagassutslipp skal
reduseres, inkludert ressurser (økonomiske midler og kompetanse) for gjennomføring av tiltak.
▪ Bane NOR bør få oversikt over hvordan fokus på proaktivt vedlikehold av infrastrukturen kan
redusere direkte klimagassutslipp.
▪ Bane NOR Transport bør få bedre oversikt over brukerbehov og utslipp fordelt per kjøretøy.
▪ Bane NOR Transport bør revidere kjøretøystrategien til å ivareta krav om kommende
utslippsreduksjon.
▪ Bane NOR Transport bør foreta nye vurderinger (klimaeffekt, kostnad og gjennomførbarhet)
for kjøretøy der det allerede i dag finnes maskinteknologiske løsninger som utnytter KLanlegget (lokomotiver, målevogner, ledningsvogner - hybridkjøretøy).

56

EUs forsknings- og innovasjonsprogram for jernbane
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10. Vedlegg
10.1 Vedlegg: Bane NORs klimaregnskap 2021
Klimagassregnskap for 2021 er ikke publisert per mars 2021, men oppgis likevel til denne rapporten da underlaget var klart. Bane NORs klimaregnskap er del av
års- og bærekraftsrapportering som gjøres tilgjengelig på Bane NORs nettsider57.

57

Klimaregnskap 2020 er tilgjengelig på https://arsrapport.banenor.no/2020/baerekraft
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Scope i en virksomhets klimaregnskap
Utslipp i en virksomhets klimaregnskap formidles på følgende måte:
Scope 1 angir virksomhetens direkte utslipp fra kilder som er «eiet eller brukt» av bedriften selv.
Scope 2 angir indirekte utslipp forbundet med virksomhetens energiforsyning til eget forbruk, hovedsakelig innkjøpt elektrisitet til virksomheten. Her oppgis
utslipp fra innkjøpt elektrisitetsforbruk på to ulike sett, lokasjonsbasert og markedsbasert metode.
▪
▪

Lokasjonsbasert metode er et «fysisk» perspektiv på utslipp fra bedriftens elektrisitetsforbruk, der utslippsfaktoren er basert på faktiske utslipp fra
elektrisitetsproduksjon som leverer strøm til nettet innenfor et geografisk område i et bestemt år. Faktoren vil da variere fra år til år.
Markedsbasert metode er et perspektiv som ivaretar de valg virksomheten har gjort i forbindelse med kjøp av strøm, f.eks. opprinnelsesgarantier.
Elektrisitet som knyttes til opprinnelsesgarantier anses å ha ingen utslipp, fordi man kjøper en garanti på at elektrisitet tilsvarende mengden man har
forbrukt har blitt produsert kun fra fornybare kilder. Elektrisitet som ikke er knyttet til opprinnelsesgarantier får en utslippsfaktor basert på produksjonen
som er igjen etter at opprinnelsesgarantiene for fornybar andel er solgt. Dette kalles residualmiks, og faktoren vil variere fra år til år.

Scope 3 angir virksomhetens indirekte klimautslipp knyttet til verdikjeden for øvrig, både oppstrøms og nedstrøms. Det vil si utslipp som skjer på grunn av
virksomhetens aktivitet, men som skjer et annet sted i verdikjeden enn hos virksomheten selv, f.eks. produksjon av innkjøpte varer og utførelse av tjenester.
For å være i samsvar med «GHG-protocol Corporate Standard» må virksomheter ha komplett rapportering på minimum scope 1 og 2. For scope 3 velger
virksomheten selv hvilke aktiviteter/utslipp de vil inkludere i sin oversikt. Ofte balanseres prinsipp om vesentlighet og tilgjengelighet av data. Jo flere vesentlige
utslipp fra verdikjeden som synliggjøres, desto mer komplett bilde får man av en virksomhets fotavtrykk – men rapportering fra verdikjedeutslipp er mindre
tilgjengelig enn egne utslipp. Siden virksomheter selv velger hvilke scope 3- utslipp som rapporteres vil som regel ikke denne delen av klimaregnskapet være så
egnet for sammenligning på tvers av bedrifter, men heller som styringsinformasjon for virksomheten selv for å følge utvikling i relevante utslippskategorier over
tid.

