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Sammendrag
Prosjektet har i denne rapporten kartlagt det direkte CO2 utslippet fra arbeid på driftsatt jernbane. Videre er
muligheten for reduksjoner og nullutslipp av CO2 for skinnegående arbeidsmaskiner fram mot 2030 samt perioden
fra 2030 til 2050 vurdert. Det presenteres mulige utslippsreduserende og nullutslippsløsninger for
arbeidsmaskiner og hvordan teknologiutviklingen vil kunne støtte oppunder en fremtidig utslippsfri jernbane.
Rapporten viser at cirka 80 prosent av CO2 utslippene fra skinnegående arbeidsmaskiner skjer på elektrifiserte
baner. Store deler av denne utslippsmengden er det mulig å fjerne ved å anskaffe nullutslipp lastetraktorer og
ledningsvogner innen kommende 10 års periode. For andre mer energikrevende maskintyper synes det urealistisk
å oppnå nullutslipp frem mot 2030..
Utslipp fra fossilt drivstoff ifm. arbeid på jernbanen (drift & vedlikehold inklusive fornyelse og nybygging)
På oppdrag fra Jernbanedirektoratet, har Bane NOR kartlagt det totale utslippet fra fossilt drivstoff fra arbeid på
jernbanen. Dette utgjorde nesten 44 00O tonn CO2-ekvivalenter i 2020 (inkludert nybygging). Statistisk sentralbyrå
(SSB) har ikke statistikk for dette utslippet, men kun utslipp knyttet til jernbanetransport for person- og godstrafikk.
Til sammenligning var utslippet fra transport på 48 000 tonn i 2019 og 28 000 tonn i 2020. (Årsaken til
reduksjonen var lite persontransport grunnet koronaepidemien). Det direkte CO2 utslippet fra arbeid på jernbanen
er omtrent likt med det totale utslippet fra gods- eller persontog.
Nullutslipp skinnegående arbeidsmaskiner for elektrifiserte og ikke elektrifiserte baner
Den fremtidige omleggingen til nullutslippsløsninger for transport har resultert i at teknologiutviklingen innen
batterier og hydrogen har gått raskt. Stadig økende etterspørsel etter grønn transport i tillegg til at kravet om netto
null utslipp i 2050 vil føre til betydelig satsning på å videreutvikle disse teknologiene.
Lastetraktorer med behov for rekkevidde inntil 200 km kan utstyres for ren batteridrift. Slike arbeidsmaskiner er
ikke hyllevare, men kan produseres og vil være rimeligere enn hybride maskiner som kan benytte både
banestrømforsyningen og batteri (kontaktledning - batteri maskiner). I tillegg vil både hybride og rene batteri
arbeidsmaskiner redusere drifts- og vedlikeholdskostnader sammenlignet med dagens dieseldrift.
For å øke kunnskapsgrunnlaget og få erfaringer med batteridrift, anbefales det å gjennomføre et pilotprosjekt med
en skinnegående arbeidsmaskin. Som pilotprosjekt kan ombygging eller nyanskaffelse av en prototype lastetraktor
være et godt utgangspunkt
For større skinnegående arbeidsmaskiner med et høyt energibehov synes det urealistisk med nullutslippsløsning på
de ikke elektrifiserte banestrekningene før 2040. Enkelte av disse maskintypene er produsert som
nullutslippsmaskiner med banestrøm (KL) som energibærer, men kan da kun brukes til arbeid på elektrifiserte
strekninger.
Fremtidens løsning er avhengig av den teknologiske utviklingen, teknologivalg, produktutviklingen og
tilretteleggingen av infrastrukturen. Konkrete utfordringer for Norge er vurdert til å være følgende:
•
•
•
•

Store avstander mellom utplasseringssteder på ikke elektrifiserte baner fører til lange kjørestrekninger og
høyt energibehov.
Vinterdrift med økt energibehov grunnet snøberedskap.
Energikrevende spesialmaskiner med nullutslippsløsninger benyttes i flere land, men er ikke utviklet
spesielt for Norge.
Det er ikke utredet og besluttet hvilken teknologi/energibærer som skal erstatte fossil diesel. Det må
vurderes hvordan de operative behovene knyttet til persontog, godstog og maskiner for drift & vedlikehold
(D&V) kan ivaretas, slik at infrastrukturen blir mest mulig egnet for alle kjøretøytyper. Eksempler på dette
kan være ladestasjoner for batteridrift, hydrogen fyllestasjoner eller delelektrifisering av banestrekningene.

Hovedtrekket i anskaffelsesstrategien for arbeidsmaskiner i Bane NOR er innkjøp av lastetraktorer med
dieselmotor som er utstyrt for arbeid på alle banestrekninger. Disse er betegnet som flerbruksmaskiner og er
designet for å kunne dekke behovene innfor flere fagfelt innen drift og vedlikehold. Fordelen med disse er at det gir
en økt utnyttelsesgrad og derved rom for reduksjon i antall arbeidsmaskiner. Ulempen er at økt kompleksitet gir
redusert pålitelighet i drift, økte innkjøpskostnader per enhet, økt vekt og økt dieselforbruk og derved økt utslipp.
Driftsmodellen for arbeid i infrastrukturen bør vurderes med hensyn på hvilke funksjoner arbeidsmaskinene skal ha
ved en fremtidig overgang til nullutslippsløsning. Dette vil få betydning for behovet for antall maskiner og
utplasseringssteder med hensyn til beredskap.
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1 Innledning
Denne rapporten gir en vurdering av mulige utslippsreduksjoner fra skinnegående arbeidsmaskiner som
lastetraktorer, ledningsvogner/revisjonsvogner, lokomotiver og energikrevende spesialmaskiner. Felles for disse
kjøretøyene er at de utelukkende benytter diesel som energibærer, og at de brukes til arbeid på jernbanen for drift
& vedlikehold, beredskap, fornyelse og nybygging av jernbanen.
Denne rapporten er del av NULLFIB2 med følgende hovedpunkter i prosjektmandatet:
•

I samarbeid med Bane NOR kartlegge dieselforbruket/klimagassutslippene for alle arbeidsmaskiner på
både elektrifiserte og ikke elektrifiserte baner.

•

I samarbeid med Bane NOR utrede muligheter/potensialet for utslippsreduksjoner fra ulike typer
arbeidsmaskiner. Gjelder både for elektrifiserte og ikke-elektrifiserte strekninger.