Noter til klimaregnskap
[1] Gjelder anleggsdiesel levert til bruk av Bane NOR selv i arbeidsmaskiner, i hovedsak skinnegående kjøretøy (lokomotiv til skinnetransport og målevogn).
Nedgang i 2020 skyldes utskillelse av driftsorganisasjon til Spordrift, og utslipp fra dette føres nå under Scope 3.
[2] Gjelder innkjøpt diesel og bensin til tjenestebiler (person- og varebiler) brukt av Bane NOR. Til og med 2019 var Spordrift en del av
klimagassregnskapet. Nedgang i utslipp fra 2020 til 2021 skyldes bl.a. at fra 2021 hensyntas at diesel og bensin solgt i Norge er innblandet en andel
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biodiesel/bioetanol (15% for diesel og 12,5% for bensin basert på omsetningstall for første halvår 2021) som er klimanøytralt i et livsløpsperspektiv. Bane
NOR faser også inn el-biler, som vil bidra til reduserte utslipp, men andelen er fortsatt lav og i 2020/2021 har mangel på nødvendige komponenter medført
forsinkelser i leveranse av el-biler.
[3] I tråd med forbud mot fossil fyringsolje til oppvarming av bygninger ble dette ikke brukt fom. 2020. Oppvarming gjøres med bio-olje eller elektrisk.
[4] Utslipp beregnes fra mengde SF6 etterfylt i anlegg pga. noe utlekking over tid og eventuelle uønskede hendelser som har ført til utslipp. Etterfylling ved
en omformerstasjon i 2021. Ingen uønskede utslippshendelser i 2021.
[5] Utslipp oppgitt etter lokasjonsbasert metode. Gjelder levert elektrisitet til jernbaneinfrastruktur og all bygningsmasse brukt av Bane NOR. Faktisk
elektrisitetsforbruk i 2021 er større pga. bedre dekning av forbruk i bygg brukt av Bane NOR selv, som ikke har vært inkludert i tidligere regnskap (se også
Nøkkeltall - energi). Allikevel har det vært en nedgang i beregnede utslipp fra 2020 til 2021, som skyldes en endring av utslippsfaktor fra norsk strømmiks
2016 (Asplan Viak) til Klimadeklarasjon for fysisk levert strøm i Norge 2020 (NVE) fra 33 til 8 g/kWh. Den store reduksjonen i utslippstall fra 2018 til 2019
skyldes overgang fra utslippsfaktor for nordisk strøm-miks til utslippsfaktor for norsk strøm-miks 2016.
[6] Utslipp oppgitt etter markedsbasert metode. Gjelder levert elektrisitet til jernbaneinfrastruktur og bygningsmasse brukt av Bane NOR. Bane NOR
Energi, som leverer strøm primært til infrastrukturformål, kjøper opprinnelsesgaranti på alt innkjøpt elektrisitet. Strøm med opprinnelsesgaranti settes til
0 CO2-utslipp i et klimaregnskap. Strøm levert gjennom Bane NOR Eiendom, primært til bygningsmasse brukt av Bane NOR, er ikke dekket av
opprinnelsesgarantier og får dermed utslippsfaktor for varedeklarasjon EU-restmiks (2020). Den store økningen fra tidligere år skyldes betydelig mer
dekkende informasjon om bygg brukt av Bane NOR selv (kontorlokaler mm.) der Bane NOR Eiendom leverer strøm - disse har ikke vært inkludert i tidligere
regnskap og er altså ikke dekket av opprinnelsesgarantier.
[7] Utslipp basert på fjernvarme levert til bygningsmasse brukt av Bane NOR.
[8] Utslippstall innhentes fra reisebyrå. Til og med 2019 var Spordrift en del av klimagassregnskapet. Nedgang i utslipp fra 2020 til 2021 skyldes primært
redusert reiseaktivitet grunnet corona-situasjonen.
[9] Utslipp beregnes fra antall kjørte km for tjenestereise med egen bil slik oppgitt i reiseregninger. Inkl. reiser med egen bil mellom hjem og jobb som ble
dekket av Bane NOR som et corona-tiltak. Til og med 2019 var Spordrift en del av klimagassregnskapet. Nedgang i utslipp fra 2020 til 2021 skyldes en
kombinasjon av noe færre km kjørt pga. corona-situasjonen, en høyere andel av kjørte km var med privat el-bil istedet for diesel-/bensinbil, og
utslippsfaktor for diesel/bensin hensyntar fra 2021 den fysiske innblandingen av biodiesel/bioetanol i drivstoff til veitrafikk. Sistnevnte gir lavere utslipp på
hhv. 15% for diesel og 12,5% for bensin.
[10] Gjelder rapportert samlet forbruk av diesel, anleggsdiesel og bensin i biler og arbeidsmaskiner for alle kontraktsområder i Drift- og
vedlikeholdskontrakt (i 2021 kun Spordrift som leverandør). Fysisk innblanding av biodrivstoff i drivstoff til vei er hensyntatt.
[11] Gjelder rapportert forbruk av diesel, anleggsdiesel og bensin fra enkelte leverandører i øvrige kontrakter for divisjon Drift og teknologi, samt estimater
på drivstofforbruk basert på økonomisk forbruk i 2021 for kontrakter uten innrapportering. Tallet (inkl. estimater) dekker samtlige kontrakter innen
entrepriser, drift og vedlikehold for Drift og teknologi med økonomisk forbruk over 0,5 MNOK i 2021. Fysisk innblanding av biodrivstoff i drivstoff til vei er
hensyntatt.
[12] Gjelder rapportert drivstofforbruk for avfallstransport fra Drift og teknologi og Spordrift sine driftsbaser, verksteder, omformere mm. (ikke prosjekt)
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[13] Gjelder rapportert forbruk av diesel, anleggsdiesel og bensin fra enkelte leverandører i kontrakter for divisjon Utbygging. Tallet dekker utslipp fra ca
70 % av kontrakter (basert på økonomisk forbruk i 2021) for prosjekter med kostnadsramme > 50 mill kr. Nedgang fra 2020 skyldes bl.a. at det ikke er gjort
estimater for kontrakter som ikke har oppgitt faktisk rapportering, så tallene er ikke direkte sammenlignbare. Ett av de store prosjektene har også i 2021
kun brukt rent biodrivstoff til både maskiner og transport, noe som gir nullutslipp her. Størrelsen på portefølje av kontrakter med anleggsvirksomhet i
rapporteringsåret vil også variere fra år til år. Fysisk innblanding av biodrivstoff i drivstoff til vei er hensyntatt.
[14] Utslipp basert på rapportert elektrisitetsforbruk hos leverandører i kontrakter for Drift og teknologi, kun oppgitt lokasjonsbasert. Tallet dekker kun
kontrakter som faktisk har rapportert elektrisitetsforbruk i 2021, det er ikke gjort estimater for resterende kontrakter.
[15] Utslipp basert på rapportert elektrisitetsforbruk hos leverandører i kontrakter for Utbygging, kun oppgitt lokasjonsbasert. Tallet dekker kun kontrakter
som faktisk har rapportert elektrisitetsforbruk i 2021, det er ikke gjort estimater for resterende kontrakter.
[16] Utslipp av SF6 oppgitt på klimaregnskap hos andre medlemmer av "Brukergruppen for gassisolerte koblingsanlegg", i arbeider på Bane NORs anlegg.
Ingen utslipp i 2021.
[17] Gjelder elektrisitetsforbruk hos eksterne leietakere i bygg eid av Bane NOR Eiendom, kun oppgitt med lokasjonsbasert metode. Ny rapportering fom.
2021.
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10.2 Vedlegg: Beskrivelse av drift og vedlikeholdsoppgaver, kjøretøy/maskinbruk og leverandører
I tabellen nedenfor vises eksempler på konkrete aktiviteter innen drift og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur. Det avgrenses ikke her til kun arbeid med
sporbundne maskiner da man ser på helheten av drift- og vedlikeholdsoppgaver, med den hensikt å kunne se bruk av sporbundne maskiner opp mot annet utstyr.
Eksempler på utførende leverandører er hentet fra Bane NORs oversikter over inngåtte kontrakter og leverandørens nettsider med informasjon om gjennomførte
prosjekter. Det tas forbehold om at oversikten ikke er uttømmende.
Aktivitet/tiltak innen
drift og vedlikehold
Vinterdrift sporarealer

Beskrivelse
Daglige oppfølging for at spor, inkludert planoverganger,
skiftetomter og sporveksler er tilfredsstillende ryddet for snø, samt
håndtering av isdannelser i tunneler.