Avrop (KO2-00-10) er knyttet til prosjektet med følgende tillegg: Vurdere mulighet for pilotprosjekt/prøveprosjekt
med nullutslippsteknologi for maskintype som Bane NOR eier.
Denne rapporten sammen med Bane NOR sin tilhørende rapport legger et grunnlag for å svare ut tiltak for å
redusere klimagassreduksjoner fra drift & vedlikehold inklusive fornyelser (D&V) som er satt som krav i
Tildelingsbrevet for 2022.

1.1 Jernbanedirektoratets arbeid med nullutslippsløsninger
Arbeidet med å utrede nullutslippsløsning har pågått i Jernbanedirektoratet fra 2018 til i dag. Det er gjennomført to
utredningsprosjekter NULLFIB 1 (NULLutslippsløsninger For Ikke elektrifiserte Baner) og NULLFIB 2 (Nullutslipp –
batteridrift på jernbanen).
I NULLFIB 1 ble det gjennomført en mulighetsstudie der hovedrapporten viser en analyse av fordeler/ulemper ved
ulike energibærere som biodiesel, biogass, hydrogen, batteri med delelektrifisering og helbatteri. Den
samfunnsøkonomiske analysen viste at del-elektrifisering i kombinasjon med batteridrift var den foretrukne
driftsformen. Jernbanedirektoratet besluttet å videreføre studien til NULLFIB 2.
NULLFIB 2 hovedrapporten (2021) har beskrevet det tekniske mulighetsrommet for del-elektrifisering og batteridrift
for Nordlandsbanen, Raumabanen, Røros- og Solørbanen. I både NULLFIB1 og -2 er det gjennomført analyser av
hvordan utviklingen av batteriteknologien kan bli i den neste 10-års perioden. Funnene viste at delelektrifisering og
batteridrift er fullt ut gjennomførbart og at det kan være aktuelt å vurdere overgang til denne driftsformen som en av
løsningene for å redusere CO2 utslippene, samt at dette også skal vurderes for skinnegående arbeidsmaskiner.
Denne rapporten er del 2 av NULLFIB2 og prosjektet har kartlagt CO2 utslippet med vekt på skinnegående
arbeidsmaskiner som benyttes innen D&V av jernbanen. Det er i tillegg gjort en vurdering av potensialet og
tidsperspektivet for overgang fra fossilt drivstoff til en eller flere alternative utslippsfrie driftsformer.
Som grunnlag for denne rapporten, og på oppdrag fra Jernbanedirektoratet, har Bane NOR utarbeidet en egen rapport
«Mulighetsstudie for å oppnå utslippsreduksjon fra arbeidsmaskiner i perioden frem til 2030 og 2050». Bane NOR
har sammenstilt informasjon og kunnskap om D&V inklusive fornyelser av jernbanen slik det blir utført i dag.
Rapporten er avgrenset til kartlegging av utslipp fra Bane NOR sine egeneide arbeidsmaskiner, som i hovedsak leies
ut til Spordrift AS. Videre gir rapporten en drøfting av hvilke muligheter og utfordringer en overgang til
nullutslippsløsninger vil gi.
Det kommende arbeidet med KVU «Konseptutredning for reduserte utslipp av klimagasser på jernbane» vil inkludere
alternative løsninger for arbeidsmaskiner.

1.2 Innhenting og bearbeiding av grunnlagsinformasjon
For å hente inn oppdatert kunnskap om mulige tiltak for å redusere direkte CO2 utslipp og på sikt oppnå null utslipp
fra arbeid på jernbanen, med unntak av nybygging, ble det satt ut et oppdrag til Bane NOR. Under samarbeidet ble
det bestemt å utarbeide to rapporter med en overordnet tilnærming og en detaljert utredning fra Bane NOR. Bane
NOR sin rapport er en detaljert utredning, et grunnlag for og vedlegg til denne rapporten.
Informasjon og data er innhentet fra relevante aktører innen jernbane, som produsenter, drift- og
vedlikeholdsselskaper og kjøretøyeiere.
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1.3 Forutsetninger og avgrensninger
Kartleggingen av CO2 utslipp og mulige utslippsreduksjoner avgrenses til kjøretøy/maskiner som benytter sporet for
fremføring og arbeid. Skinne-/veimaskiner og andre anleggsmaskiner blir ikke vektlagt i samme grad. Grunnen for
dette er at disse maskinene har en teknologiutvikling mot utslippsreduksjoner/nullutslipp som foregår i takt med
bygg & anleggsbransjens krav.
Bane NOR har i sin rapport estimert at cirka 80% av utslippet ved nybygging kommer fra
materialproduksjon/byggevarer, disse utslippene omfattes ikke av denne rapporten.
Det totale utslippet av skadelige gassformige forbindelser fra arbeidsmaskinene er ikke bare begrenset til
utslippene fra dieselmotoren. Det må også tas hensyn til tap av hydrokarboner og flyktige organiske forbindelser
(drivstoff og smøremidler) fra drivstoffforsyningssystemene, smøremidler som påføres utsatte deler og
tankingsprosessen, samt slitasje på friksjonselementer (hovedsakelig bremsesystemet). Nevnte forhold er ikke
beskrevet ytterligere da denne utredningen avgrenses til å kartlegge det direkte CO2 utslipp fra dieselmotorer.
For jernbanen er det tre nullutslippsløsninger som fremstår som mest aktuelle for å redusere utslipp.
1. Helelektrisk drift med bruk av banestrøm
2. Batteridrift med ulike typer lading av batterier og batteribytte
3. Hydrogendrevne kjøretøy der brenselceller lader ombordbatterier og effekt hentes ut fra batteriene
Rapporten avgrenses til å omhandle pkt. 2 og 3, og ikke pkt. 1 helelektrisk drift da dette er utelukket av hensyn til
behov og krav som gjelder for arbeid i og ved spor.
Biodrivstoff er ikke tatt med som et alternativ. Biodiesel som eksempelvis FAME og HVO kan blandes inn i fossil
diesel og dermed gi utslippsreduksjon uten at forbrenningsmotorer er erstattet med nullutslippsløsninger. Ulempen
er at bærekraftig biodrivstoff er en knapp ressurs og dyrere enn fossile brensler. Bruken av biodrivstoff som
oppfyller kriterier for bærekraft, bør avgrenses til sektorer hvor alternative nullutslippsløsninger er mindre
tilgjengelig.[1]
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2 Situasjonsbeskrivelse av drift og
vedlikehold
Dette kapitlet presenterer en kort beskrivelse av det norske jernbanenettet, en beskrivelse av D&V innen jernbanen
og eksempler på skinnegående arbeidsmaskiner som benyttes.