Vinterdrift av
publikumsarealer

Snørydding og strøing av plattformer, parkeringsplasser,
tilkomstveier og øvrige publikumsarealer.
Utføres i utgangspunktet ikke med sporbundne maskiner.

Berging og beredskap

Aktivitet hele året, pågår kontinuerlig ifm. uønskede hendelser ved
avsporinger på spor, stasjoner og tomter
Utføres ved å kjøre på sporet med målevogner som måler bl.a.
sporgeometri, kontaktledningsgeometri, rifler og bølger på skinner,
GSM-R og frittromsprofil. Andre typer vogner kan også ta ultralyd
for å avdekke sprekkdannelse innvendig i skinner.
Generiske kontroller er kontroll av all infrastruktur, både av signal og
strømforsyning, så vel som selve jernbanesporet og alt som finnes
under, over og langs sporet. Som del av kontrollene blir også
komponenter rengjort og smurt, og slitte komponenter byttes ved
behov og alltid etter et lovbestemt intervall

Måling av tilstand spor og
kontaktledning

Generiske kontroller

Kjøretøy-/maskintyper brukt
•
•
•
•

Lastetraktorer med snøutstyr.
Snøvogn til lastetraktor
Sektrofres type splittfres
Hjullaster

Maskiner brukt på høyfjellet og som kan
fremskaffes ved behov på andre steder:
• DI3/MZ lok med stor frontplog (Bane Transport)
• Beilhack (Bane Transport)
• EL 14 lok med snøplog (Cargonet AS)
• Lastetraktor
• Liten hjullaster med snøskuffe
• Traktor med skuffe og fres
• ATV med brøyteskjær og kjettinger
• Hjullaster med fres

Spordrift utfører dette arbeidet som del av drift- og
vedlikeholdskontrakten med Bane NOR Drift og teknologi.
Togdrift - snøberedskap

Spordrift utfører dette for de fleste stasjoner i hvert av
kontraktsområdene som del av drift- og
vedlikeholdskontrakten med Bane NOR. For enkelte
stasjoner har Bane NOR egne kontrakter med andre
entreprenører enn Spordrift, som følges opp av Bane NOR
Eiendom, Stasjonsdrift.

• Lokomotiver og diverse bergingsmateriell

Flerårig kontrakt med Vy Berging og beredskap og Togdrift.

• Målevogner
• Ultralydvogn med trekkraft

Utføres bl.a. av Bane NOR selv (målevogn ROGER 1000 og
målevogn LM2).

• Person- og varebiler
• Lastetraktorer
• Ledningsmaskiner

Spordrift utfører dette arbeidet som del av drift- og
vedlikeholdskontrakten med Bane NOR Drift og teknologi.
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Aktivitet/tiltak innen
drift og vedlikehold
Korrektivt vedlikehold av
kontaktlednings-anlegg,
overbygning og
underbygning
Spor- og
sporvekseljustering

Ballastsupplering

Skinneprofilbearbeiding/
skinnesliping
Vegetasjons-kontroll i spor

Ballastrens

Sporfornyelse / fornyelse
av skinner og sviller

Beskrivelse

Kjøretøy-/maskintyper brukt

Aktiviteter/tiltak innen korrektivt vedlikehold (feilretting) vil selvsagt
avhenge av hvilken del/komponent av infrastrukturen som er feil på.
Typiske aktiviteter vil være f.eks. festing, sveising (nøytralisering),
smøring, rydding/fjerning av objekter, rengjøring, bytting av mindre
komponenter osv.
Årlig gjentakende aktivitet i periode april-oktober/november på
samtlige jernbanestrekninger (gjennomgående eller på punkter med
behov). Ballast blir pakket for å stabilisere sporet og beholde
beliggenhet.
Årlig gjentakende aktivitet i periode april-oktober, gjennomgående
(ved behov) på alle strekninger. Omfang produksjon ca 150 skift. I
forkant av sporjustering blir det supplert ballast på steder der det er
behov.
Gjøres også punktvis ballastsupplering etter f.eks. reparasjoner av
stikkrenne, i sporvekslere osv.

• Person- og varebiler
• Lastetraktorer
• Ledningsmaskiner

Spordrift utfører dette arbeidet som del av drift- og
vedlikeholdskontrakten med Bane NOR Drift og teknologi.

• Linjepakkmaskiner
• Vekselpakkmaskiner
• Ballastfordeler

Flerårige kontrakter (geografisk inndelt) med Baneservice
og Leonard Weiss

• «Pukktog» - togsett med lokomotiv og vogner til
ballast (typisk 10 vogner a 38 m3)
• Ballastfordeler
• I mindre oppdrag (ikke gjennomgående), kan
man bruke bare en lastetraktor med en
pukkvogn

Flerårig kontrakt med Infranord Norge As for
gjennomgående supplering
Ballastsupplering etter mindre tiltak inngår ved behov i
prosjektene.

Gjennomføres gjennom hele året på utvalgte delstrekninger der det
er behov, årlig omfang i produksjon er ca 500 km spor og 100
sporveksler
Årlig aktivitet i periode april-september på samtlige jernbanelinjer,
samt sportomter og stasjonsområder. Plantevernmiddel sprøytes
der det identifiseres vegetasjon.
Fornyelse av ballastlaget for å fjerne finstoffer og knust pukk som
kan gjøre sporet ustabilt og utsatt for feil. Tilfører noe ny pukk.
Utføres som prosjekter på utvalgte delstrekninger om gangen.

• «Slipetog» (RR 64 / RR 48)
• Sporvekselsliping (RR 16)

Flerårig kontrakt med Speno International

• «Sprøytetog» med lokomotiv/trekkraft og
vogn(er) med sprøyteutstyr

Flerårige kontrakter med WeedFree Ltd (for linjesprøyting)
og Grenland rail (for sprøyting på sportomter/
stasjonsområder)
Flerårige kontrakter (ofte tre år) som omfatter
ballastrensning på utvalgte delstrekninger. Siste perioder
har det vært Baneservice som har hatt kontrakten.

Utskifting av skinner, sviller og ev. øvre ballast. Kan gjøres over et
lengre, sammenhengende strekke eller som mindre utskiftninger.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ballastrenseverk
Ballasttog (tilføre ny pukk)
Lokomotiv og pukkvogner (frakte vekk masser)
Pakkmaskin
Ballastfordeler
Sporombyggingstog (SPOT) (brukes ved større
arbeider med sporfornyelse)
Skinne-/veimaskin
Ballasttog
Ballastfordeler
Pakkmaskin
(kan kombineres med renseverk for ballast)
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Aktivitet/tiltak innen
drift og vedlikehold

Beskrivelse

Bytte av sporveksel

Utskifting av sporveksel

Fornyelse av
kontaktlednings- og
høyspenningsanlegg

Utskifting til nytt KL-anlegg med autotransformatorer (lengre
strekning), skifter ut master og mastefundamenter, strømforsyning
mm.

Fornyelse/modernisering
av signal-, fjernstyring- og
sikringsanlegg
Vegetasjonskontroll i
sideterreng: hogst /
basisrydding og rydding av
ettervekst
Bruprosjekter
(rehabilitering/
vedlikehold)

Beskriver her en rekke aktiviteter med utskifting av signalanlegg/komponenter i/langs spor, nye føringsveier (kabelkanaler), nye
tekniske hus mm.
Vegetasjonskontroll langs jernbanelinjene går ut på å fjerne eller
hindre framvekst av trær, greiner og kratt av hensyn til
togfremføring, sikkerhet for omgivelsene og de reisendes
opplevelse.
Kan inkludere en rekke aktiviteter avhengig av behov, herunder
overflatebehandling (vasking, sandblåsing, korrosjonsbeskyttelse og
maling), bytte/renovering av gangbaner og rekkverk, og utskifting av
sviller og skinner på brua.
Kan inkludere en rekke aktiviteter avhengig av behov, f.eks.
bergsikring, vann- og frostsikring, betongrehabilitering, tunnelvask,
og bytte av en rekke komponenter i tunnelen f.eks. skinner, sviller,
ballast, kontaktledning, kabler, signalkomponenter, skilt, vifter mm.

Tunnelprosjekter
(rehabilitering/
vedlikehold)
Rehabilitering / fornyelse
av snøoverbygg og
snøskjermer
Plattformprosjekter
Gjerdetiltak
Flomsikring/dreneringstiltak
Rassikringstiltak
Fjellrensk og fjellsikring

Endring/utbedring av plattformer for å f.eks tilpasse til lengre tog
(plattformforlengelse)
Bygging / fornyelse av gjerder til ulike formål, kan være mot ulovlig
ferdsel, viltgjerder mm.
Gjøres først kartlegginger av rasfare, grunnforhold osv.
(omfattende ras- og skredsikring)

Kjøretøy-/maskintyper brukt
•
•
•
•
•
•

Skinne-/veimaskiner
Veksellegger
Vekselpakkmaskin
Skinne-/veimaskiner
Boretog (boremaskin til mastefundamenter)
Div. anleggsmaskiner / lastebiler og ev.
helikopter for frakt av master
• Diverse maskiner/kjøretøy

Prosjektvise kontrakter, bl.a. Leonard Weiss, NRC Group,
Baneservice, Infranord Norge, Veidekke, Banedrift m.fl.

• Mannskap med motorsag
• Skinne-/veimaskiner med hogst-/ryddeutstyr
• Terrenggående skogsmaskiner

Prosjektvise/regionale kontrakter eller rammeavtaler med
flere selskaper, bl.a. Aasen Linjerydding, Totalprosjekt
Namskogan, Lierne Tre

• Diverse maskiner/kjøretøy

Diverse prosjektvise kontrakter

• Diverse maskiner/kjøretøy

Diverse prosjektvise kontrakter

• Diverse maskiner/kjøretøy

Diverse prosjektvise kontrakter

• Div. anleggsmaskiner

Diverse prosjektvise kontrakter

• Diverse maskiner/kjøretøy

Diverse prosjektvise kontrakter
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10.3 Vedlegg: Estimater og kartlegginger
For beregning av utslipp er følgende ekvivalenter lagt til grunn for beregning av CO2-utslipp.
Energivare

Diesel

Karbondioksid

CO2

2,6628

Metan

CH4

0,0036

Dinitrogenoksid (lystgass)

N2O

0,0348

CO2-ekvivalenter

2,7012

Bane NOR eller Spordrift har ikke oversikt over utslippet forbundet med det enkelte kjøretøy eller
grupper av kjøretøy. Det er benyttet flere tilnærminger for å estimere, kvalitetssikre og fordele
utslipp.
10.3.1 Fordeling av utslipp basert på kjørte km
Bane NOR Transport rapporterer årlig om kjørelengde på kjøretøy og vogner, samt totalt
drivstofforbruk til egeneide maskiner. For å fordele utslippet er det tatt utgangspunkt i totalt
rapportert innkjøpt drivstoff og tilhørende utslipp i 2021 og gjør en enkel statistisk analyse. Andelen
av totalt drivstofforbruk og utslipp på hver kjøretøygruppe fordeles ut ifra rapportert gjennomsnittlig
årlig kjørelengde i perioden 2019-2021. Hensikten er å ha en tilstrekkelig sikkerhetsmargin mtp.
endringer i bruken av kjøretøyene fra år til år (f.eks. på grunn av varierende snømengder). Når
kjøretøyet står på tomgang/i ro med kran beregnes ikke km. Estimert drivstofforbruk basert på km
gir dermed ikke helt riktig fordeling av utslipp, men sier likevel noe om bruken av kjøretøyene.
Tot. utslipp i 2021 for Spordrift, Togdrift og teknisk avdelinger er: 3 632 tonn CO2