2.1 Norges jernbanenett
Den norske jernbanen er cirka 4000 km lang,
hvorav 60 prosent er elektrifisert. De ikkeelektrifiserte banestrekningene er
Nordlandsbanen, Raumabanen, Rørosbanen og
Solørbanen.
Vedlikeholdsbehovet av jernbanenettet variere på
ulike strekninger på grunn av flere faktorer.
Hyppighet og omfang av vedlikeholdet påvirkes av
årstid, mengde, hastighet, trafikk og tonnasje på
jernbanen. 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. Basert på stasjoneringssted og
kjørte km er det estimert av Bane NOR at 80
prosent av dagens drivstofforbruk er forbundet
med utslipp på elektrifiserte banestrekninger.
Innen 2034 skal alle strekninger være utrustet
med ERTMS. 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 både må kunne kjøres på gamle
signalsystemer, samt være tilpasset fremføring
med ERTMS. Kjøretøy som har kort restlevetid, vil
ikke få innmontert ERTMS utstyr og det vil derfor
foregå en opprydding i maskinparken for norsk
jernbane

Figur 1. Bane NOR: Slik fungerer jernbanen (kart)

2.2 Internasjonale aktører og særnorske krav
Konkurransesituasjonen innen entreprisekontrakter for D&V oppleves ulikt med hensyn på om entreprenøren har
Norge som hoved virkeområde eller at Norge kun er en del av et større marked. En internasjonal entreprenør finner
det ikke økonomisk lønnsomt å anskaffe egne nullutslippsmaskiner kun for det norske markedet.
Strengere eller mere ambisiøse miljøkrav kan få den effekten at internasjonale entreprenører ikke vil by på
kontrakter med særlig strenge miljøkrav. Dette kan føre til en dreining mot oligopol med kun norske entreprenører
og mindre konkurranse. Det er også en risiko ved å ha mindre strenge krav i Norge, noe som kan føre til at
internasjonale aktører velger å sende gamle maskiner med høye utslipp til Norge.

2.3 Bane NOR
Bane NOR skal ivareta et helhetlig livssyklusperspektiv for infrastrukturen både i prosjektfasen og i drifts- &
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. Det er
mange begrep som forklarer ulike typer arbeid på jernbanen eksempelvis drift, vedlikehold, fornyelse entrepriser,
investeringer og nybygging.
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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 jernbaneinfrastrukturen1 omfatter:
•
•
•

Korrektivt vedlikehold: Beredskap og retting av feil i infrastrukturen. Korrektivt vedlikehold utføres etter at
feil er oppdaget for å rette feil og gjenvinne en krevd funksjon.
Forebyggende vedlikehold: Forebyggende vedlikehold menes vedlikehold som utføres etter forutbestemte
intervaller eller ifølge forutbestemte kriterier, og som har til hensikt å forlene levetiden og reduser
sannsynligheten for svikt eller funksjonsnedsetting (degradering).
Fornyelse: Utskifting av anlegg hvor det ikke lenger er økonomisk eller mulig å opprettholde en krevd
funksjon ved hjelp av forebyggende- eller korrektivt vedlikehold eller forbedring av større komponenter for
å unngå akselerert degradering.

Typiske D&Vs aktiviteter med skinnegående arbeidsmaskiner er: Inspeksjon, feilretting, snørydding, arbeid på
kontaktledningsanlegg, skinnebytte, svillebytte, skinneprofilarbeid, pukksupplering og ballastrens. I aktiviteter som
gjelder primært underbygning, sideterreng eller «ikke-jernbanetekniske» brukes ofte vanlige anleggsmaskiner og
annet ikke-skinnegående utstyr.
Entrepriser/investeringer/nybygging
Dette er nybygging av jernbane som eksempelvis er dobbeltspor, nye stasjonsanlegg, nye hensettingsanlegg m.m.
Disse aktivitetene planlegges med økonomisk ramme, utslippsprognose og tidsplan

2.4 Usikkerhet i statistikk som viser utslippsmengde fra jernbanen
SSB statistikk viser at jernbanens utslipp til luft er mer enn halvert de siste 30 år, fra 110 tusen tonn til 48 tusen
tonn i 2019. Hvis disse store utslippsreduksjonene er riktige så har jernbanen oppnådd 56 prosent utslippskutt.
Jernbanedirektoratet har kontaktet SSB om dette og fått som svar at det er usikkerhet i tallmaterialet i perioden
1990-1997.
Det kan stilles spørsmål om jernbanens utslipp fra 1990 gjennom 30 år kan være samlet inn med ulikt
datagrunnlag. Figur 2 viser CO2-utslippene, og det synes ikke å være riktig at utslippet har økt fra 110 tusen tonn i
1990 til 151 tusen tonn i 1993, deretter til 48 tusen tonn i 2019. Persontransport og godstransport er nesten
doblet i perioden hvor utslippene vises til å være mer enn halvert.
Sitat fra SSB «Mindre utslipp fra togtransport. Spesielt i 2013 og 2014 gikk CO2-utslippene fra den samlede
jernbanetransporten mye ned, blant annet som følge av mer energieffektiv teknologi og drift».
Statistikken viser at jernbanen utfører cirka 5 prosent av all transport innenlands, mens utslippene er 0,3 prosent
av det totale utslippet fra «Transport» (0,048 mill. tonn av 15,7 mill. tonn).

Jernbanens transportutslipp i 1000 tonn CO2
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Figur 2. Jernbanens transportutslipp gjennom 30 år
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2.5 Utslipp fra arbeid på jernbanen
Den opprinnelige utredningsavtalen mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR med intensjon om en kartlegging av
CO2 utslippet fra alle skinnegående arbeidsmaskiner, ble nedjustert til kun å gjelde Bane NOR sin egen drift samt
de som leies ut til Spordrift AS. Begrunnelsen for dette var at Bane NOR kun hadde mulighet for å gjøre dette for
den egeneide maskinparken. Dette har ført til at det er usikkerhet i datagrunnlaget. Bane NOR sin tilnærming for å
redusere usikkerheten har vært: «Usikkerheten er forsøkt redusert 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 bli bedre i framtiden»
Det er ikke mottatt informasjon om forbedringer og tilgang til datagrunnlag fra andre eksterne aktører enn
Spordrift.
Tabell 1 omhandler utslipp til D&V inkl. fornyelse samt nybygging. Tabellen viser totalt rapportert innkjøpt drivstoff i
2020 og 2021. Tallene i parentes er for 2020. Tallene i kolonne A og B er godt dokumentert med mange detaljer
og liten usikkerhet. Pilen under viser skille mellom D&V inkl. fornyelse og nybygging (kolonne D i tabellen).
Tabell 1. Utslipp alle kjøretøy basert på innkjøpt drivstoff

Tabellen viser kun direkte utslipp forbundet med drivstofforbruk. Indirekte utslipp fra forbruk av materialer (f.eks.
betong og stål) er inkludert i tallene.
Kommentarer til tabellen:
• Bane NOR har oversikt over øvrige leverandører, men forbruk er kun registrert på prosjekt-/kontrakt nivå
• Bane NOR har kvantifisert utslippene per maskintype kun for de egeneide og de som er utleid til Spordrift.
• Kolonnene C og D har en hovedvekt av utslipp fra skinne-/veimaskin og anleggsmaskiner, men også her
benyttes noe skinnegående kjøretøy som f.eks. pakkmaskiner, sporombyggingstog, ballastrenseverk og
andre rent skinnegående. Dette er i hovedsak maskiner som eies av andre selskap enn Bane NOR
• Grunnet dårlig oversikt mellom drivstoffregnskapene innen D&V og nybygging for andre aktører (kolonne C
og D) gjør det vanskelig å finne riktig tall for D&V
• Det er aktører som utfører både godstransport og som også bidrar i arbeid med D&V. Det er ikke
tilgjengelig oversikt over fordelingen av dette drivstofforbruket. Dette antas at dette drivstofforbruket
inngår i statistikken for godstransport.

2.6 Utslipp fra Bane NORs egeneide skinnegående arbeidsmaskiner innen drift & vedlikehold
inklusive fornyelser (D&V)
Kartleggingen av klimagassutslippet viser at direkte utslipp fra D&V er 19 879 tonn CO2 ekvivalenter. Dette
utslippet skyldes forbruk av totalt ca. 7,4 mill. liter diesel, som tilsvarer et energiforbruk på 75 GWh.
Av dette er Bane NORs egeneide kjøretøypark estimert til utslipp på ca. 3 600 tonn CO2 ekvivalenter. Tabell 2 viser
en fordeling av det estimerte utslippet i 2021 fra skinnegående arbeidsmaskiner. Fordelingen er basert på en
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optimalisert tilnærming som kombinerer informasjon om både kjørte km, kartlegginger av utvalgte kjøretøy og
informasjon om innkjøpt drivstoff per maskintype der dette er kjent.
Tabell 2. Optimalisert estimat - CO2 utslipp per kjøretøygruppe (2021)

Lastetraktor
Ledningsvogn/ revisjonsvogn
Lokomotiv
Skiftelokomotiv
Høyfjellsfres
Vedlikeholdstog

Beilhack

Roger 1000
LM2
Div. kjøretøy (ballastfordeler, kombipakk, LT18 og LT15)
Total sum:
Målevogn

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 %

Prosjektet har ikke klart å skaffe gode utslippsdata fordelt på ulike kjøretøy fra andre entreprenører/leverandører.
Basert på noe informasjon som er mottatt, antas det at dette diesel forbruket er omtrent 1.5 mill. liter, som tilsvarer
4 020 tonn CO2-ekvivalenter.

2.7 Pågående arbeid hos Bane NOR gjeldende skinnegående arbeidsmaskiner
Bane NOR sin strategi for kjøretøy
Dagens strategi gjelder for (2020-2024) og er laget av Bane NOR Transport. Bane NOR Transport anbefaler at
strategien «Revidert strategi for arbeidskjøretøy i Bane NOR 2020» vedtas slik den foreligger, at strategien
oppdateres årlig og tilpasses endrede forutsetninger og markedsbehov. Ved endringer i behovet justeres
kapasiteten ved at de eldste kjøretøyene tas ut først. Bane NOR planlegger å redusere maskinparken sin fra 105 til
70 enheter. Strategien for kjøretøy behandler ikke tema knyttet til utslipp og utslippsreduksjoner, men viser til Bane
NOR «Tiltaksplan for reduksjon av direkte klimagassutslipp (2020-2023)». Strategien har som mål å sikre at det
finnes tilgjengelig kapasitet for kjøretøy, gi innspill til budsjettprosess og at den skal støtte arbeidet med
oppgraderinger og nyanskaffelser.
Tiltaksplan for reduksjon av direkte klimagassutslipp – Infrastruktur (2020-2023)
Basert på lov om klimamål (Klimaloven) har Bane NOR vedtatt måltall på 18 prosent reduksjon av direkte
klimautslipp ila. 2023 sett i forhold til et 2018-nivå. I 2019 laget daværende divisjon for Infrastruktur en tiltaksplan
for hvordan utslippet kan reduseres på kort sikt. Tiltakene var i hovedsak reduksjon av tomgangskjøring og
anskaffelse av elektriske biler. Det ble påpekt at det ikke er kommersielt tilgjengelige lastetraktorer og
ledningsvogner med nullutslippsteknologi. Det pekes også på at hybride lokomotiv (lavutslipp) med KL - Diesel
koster 45 mill. kroner sammenlignet med diesel lokomotiv som koster 38 mill. kroner. Dagens praksis for Bane
NOR er å skaffe brukte lokomotiver som renoveres, kostnadsrammen for slike er 15 mill. kroner.
Anskaffelse: Høyfjellsfres. Det ble i 2020 besluttet at de to eldste Beilhack høyfjellsfresene skulle erstattes. Bane
NOR har ikke funnet leverandører som kan levere akseptable nullutslippsløsninger (hydrogen, Kl, batteri). For
hydrogen er effekten for lav, og for batterier er den operasjonelle tiden for kort. Leverandører av slike maskiner
forventer at det vil være tilgjengelige tekniske løsninger om noen år.