Kjørte km
2020

Kjørte km
2019

387 336

380 360

371 645

379 780

31,6 %

234 576

234 167

193 915

220 886

18,4 %

25 571
75 158
29 059

29 363
60 973
13 262

17 661
50765
4 583

24 198
62 299
15 635

2,0 %
5,2%
1,3 %

3 585

15 048

10 751

9 795

0,8%

56 466

53 327

40 576

50 123

4,2%

24 686

41 538

23 588

29 937

2,5%

6 238

-

-

2 079

0,2 %

21 951

58 849

33 752

38 184

3,2 %

59 873

72 793

55 207

4,6 %

Kjørte km
2021

Lastetraktor

Windhoff OB 100, LTR17
Robel 54.22-25, LT11 inkl.
LT11B
Robel 54.22-11, LT10
Robel 54.22-10, LT9
Robel 54.22-4, LT7
Robel 54.22-3, LT6 inkl.
LT6B
Robel 54.22-2, LT5
Robel 54.17-11, LT4 inkl.
LT4B
Robel 54.17-9B, LT3

Høyfjellsfres

Beilhack

Lok

MZ og DI3

32 955
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% av
tot.
Kjørte
km

Gj.snitt
kjørte km
2019-2021

INTERN

Skiftelok
Revisjonsvogn/
ledningsvogn
Vedlikeholdstog

SKD
LM2
LM7
ROBEL MMS 69.70 /
Motorvogn - TVE 69.4

Revisjonsvogn/ledningsvogn
LM2
- Teknisk avdeling
Målevogn - Roger 1000 Roger 1000
Teknisk avdeling
Div. (ballastfordeler,
kombipakk, LT16, LT15)

2 192
198 270
52 532

3 485
188 424
57 032

5 670
176 806
45 289

3 782
187 833
51 618

0,3 %
15,6 %
4,3 %

2 382

3 396

4 209

3 329

0,3 %

26 695

31 380

19 907

25 994

2,2 %

34 066

38 704

32 504

35 091

2,9 %

1 482

5619

10 383

5 828

0,5 %

1 215 200

1 274 800

1 114 797

1 201 599

100 %

Når kjøretøyet som står på tomgang/i ro med kran beregnes ikke km. Estimert basert på km gir ikke
riktig fordeling av utslipp, men sier noe om bruken av kjøretøyene.
Gj.snitt km
2019-2021

Andel i %

Fordelingen av utslipp
basert på kjørte km i
2019-2020 (tonn CO2)

I 2021 kjørte LTR17 387 336
km og står for 46% av kjørte
2 402,1 tonn CO2 km innenfor
kjøretøyskategori lastetraktorer
115,4 tonn CO2
166,9 tonn CO2
11,4 tonn
Se egen linje for
723,7 tonn CO2 revisjonsvognen (LM2) som
teknisk avdeling benytter

Lastetraktor

794 732

66,1 %

Høyfjellsfres

38 184
55 207
3 782

3,2 %
4,6 %
0,3 %

239 451

19,9 %

61 085

5,1 %

184,6 tonn CO2

3 329

0,3 %

10,1 tonn CO2

5 828

0,5 %

17,6 tonn CO2

Lok
Skiftelok
Revisjonsvogn/ledningsvogn
Målevogn - Roger 1000 og
LM2 - Teknisk avdeling
Vedlikeholdstog
Div. (ballastfordeler,
kombipakk, LT16, LT15)
Gj.snitt for perioden 20192021

1 201 599

100,0 %

tot utslipp i 2021:
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10.3.2 Egenkartlegging/rapportering – Spordrift – 2021
I uke 34-37 2021 ble det gjennomført en kartlegging av bruken av kjøretøyene Spordrift leier av Bane
NOR Transport.
Hensikten med kartleggingen var å få bedre oversikt over hvordan kjøretøyene benyttes i det daglige,
med tanke på blant annet transport til/fra arbeidssted, effektiv arbeidstid, tomgangskjøring og
påfylling av drivstoff.
Kartleggingen ble gjennomført digitalt ved hjelp av Forms, der fører/operatør logget
nøkkelinformasjon i forbindelse med uttak og innsett av kjøretøyet. Loggføringen består blant annet
av: km, timeantall (hoved- og hjelpemotor), klokkeslett, dato, påfylling av drivstoff og evt.
arbeidsoppgave som var utført og annen informasjon.
Spordrift valgte ut enkelte kjøretøy som skulle loggføre i perioden.
Det ble foretatt egenrapportering av 5 lastetraktorer og 4 revisjonsvogner/ledningsvogn. Bruken av
lasteraktorer var lav i perioden, noe som resulterte i lite datagrunnlag. For
revisjonsvogn/ledningsvogn var rapporteringen konsistent med gode resultater.
Det var jevnt over samsvar mellom rapporterte uttak og innsett, men enkelte oppdrag glemte å
rapportere - for disse ble kjørelengde/timebruk tilført basert på tidligere innsett/uttak.
Rapporteringen var god, men bruken av kjøretøyene i perioden skaper usikkerhet. Det er særlig
usikkerhet forbundet med: drivstofforbruk/påfylling, bruk av lastetraktor og manglende kartlegging
av vinterdrift.
10.3.3 Bruk av data hentet fra kjøretøy – LTR17
I løpet av høsten 2021 er det, sammen med motorleverandør, startet opp en prosess for å hente ut
data direkte fra motoren til LTR17. I forbindelse med dette er det blitt mulig å hente ut kjørte km,
timeforbruk, tomgangskjøring, timebruk ol. Løsningen er ikke helt optimal og motorene er ikke ferdig
kalibrert, men det har gitt oss innsikt i kjørelengder og forbruk innenfor enkelte perioder, som videre
kan benyttes for å estimere utslipp for LTR17 gjennom ekstrapolasjon.
Basert på data fra kjøretøyet utslipp estimert på flere ulike måter, samt fått oversikt over
kjørelengder per dag, største rapportere kjørelengde og tomgangskjøring/lavt turtall.
10.3.4 Estimat Høyfjellsfres
I perioden for innhenting av informasjon var det ikke mulig å foreta kartlegging av høyfjellsfreser og
vinterdrift. For å estimere forbruket for høyfjellsfres er det benyttet forholdstallet liter/km for lok
(Togdrift) for videre å estimere forbruket til for høyfjellsfres (liter/km).
10.3.5 Estimat målevogn Roger 1000
For målevogn Roger 1000 er det spesialtilpassede estimatet basert på en egenkartlegging gjort på en
tur/retur Oslo – Bergen:
Roger 1000 - Egenkartlegging tur/retur Oslo-Bergen
En vei