2.8 Oppsummering av utslipp fra Jernbanen
I Jernbanedirektoratets årsrapport 2017 «Bane NOR prioriterer utvikling av internt klimaregnskap, som skal danne
grunnlag for dokumentasjon av forbedringstiltak både innen drift og utbyggingsaktiviteter. Det er særlig rettet mot
utvikling av klimakrav for bruk i anskaffelser, videreutvikling av metodikk og klimatilpasset eiendomsutvikling».
Bane NOR har god oversikt over det totale drivstofforbruket for bilparken og egne skinnegående arbeidsmaskiner,
men forbruket er ikke detaljert på kjøretøynivå. For eksterne aktører som utfører arbeid for Bane NOR foreligger det
kun informasjon om forbrukt diesel per prosjekt. For persontrafikk har Jernbanedirektoratet gjennom avtalene med
persontrafikkselskapene god oversikt over dieselforbruket per banestrekning. Jernbanedirektoratet eller Bane NOR
har ikke oversikt over godsnæringens forbruk. Godsnæringens forbruk er derfor differansen mellom utslipp til
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jernbanetransport og hva vi faktisk vet om persontransport. Hverken Bane NOR eller Jernbanedirektoratet har
myndighet til å innhente utslippsdata fra kommersielle aktører i sektoren. Slike data er av flere betegnet som
konfidensielle og offentliggjøring er basert på frivillighet.
Tabell 3. viser tall fra SSB, Jernbanedirektoratet (JDIR) og Bane NOR (BN) for utslipp fra jernbanen. Jernbanen har
et årlig utslipp på transport 48 000 tonn + D&V og fornyelse 20 275 tonn + nybygging 23 012 tonn = 91 287 tonn
CO2 ekvivalenter. Transporttallene fra 2019 (uten korona) og utslipp fra arbeid på jernbanen i 2020/2021 (beste
tilgjengelige data). I 2020 hadde persontransport nedgang på 51 prosent og gods en økning på 4 prosent.
Fossilt utslipp fra Bane NORs egeneide skinnegående arbeidsmaskiner innen D&V utgjorde 3 632 tonn CO2
ekvivalenter i 2021. Detaljer om dette utslippet finnes tabell 2 og Bane NORs rapport.
En sammenligning mellom utslippet fra D&V i 2020 og 2021 viser at det i 2021 var en liten nedgang.
Tabell 3 viser at Bane NOR sitt dieselforbruk i 2020 knyttet til nybygging utført av øvrige leverandører utgjorde
23 012 tonn CO2 ekvivalenter.
Tabell 3. Oversikt over rapportert CO2 utslipp
2017 (tonn)
2019 (tonn)
Person og
44 000 *SSB
48 000 *SSB
godstransport
50 000 *JDIR
D&V og fornyelse

Etablering av Bane
NOR (BN) internt
klimaregnskap

8 000 kun D&V
*JDIR årsrapport

Nybygging av
infrastruktur

2020 (tonn)
28 000 *SSB

2021 (tonn)

20 275 *BN

19 879 *BN

23 012 *BN

*Utslippstallene er hentet fra

Figur 3 viser at cirka halvparten av CO2 utslipp fra fossilt drivstoff kommer fra D&V og nybygging, markert som 1,2
og 3. Resterende utslipp, markert som 4, er summen av person og godstransport. Potensialet for å redusere det
totale utslippskuttet fra jernbanen når det gjelder skinnegående arbeidsmaskiner er illustrert som rektangel 2.
Tiltak med hensyn til løsning for å redusere utslipp fra persontransport og godstransport, er beskrevet i NULLFIB1
og NULLFIB2 rapportene. Det foreløpig ikke fastsatt mål for utslippskutt innen jernbanen.

Figur 3. Fordelingen av direkte utslipp fra jernbanen.
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3 Teknologisk modenhet
Til tross for den raske utviklingen innenfor utvikling av batteridrevne jernbanekjøretøy i markedet, så har dette i all
hovedsak skjedd innenfor produksjon av motorvognsett og ‘last-mile’ batterikonsepter for
lokomotiver/skiftelokomotiver. Produksjon av batteridrevne arbeidsmaskiner er i støpeskjeen og det er et fåtall av
produsentene som hittil har utviklet hydrogenløsninger eller batterikonsepter med tilstrekkelig høy batterikapasitet.
Primært er det satset på hybride lavutslippsløsninger med diesel og batteri hvor batteriet er dimensjonert for
arbeid/arbeidskjøring og ikke for transportarbeidet. Det finnes relevante persontogløsninger for batteri og for
hydrogen, men det er ikke kommet like langt for arbeidsmaskiner. Dette kapittelet gir informasjon om teknologi
som kan erstatte diesel forbrenningsmotor, og hvor det skilles mellom lavutslippsmaskiner og nullutslippsmaskiner.
Zeier M. et. Al (2021) har utarbeidet en rapport «Assessment and Recommendations for a Fossil Free Future for
Track Work Machinery» [2]. Studien i denne rapporten så på teknologitrendene til ulike alternative
energisystemer/fremdriftssystemer for skinnegående arbeidsmaskiner . I studien er det identifisert seks
produsenter som produserer lavutslippsmaskiner, disse er: Geismar, Harsco rail, Linsinger, Plasser & Theurer,
Railcare og Windhoff. Konklusjonen er at det er få modeller av skinnegående arbeidsmaskiner med
nullutslippsløsninger.

3.1 Ulike energisystemer for arbeidsmaskiner
Løsningene med lavutslipp er utviklet og kan leveres. Denne rapporten anbefaler imidlertid ikke anskaffelser av
lavutslipp maskiner til tross for et meget begrenset utvalg av nullutslipp maskiner. Nåsituasjonen hos
maskinprodusentene er en hybrid løsning hvor dieselmotoren suppleres med batteri. Generelt er det slik at det er
liten satsing med å fjerne diesel eller satse på andre hybride løsninger eller bruk av banestrøm (KL) som en av
energibærerne. Tabell 4 viser eksempler på konfigurasjoner for lavutslipp og nullutslipp. Der det er to eller flere
energibærere, omtales disse som hybrid.
Tabell 4. Lav- og nullutslippsløsninger

Hybrid - lavutslipp maskiner
(mange ulike maskintyper i 2021)
Diesel - batteri
Diesel - KL
Diesel - KL - batteri (motorvognsett type 76)

Nullutslipp maskiner
(begrenset utvalg i 2021)
Hydrogen
Batteri
KL - batteri

3.2 Innovasjon, pilot og modenhet av teknologi
EUs innovasjonsprogram for Jernbane (Europes Rail)
Jernbanedirektoratet har inngått medlemskap i EUs forsknings- og innovasjonsprogram innen jernbane (Europes
Rail). Medlemskapet gir norsk jernbane mulighet til å påvirke hvilke innovasjonsprogrammer EU skal satse på, sette
i gang egne innovasjonsprosjekter, delta i samarbeidsprosjekter med andre land og få tilgang til resultater av
andres innovasjons- og forskningsarbeid. Det er listet opp 8 stk. satsingsområder hvorav flaggskipområde nr.4
«Rail4EARTH» er forskning innen teknologi for nullutslipp og redusert støy.
Det er foreslått et pilotprosjekt og en forstudie for nullutslippsløsning for lastetraktor med litra nummer LT15.
Bane NOR eier 3 stk. lastetraktorer type LT15 fra
2009. Kjøretøyets produsent/ representant er
TESMEC i Italia. Kjøretøyet er i dag diesel drevet V8
motor på 670 kW og med et hydrostatisk
fremdriftssystem. En ombygd LT15 til batteridrift vil
kunne bli den første nullutslipps lastetraktor som
demonstreres i Europa.

Figur 4. Lastetraktor LT15
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•

•

•

Innovasjon
Jernbanedirektoratet har gjennom Europe’s Rail Rail4EARTH foreslått et forskningsprogram for hybrid
batteri-hydrogen som på sikt kan benyttes for skinnegående arbeidsmaskiner. Tanken her at
brenselcellene lader batteriet i tillegg at batteriene skal være av typen som er egnet for 10 minutters
hurtiglading fra ladestasjon.
For-studie for pilot i Bane NOR Transport
Det er bevilget 5 mill. kroner i 2022 av Samferdselsdepartementet til Bane NOR for en forstudie av
muligheten for ombygging lastetraktor LT15 fra diesel til batteridrift. Dette inngår i større prosjekt med 12
piloter som skal teste ut løsninger for fossilfrie anleggsplasser. Piloten vil gi kunnskap om muligheten for
en ombygging til batteridrift.
Modenhet av teknologi uttrykt med Technology Readiness Level (TRL) skalaen
Batteri som energibærer for persontog er tatt i bruk i Europa, og teknologien ansees som moden. Europe’s
Rail Master Annual Workplan viser imidlertid at det innen hurtigladekonsepter, standardisering for
interoperabilitet og rekkevidde > 200 km gjør at systemet først vil nå et TRL nivå på 7 (9 er maks) i 2025,
Lading via kontaktledning benyttes i dag, men kan ikke betegnes som hurtiglading.

Motorvognsett med hydrogen-/brenselcelleteknologi er satt i operativ drift i Europa, det er imidlertid et arbeid som
må gjøres for å oppnå interoperabilitet, utarbeide regelverk m.m. Europe’s Rail har satt som mål at hydrogendrift
skal ha TRL 5 eller 6 i 2025. Det antas hydrogendrift for flere typer jernbanekjøretøy først tas i bruk i større omfang
etter 2030.
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4 Drøfting
4.1 Utslippsreduksjoner
Nasjonale klimamål; gjeldende NTP 2022 til 2033 har som ambisjon å halvere utslipp fra transportsektoren. I
nevnte NTP står det at det skal innføres nullutslipp og lavutslipp for alle transportformer. Virkemidlene for å
redusere utslippene innen 2030 skal styrkes fordi det er et gap på 3,7 Mill tonn for å oppnå 7,7 Mill tonn i
utslippskutt. Støre regjeringen har i Hurdalsplattformen skrevet at det skal etableres et system for jevnlig og
forpliktende oppfølging av tiltak og måloppnåelse.
Ut ifra beskrivelsen over er det forstått slik at nullutslippsløsninger og utslippsreduksjoner gjelder for
arbeidsmaskiner knyttet til D&V av jernbaneinfrastrukturen.
Usikkerhet i tallgrunnlag for jernbanens utslipp sett over tid
Det er ingen tvil om at 1990 utslippet er utgangspunkt for utslippskutt på 50-55 prosent for Norge. Problemet er at
utslippet i 1990 for jernbanen er usikkert og mangler en fordeling mellom persontransport, godstransport og
arbeider på jernbanen. De totale utslippene i dag knyttet til skinnegående arbeidsmaskiner eid av Bane NOR er
3 632 tonn i 2021, og det finnes ikke en oversikt for dette utslippet i 1990. Det finnes heller ikke en oversikt over
utslippet fra arbeidsmaskiner som er kontrahert av Bane NOR innen D&V.
I Statistisk Sentralbyrå (SSB) sine tall er det motstridende inndata for beregning av utslipp fra jernbanen. Dette er
tatt opp med SSB, og svaret er at det er usikkerhet knyttet til tallene for perioden 1990 til 1997 men at dette skal
gjennomgås i år. Usikkerheten er begrunnet i følgende 2 punkter:
1. SSB tall i 1990 inkluderer utslipp til D&V. I SSB rapport «Energibruk og utslipp fra transport i Norge» (1997)
fremkommer det at dieselforbruket i 1994 var 33 200 tonn som tilsvarer 104 000 tonn CO2ekvivalenter.
En fotnote nr. 12 for 1994 tallene i rapporten beskriver: «Vær oppmerksom på at noe av energien (mest
diesel) går med til vedlikehold av banestrekningene»
2. SSB sine tall i de senere årene tar kun med utslipp til transport. SSB regner elektrisk jernbane som
utslippsfri, men utslippene for «Transport sektoren» hensyntar ikke utslipp fra D&V.
Sitat fra SSB: Utslippsberegningene i denne statistikken tar utgangspunkt i dieselforbruket til
jernbanetransport i Norge. Elektrisk togdrift regnes som nullutslipp i beregningene. For å lage
utslippsindikatorer fordelt på passasjerkilometer og tonnkilometer, ble det hentet inn tilleggsopplysninger om
dieselforbruk fra operatørene på det norske jernbanenettet. Denne informasjonen er brukt til å fordele
totalutslippet fra jernbane på henholdsvis person- og godstransport
I denne rapporten er det lagt til grunn at 1990 tallet for utslipp og dagens utslipp ikke kan sammenlignes med SBB
sine tall. Utslippsreduksjonene til transport er ikke redusert fra 110 tusen tonn i 1990 til 48 tusen tonn i 2019.
Det er ikke kjent hvordan utslippene var fordelt i 1990, og heller ikke om nybygging var inkludert. For eventuelt å
følge en målsetting/nedtrapping av utslippene med 1990 utslippene som referanseverdi, må SSB sine tall
revideres. Alternativt kan verdien som er kartlagt i denne rapporten (Bane NOR sine tall for 2020 og 2021)
benyttes.
Det er vanskelig å lage årlige oversikter som inkluderer andre entreprenører enn Spordrift. Noen selskaper ønsker
ikke at utslippene deres offentliggjøres, andre har ikke et tilstrekkelig godt utslippsregnskap, samt at det er
forskjellig detaljering i tallmaterialet. Problemstillingen her vil vanskeliggjøre et fremtidig arbeid med å kartlegge og
eventuelt følge opp utslipp.

4.2 Energieffektivitet for de ulike energibærere
Rammebetingelsene for bruk av energi i verden er i ferd med å endre seg. Det skjer en energirevolusjon vekk fra
olje, kull og gass, og over til fornybar energi. Det er derfor viktig å vurdere hvordan valg av energiform påvirker
energieffektiviteten fra kilde til hjul (Well To Wheel - WTW) for de forskjellige driftsformene. Figur 5 viser
energiforbruk/tap i ulike faser i et livssyklus perspektiv”, dette kan videre oppdeles i to begrep:
•
•

Produksjonen og transport av drivstoff ”Well-To-Tank” (WTT)
Kjøretøyets forbruk ”Tank-To-Wheel” (TTW)

Figur 6 viser NULLFIB1 vurderingene av energieffektiviteten for de forskjellige energibærerne på en skala fra 1-10.
«Forsyningskjeden» tilsvarer WTT og «Virkningsgrad kjøretøy» tilsvarer TTW.
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Figur 6. NULLFIB1 energieffektivitet.