471 km

Tur/retur

942 km

Kjørelengde
Drivstofforbruk

1000 l

Estimert drivstofforbruk per km

1,06 l

Det estimerte forbruket per km (1,06 l/km) er så satt sammen med rapporterte kjørelengder (totalt
61 085 km).
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10.3.6 Ny fordeling av utslipp – Estimat
Siden det ikke rapporteres drivstofforbruk per kjøretøy er andelen av estimerte utslipp fordelt på
oppgitt drivstofforbruk i 2021. Dette estimatet legges til grunn for vurdering av mulig
utslippsreduksjon.
Tot. Utslipp (basert på innkjøpt drivstofforbruk) i 2021 var: 3 632 tonn CO2 ekv.
Dagens utslipp
basert på tot.
Drivstofforbruk
og andre kjente
forbruk per
kategori

Basert på
gj.snitt
kjørte km i
perioden
2019-2021

Dagens utslipp
– Estimert
basert på
kartlegginger

Fordeling
basert på
estimat, funn
og
kartlegginger

% av
utslipp
basert på
estimert
forbruk

Ny fordeling basert på
kartlegging og andel i %
av drivstoffbruk
rapportert i 2021

2 451 tonn
CO2

57,4%

2084 tonn CO2

LTR17: 1 560
tonn CO258
Lastetraktor

Ukjent

2402 tonn
CO2

Andre: 891
tonn CO259
Tot. Estimat: 2
451 tonn CO2

Ledningsvogn/
revisjonsvogn

Ukjent

724 tonn
CO2

593 tonn CO260

593 tonn CO2

13,7 %

504 tonn CO2

Lok

632 tonn CO2

167 tonn
CO2

Ikke kartlagt

632 tonn CO2

14,8 %

538 tonn CO2

Skiftelok

Ukjent

11 tonn
CO2

Ikke kartlagt

11 tonn CO2

0,3 %

10 tonn CO2

Ukjent

115 tonn
CO2

401 Tonn
CO261

401 tonn CO2

9,4 %

341 tonn CO2

Ukjent

10 tonn
CO2

Ikke kartlagt

10 tonn CO2

0,2 %

9 tonn CO2

156 tonn CO2

185 tonn
CO2

175 tonn CO2

156 tonn CO2

3,7 %

133 tonn CO2

Div. kjøretøy
(ballastfordeler,
kombipakk, LT18 og
L15)

Ukjent

18 tonn
CO2

Ikke kartlagt

18 tonn CO2

0,4 %

15 tonn CO2

Tot. sum:

3 632 tonn CO2

3 632 tonn
CO2

4272 tonn
CO2

100 %

3632 tonn CO2

Høyfjellsfres

Beilhack

Vedlikeholdstog

Målevogn

Roger
1000
LM2

58

Estimat fra LTR17

59

Estimat fra Egenkartlegging

60

Egenkartlegging

61

Basert på forholdstall/informasjon fra lok: drivstofforbruk 2020 og gj.snitt kjørte km 2019-2021
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10.4 Vedlegg 3: Beregninger – mulig utslippsreduksjon – 2030/2050
Tot. Rapportert utslipp for egeneide kjøretøy i 2021 var 3 632 tonn CO2
Fra 2022 stilles det omsetningskrav til bioandel i anleggsdiesel. Fra 2030 vil bioandelen være 10%. For
beregninger for 2030 og 2050 legges omsetningskravet til grunn for estimering av CO2-utslipp.
10.4.1 Lastetraktorer
Per dags dato finnes det ikke nullutslippsløsninger i markedet som egner seg iht. BN sin
kjøretøysstrategi – fokus på allsidige flerbruksmaskiner som også er sentral i vinterberedskapen. Ved
utskifting av dagens eldre lastetraktorer med nye kraftigere kjøretøy kan dette medføre økte utslipp da kraftige kjøretøy med høyere dieselforbruk brukes til enklere arbeidsoppgaver. I fremtiden kan
det også tenkes at lastetraktorer utføre enkelte arbeidsoppgaver som i dag utføres med
ledningsvogn/revisjonsvogn.
For beregningene er det tatt utgangspunkt i at brukermønstret er tilsvarende som dagens.
Estimatene bør derfor gjennomføres på nytt når man har mer tilgjengelig data.
Siden det ikke finnes tilgjengelig nullutslippsløsninger i markedet for lastetraktorer vurderes det at
med dagens bruk vil utslippet opprettholdes. Men, det kan også tenkes det kommer løsninger de
nærmeste årene. Selv om løsninger blir tilgjengelig, vil det ta tid før man kan skifte ut
kjøretøyparken. Mulig utslipp forbundet med lastetraktor i 2030 er følgende:
Estimat - Lastetraktor - 2030
Tilsvarende dagens utslipp

Estimert utslippsreduksjon

94 tonn CO2

(utslippsreduksjon 15%)

Estimert utslipp

Mulig ved overgang til nye
kjøretøy innen 2030
(utslippsreduksjon 60%)

Estimert utslippsreduksjon

940 tonn CO2

Estimert utslipp

940 tonn CO2

Scenario 2

Scenario 3

1 785 tonn CO2

I framtiden kan det være behov for at enkelte kjøretøy skal kunne brukes til lettere oppdrag, og
andre benyttes til tyngre vinterdrift (kombinasjon).
Estimat for 2050 er følgende:
Estimat – Lastetraktor - 2050

Scenario 2

Scenario 3

Kombinasjon av fossilfrie
kjøretøy og diesel – Utslippet
halveres fra dagens utslipp.
(utslippsreduksjon 60%)

Estimert
utslippsreduksjon

940 tonn CO2

Estimert utslipp

940 tonn CO2

Utslippet kan reduseres mot
null hvis KL/batteri kan være en
løsning i framtiden.
Løsningen må også ivaretar
nødvendig beredskap ved bort
fall av KL-anlegg.
(Utslippsreduksjon 85%)