Figur 5. EU 2016 [3]

Virkningsgradens betydning for energieffektivitet
Ved produksjon av nettstrøm er det tap i strømforsyningen (nettap) 10 prosent [4].
Mashael Yazdanie et. Al (2013) hevder at effektiviteten i produksjonsprosessen for hydrogen ved elektrolyse er i
området 60-80 %, altså et energitap 20-40 %. En sammenligning av TTW med biogass forbrenningsmotor som
referanse, viser en faktor for lavere energiforbruk for diesel på 0.82, hydrogen 0.57 og batteri 0.36.[5] [6]
Systemtap (WTW) i prosent fra produksjon av energi til den er forbrukt:
• Ren elektrisk drift WTW = 83 % ( hvorav TTW utgjør 92 %)
• Batterielektrisk WTW = 81 % (hvorav TTW utgjør 90 %)
• Hydrogenelektrisk WTW = *31 % (hvorav TTW utgjør 40-65 %, og gjennomsnitt 50 %)
• Biogass: Mangler informasjon om produksjon, men TTW er 25-40 %
• Biodiesel: Mangler informasjon om produksjon, men TTW er 20-34 %
• Diesel: Mangler informasjon om produksjon, men TTW er 0,29 til 0,36 avhengig av motorens størrelse.
*Dagens grunnlag for beregning av energieffektiviteten «Well-to-Wheel» for hydrogen er usikker ved beregning av energitap for jernbanen. Dette
skyldes ulik type hydrogen og ulik fremstilling av hydrogen. Energitap kan reduseres hvis eksempelvis varme ifra hydrogenproduksjon benyttes til
fjernvarme

Ved fremstilling av hydrogen basert på energitilførsel enten fra elektrisitet eller naturgass gir et energitap på rundt
30 prosent.
For fremdrift av kjøretøy vil direkte elektrisk drift eller via batteri være de mest energieffektive løsningene, mens
biogass, biodiesel og ordinær diesel være de minst energieffektive energibærerne.
Sammenligning mellom dieselmotor og elektriskdrift
Figur 7 viser at energitapet i dieselmotoren er i området 64-71%, og at energien som utnyttes til drivhjul kun er 2936 prosent (grønn søyle. Figur 8 viser virkningsgrad for batteridrift på 85 prosent, noe som gir et energitap på 15
prosent.

Figur 7. Virkningsgrad dieselmotor

Figur 8. Virkningsgrad batteridrift

Tallene som er brukt i figurene er hentet fra: Fordeling av energi i en moderne dieselmotor for tunge kjøretøy. [7]
Sammenliknet med en dieselmotor har hydrogendrevne brenselceller litt høyere virkningsgrad.
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Energitap ved dieselbruk
For å ta et eksempel på utslipp og energitap for forbruket av 700 liter diesel fra en arbeidsmaskin. Forbrenning av
700 liter gir et utslipp på 1,88 tonn CO2-ekvivalenter. På grunn av at virkningsgraden ved dieseldrift kun gir ca. 33
prosent av energien til fremdrift vil det være kun 230 liter (2323 kWh) som kan nyttiggjøres til fremdrift, og 470
liter er tapt diesel eller ca. 4750 kWh tap energimengde.
Energieffektivitet og tapt energi
Det grønne skiftet har allerede nå vist at det er mangel på energi, og løsninger som gir høy energieffektivitet vil få
økende betydning fremover
Kapittel 2.5 viser at utslippene fra D&V er på 19 879 tonn CO2-ekvivalenter i 2021, dette skyldes forbruket av cirka
7.42 mill. liter diesel som er det samme som cirka 75 GWh.
Energitapene er beregnet til:
•
•
•

Dieseldrift 50 GWh (energitapsfaktor 0,67 og virkningsgrad i snitt 0,33)
Hydrogendrift 36 GWh (energitapsfaktor 0,48 og virkningsgrad i snitt 0,52)
Batteridrift 11 GWh (energitapsfaktor 0,15 og virkningsgrad i snitt 0,85)

Energitapet ved dieseldrift representerer et tap på 50 GWh som tilsvarer det årlige energiforbruket til 3125
husstander a 16 000 kWh (gjennomsnittlig årlig forbruk pr. husholdning i Norge 2016). Energieffektivitet,
kostnader og miljøkonsekvenser innen D&V bør derfor sees i et livsløpsperspektiv.
Når det gjelder energieffektiviteten mellom de forskjellige energibærerne vil et videre arbeid med batteridrift være
det mest lovende alternativet.

4.3 Batteriteknologi for arbeidsmaskiner
Høyeffekt- vs. høyenergibatterier
En produsent av skinnegående arbeidsmaskiner, benytter høyeffektbatterier av typen Litium Titanat Oksyd (LTO).
Denne batteritypen gir høy effekt og kortere rekkevidde sammenlignet med andre batterityper. Av denne grunn
fremstår rekkevidden for lav og diesel som helt nødvendig. For høyeffektbatterier er energimengden cirka 45
Wh/kg. Fordelen med disse batteriene er som nevnt hurtig lading og lang levetid. Nevnte LTO batterier er mer enn
dobbelt så tunge sammenlignet med høyenergi batterityper Nikkel Mangan Cobolt (NMC) som for eksempel
benyttes i persontog, ferger, busser og biler. Høyenergibatterier (NMC) for persontog har en energitetthet på cirka
100 kWh og bør kunne vurderes brukt for arbeidsmaskiner.
Tilgjengelig batterikapasitet for arbeidsmaskiner
Enkelte produsenter av skinnegående arbeidsmaskiner hevder at batterier ikke kan levere nødvendig
energimengde/rekkevidde. Som eksempel, hevdes følgende i studien til Zeier M. et. Al (2021) «Resultatene viser
at innebygd batteriteknologi foretrekkes for sporarbeidsmaskiner med et energibehov lavere 300 kWh, mens
hydrogen brenselcelleteknologi er egnet for energibehov for over 800 kWh. Maskiner med energibehov mellom
300 og 800 krever videre teknologisk utvikling innen batterier på grunn av vektproblemer, eller alternativt være
utstyrt med brenselcelleteknologi».
I det følgende drøftes hvorfor TU-Graz studien kan se ut til å ha en defensiv tilnærming med hensyn på at batteriets
energimengde er på maks 300 kWh (Begrenset av LTO høyeffekt batterier og vekt). 300 kWh er avmerket med rød
skrift i figur 9 for sammenligning.
Rekkevidde/batterikapasitet
Zeier M. et. Al (2021) hevder i sin studie at skinnegående arbeidsmaskiner med et energibehov inntil 300 kWh kan
være batteridrevet. I møte med en av partene i studien fremkom det at det for beregningene ble det lagt til grunn
batteriteknologi for høyt effektuttak (høyeffektbatteri). Denne batteritypen har halvparten av energitettheten
(dobbelt tyngde) sammenlignet med det høyenergibatterier har. Som eksempel på et mulighetsrom er at
togprodusentene av batterielektriske motorvognsett benytter både høyenergibatterier og/eller høyeffektbatterier
avhengig av hva kundene ønsker å oppnå.
Figur 9 viser sammenlignbare transportmidler og markerer mulig batteriløsning for skinnegående arbeidsmaskiner
som blinksymbol fra 2022-2030 og energikrevende spesialmaskiner fra 2030-2050. Figuren viser at
batterikapasitet og ladeeffekt er variabler.
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Figur 9. Sammenligninger av transportmidler/anleggsmaskin med energi og ladeeffekt