Estimert
utslippsreduksjon
Estimert utslipp
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470 tonn C O2
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10.4.2 Revisjonsvogn/ledningsvogn
Ved å se på mulig CO2-reduskjon i forbindelse med overgang fra diesel til hybrid (KL/diesel) eller
KL/batteri er estimatet følgende:
Hybrid (KL/diesel) - 2030
Foreløpig finnes det ikke nullutslippsmaskin, kun hybridkjøretøy (KL/diesel). For å estimere redusert
CO2-utslipp på kort sikt ved overgang til KL/fossil benyttes tilbakemeldingen fra egenkartlegging fordelingen mellom transporttid og effektiv arbeidstid. Under egenkartleggingen ble det oppgitt at ca
40% av tiden var forbundet med transportkjøring til/fra arbeidsted – antar at KL benyttes under
framføring.
Estimat – Revisjonsvogn/ledningsvogn - 2030

Scenario 2

Scenario 3

Utskifting til hybridkjøretøy –
diesel/elektrisk
Overgang til
nullutslippsløsninger hvis det
blir tilgjengelig

Estimert utslippsreduksjon

179 tonn CO2

Utslipp forbundet med
hybrid (diesel/elektrisk)

269 tonn CO2

Estimert utslippsreduksjon

0 tonn CO2

Estimert utslipp

0 tonn CO2

Det kan antas at utslippsreduksjonen kan være høyere da revisjonsvogner/ledningsvogner normalt
har lengre transportetapper. Noe av utslippet kan flyttes til LTR17 som kan ivareta enkelte
arbeidsoppgaver.
KL/batteri – batteri til «last mile» - 2030-2050
Ved denne løsningen vil revisjonsvogner/ledningsvogner bli fossilfrie – estimert utslipp 0 tonn CO2.
Per dags dato finnes det ikke egnede kjøretøy for arbeid i norske jernbanetunneler. Men med tanke
på den teknologiske utviklingen kan det forventes at tilgjengeligheten vil endres i perioden fram mot
2050 ved evt. forespørsel om bestilling.
Estimat – Revisjonsvogn/ledningsvogn - 2050
Scenario 2
og 3

KL/batteri

Estimert utslipp:

Samtidig kan det tenkes at LTR17 vil overta enkelte av oppgavene som i dag utføres med
revisjonsvogn/ledningsvogn. Utslippet vil dermed flyttes til lastetraktorer.
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0 tonn CO2
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10.4.3 Lok
Innen 2030 kan utslippsreduksjon oppnås ved overgang til dual-lok. Slik at man utnytter KL-anlegget
på elektrifiserte strekninger, og benyttes diesel på ikke elektrifiserte strekninger. Teknologien er
tilgjengelig i markedet.
For å forenkle regnestykket antar man at lok kjører like mye på elektrifiserte baner og ikke
elektrifiserte baner (60/40).
Estimat - Lok - 2030

Scenario 2
og 3

Utskifting til hybrid-lok –
KL/diesel

Estimert redusert CO2-utslipp

290 tonn CO2

Utslipp forbundet med
hybrid (KL/diesel). Kun
utslipp på ikke elektrifiserte
baner

194 tonn CO2

Dette tilsvarende en utslippsreduksjon på underkant av 8 % av det totale utslippet for egeneide
kjøretøy.
Mulig løsning ved delelektrifisering - 2050
Hvis de ikke elektrifiserte banestrekningene blir delelektrifisert, kan utslippet reduseres ytterligere
med tilsvarende løsninger som for gods- og passasjertrafikk. Dette bør kartlegges ytterligere.
Estimat – Lok - 2050

Scenario 2

Scenario 3

Utskifting til hybrid-lok –
KL/diesel. Kun utslipp på ikke
elektrifiserte baner

Estimert utslippsreduksjon

290 tonn CO2

Utslipp forbundet med
hybrid (KL/diesel).

194 tonn CO2

Bruk av KL, batteri og
delelektrifisering

Estimert utslippsreduksjon

484 tonn CO2

Estimert utslipp

0 tonn CO2

10.4.4 Høyfjellsfres
I forbindelse med anskaffelse av to nye høyfjellsfreser ble det våren/sommeren 2021 foretatt en RFI
med hensikt å kartlegge andre energibærere (bla. batteri og hydrogen) for denne typen
arbeidsoppgaver. Tilbakemeldingen på RFIen er at markedet per i dag ikke er modent for andre
energikilder til slike energikrevende kjøretøy. Det foregår testing med batteri, hydrogen og
ombygging fra diesel til hydrogen. Men slike løsninger vil ikke være klare før om 5-8 år, dvs. tidligst i
2026.
Kjøretøyene er gamle og vil kreve hyppigere vedlikehold i framtiden for å opprettholde nødvendig
oppetid. Det må derfor vurderes om det skal anskaffes nye høyfjellsfreser med lavere utslipp ellers så
kan CO2-utslippet reduseres ved å bruke andre kjøretøy på lettere (redusere drivstofforbruk). Ellers
kan utslippsreduksjon oppnås ved å redusere tomgangskjøring eller overgang til drivstoff med større
andel av biodrivstoff/HVO.
Ved å flytte forbruk fra et kjøretøy til et annen må det gjennomføres vurderinger av det helhetlige
utslippet/kostnader (vedlikeholdbarhet, tilgjengelighet på deler, kompetanse, kursing, osv.).
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Andre måter å redusere behovet for bruk av høyfjellsfres er å utbedre spor og forhold rundt sporet,
som er gjort på Bergensbanen og Nordlandsbanen for å takle større snømengde.
Basert på tilbakemelding på RFIen og forventet levetid opprettholdes utslippet, men reduseres med
tanke på nytt oppsetningskrav i 2030 og ved å evt. gå over til bruk av HVO. I perioden 2030-2050 kan
det forventes at det vil bli tilgjengelig nullutslippsløsninger.
Estimat – Høyfjellsfres - 2030-2050
Nytt omsetningskrav fra 2030 (10% reduksjon)

307 tonn CO2

Overgang til bruk av HVO (reduserer utslipp med 90 %)
Scenario 3 – mulig utslippsreduksjon i 2050 (60%)

34 tonn CO2
153 tonn CO2

10.4.5 Vedlikeholdstoget
Vedlikeholdstoget benyttes kun på dobbeltsporete strekninger på sentrale Østlandet, og kjører korte
strekninger. I 2021 kjørte vedlikeholdstoget kun 3 329 km. Det vil ikke være kostnadseffektivt å bytte
ut eller bygge om kjøretøyet til nullutslipp. Ved utskifting av vedlikeholdstoget kan andre
energibærer eller løsninger vurderes for å oppnå nullutslipp.
Konseptet rundt bruk av vedlikeholdstoget må videreutvikles for å utnyttes tilstrekkelig.
Det er ikke foretatt noen kartlegginger av bruken av vedlikeholdstoget.
10.4.6 Målevogn – Roger 1000 og LM2
Målevognene benyttes på både elektrifiserte- og dieselstrekninger. På elektrifiserte strekninger kan
man ved anskaffelse av nye kjøretøy benytte elektrisitet fra KL-anlegget, men på ikke elektrifiserte
strekninger må det benyttes diesel eller se på mulighet til batteri. Kjøremønster på dieselstrekninger
og energibehov må kartlegges nærmere).
Det er ikke mulig å bygge om dagens kjøretøy til elektrisk drift.
Estimert utslippsreduksjon
For å forenkle regnestykket antar man at målevognene kjører like mye på elektrifiserte og ikke
elektrifiserte baner.
Estimert CO2-utslipp 2030
Scenario 2

Scenario 3

Bytte ut LM2 til (hybrid) bruk
av KL og beholde Roger 1000

Estimert utslippsreduksjon

32 tonn CO2

Estimert utslipp:

88 tonn CO2

Hybridkjøretøy (KL/fossil) kun
bruk av diesel på ikke
elektrifiserte strekninger

Estimert utslippsreduksjon

72 tonn CO2

Estimert utslipp:

48 tonn CO2

Hybridkjøretøy (KL/fossil) vurderes som godt egnet for å kunne trafikkere på hele jernbanenettet.
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Mulig løsning ved delelektrifisering - 2050
Hvis de ikke elektrifiserte banestrekningene blir delelektrifisert, kan utslippet reduseres ytterligere
med tilsvarende løsninger som for gods- og passasjertrafikk. Dette bør kartlegges ytterligere.
Estimert CO2-utslipp 2050
Bruk av KL, batteri og
delelektrifisering

Estimert utslipp:

0 tonn CO2

Løsning med overgang til bruk av KL/batteridrift må kartlegges videre.
Andre forhold som medfører økt CO2-utslipp er fjerning/låsing av svingskiver, som har medført lengre
kjørelengde. Målevognene må stå riktig vei for å foreta målinger av kontaktledningsanlegget.
Omfanget av økt transportlengde må evt. kartlegges videre.
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10.5

Vedlegg 5 – Estimat – fordeling av utslipp på elektrifiserte banestrekninger
Fordeling av utslipp på elektrifiserte banestrekninger
Estimert kjøring
Estimert utslipp
Estimert utslipp
på elektrifiserte
basert på kjørte
basert på
strekninger
km i perioden
funn/kartlegginger
2019-2021
(tonn CO2)
(tonn CO2)
80 %62

Lastetraktor

1 931 tonn CO2

1 679 tonn CO2

Høyfjellsfres

66 %63

77 tonn CO2

227 tonn CO2

Lok

60 %64

100 tonn CO2

323 tonn CO2

Revisjonsvogn/lastetraktor

100 %65

724 tonn CO2

498 tonn CO2

Vedlikeholdstoget

100 %65

10 tonn CO2

9 tonn CO2

to kjøretøy kjører på elektrifisert - en på
ikke elektrifisert.
Utslipp basert på kjørte km for
høyfjellsfres lavt (stor usikkerhet)
Antar lik kjøring på elektrifiserte og ikke
elektrifiserte baner
Basert på km er utslipp basert på kjørte
km for lok lavt (stor usikkerhet) basert på
oppgitt utslipp
Litt høyere enn andre estimat.

Antar lik kjøring på elektrifiserte og ikke
elektrifiserte strekninger
Målevogn (Roger 1000 og
LM2)

60 %64

111 tonn CO2

80 tonn CO2

Resterende (ballastfordeler,
kombipakk, LT16, LT16 og
Skiftetraktor)

60 %64

17 tonn CO2

15 tonn CO2

Estimerte utslipp på elektrifiserte
banestrekninger

2 970 tonn CO2

2 830 tonn CO2

Estimert utslipp på ikke elektrifiserte
banestrekninger

662 tonn CO2

802 tonn CO2

Tot. estimert utslipp

3 632 tonn CO2

3 632 tonn CO2

Utslipp basert på kjørte km for
målevognene er noe lavt (usikkerhet)
basert på oppgitt utslipp.
Antar lik kjøring på elektrifiserte og ikke
elektrifiserte baner

Basert på kjørte km er fordelingen av utslippet forbundet med elektrifiserte banestrekninger 2 970
tonn CO2 som utgjør ca. 82 % av totalt utslipp.
Basert på estimert utslipp etter funn/kartleggeringer utgjøre utslippet på elektrifiserte strekninger
2 830 tonn CO2, noe som utgjør 78% av totalt utslipp.
En fordeling av utslipp på 80/20 mellom elektrifiserte og ikke elektrifiserte strekninger er et godt
estimat for videre arbeid. Elektrifiserte banestrekninger er mer komplekse, har hyppigere
vedlikehold, samt at kjøretøy som benyttes på hele banenettet er stasjonert på Østlandet (bl.a. lok
og målevogner).

62

Basert på rapportert kjørte km og stasjoneringssted. Bortfall av KL er ikke vurdert.

63

Basert på antall kjøretøy som trafikkerer på elektrifiserte og ikke elektrifiserte stekninger. Bortfall av KL er ikke vurdert.

64

Estimert lik fordeling av kjøring på elektrifiserte og ikke elektrifiserte strekninger. Bortfall av KL er ikke vurdert.

65

Benyttes på elektrifiserte banestrekninger. Bortfall av KL er ikke vurdert.
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