Ulike behov gir ulike valg av batterityper
Lastetraktorer og ledningsmaskiner i Norge antas å ha et lav/medium energibehov, noe som betyr 400 – 800 kWh
(rekkevidde inntil 200 km). Det ansees derfor som rimelig at høyenergibatterier kan være anvendelig for
lastetraktorer opp til 800 kWh og cirka 1900 kWh for lokomotiver. Dersom en lastetraktor ikke har behov for
rekkevidde lengre enn 200 km, bør energibehovet beregnes til cirka 800 kWh. Ved rekkevidde lenger enn 200 km,
kan en løsning være hurtiglading hver 100 km eller at batterier byttes underveis. Hurtiglading og batteribytte tar
omtrent 10 minutter. Nevnte to løsninger er basert på henholdsvis høyeffekt batterier og høyenergibatterier. Med et
utgangspunkt i en rekkevidde på inntil 200 km og et energibehov på 400 kWh, vil et komplett batteri veie cirka 3-4
tonn for høyenergi, og 6-8 tonn for høyeffekt. Levetiden for høyeffektbatteriene er vesentlig bedre men mye mer
kostbare.
Betydningen av batterivekt vs. egenvekt
Hvis det kan tillates at batteriet i en skinnegående arbeidsmaskin har en større andel av egenvekten, vil dette gi
ytterligere økning i energi/rekkevidde. For en lastetraktor med totalvekt på 54 tonn og som er utstyrt med LTO
batterivekt på 6,7 tonn, vil andelen av batterivekten kun være på 12 prosent av totalvekten. I sammenligning med
andre transportmidler som har betydelig høyere vektandel batterier, bør batterivekten for skinnegående
arbeidsmaskiner også kunne utgjøre en større andel.
Tabell 5 viser ulike resultat avhengig av energitetthet og tillatt vektandel i prosent. Alle 6 varianter er oppnåelig,
men kun en er uegnet for lastetraktor og det er 300 kWh (Rødt). Energitetthet er konservativt anslått pr. 2020.
Tabell 5. Batterivekt vs. totalvekt i prosent

6,7 tonn med batterier
dvs 12 % av totalvekt

9 tonn med batterier
dvs 17% av totalvekt

18 tonn med batterier
dvs 25% av totalvekt

45 Wh/kg LTO batterier
(høyeffekt togbatterier)

300 kWh dvs. for lav
rekkevidde

405 kWh

810 kWh

100 Wh/ kg NMC batterier
(høyenergi togbatterier)

670 kWh

900 kWh

1800 kWh

Oppsummering
Det er god grunn til å hevde at arbeidsmaskiner også kan benytte annen batteriteknologi enn det Zeiner M. et Al
(2021) har lagt til grunn som maksimal batterikapasitet i arbeidsmaskiner.
Ut ifra diskusjonen over kan det hevdes at batteristørrelser på 400 - 1900 kWh er realistiske for arbeidsmaskiner
henholdsvis lokomotiver for arbeid på jernbanen. Dette handler om hvilken andel av totalvekten på kjøretøyet som
batteriet skal ha, og om å benytte høyenergibatterier der det er nødvendig.
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4.4 Lademuligheter for skinnegående arbeidsmaskiner og batteribytte
Ved bruk av batteriteknologi på kjøretøyer 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. Store batterier krever høy strømstyrke for at ladingen skal skje hurtig. Ofte
er den tilgjengelige strømmen for lav og dermed kan ikke batteriet fullades like raskt som batteriet tåler. Noen
mulige lademuligheter beskrives nedenfor, hvor nr. 3 gir raskeste lading.
Nr. 1: Lading uten banestrøm.
Lading via det ordinære strømnettet (3 fase 400 V) eller via togvarmeanlegg (1000 V). Da skjer lading fra
ladestasjoner, som kan sammenlignes med bil, buss og lastebil ladestasjoner.
Dette utstyret gir en vekt på cirka 6,6 tonn i kjøretøyet: DC/DC omformer cirka 1 tonn, 2 stk. traksjonsmotorer cirka
0,5 tonn, stasjonær tilkobling enten 400 V eller 1000 V cirka 0,5 tonn, batteri 400 kWh cirka 4,6 tonn (eksemplet
er Akasol 18AKM som er et NMC høyenergi batteri)
Nr. 2: Lading via banestrøm
Strømavtageren/pantografen på kjøretøyet kan overføre maks 1,2 MW (80A) ved stillstand. I fart kan det teoretisk
overføres en strøm fra kontaktledning på 800A (12 MW), men i praksis cirka 200A - 400A. Grunnen til dette er at
det må hensyntas flere kjøretøy som finnes på omformerstrekningen samtidig. Ved strømtilførsel fra KL vil noe av
strømforbruket brukes til fremdrift som gjør at ikke alt kan overføres til lading av batteriet.
Komponenter for å kunne benytte KL veier cirka 10 tonn. Dette er inkludert komponenter i eksempel nr. 1 over,
men i tillegg kommer 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
kontaktledningsdrift).
Nr. 3: Lading via stasjonær batteribank.
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.
Den hurtigste ladingen kan skje fra et stort stasjonært batteri til kjøretøybatteriet. På denne måten kan man oppnå
å fullade et stort kjøretøybatteri raskt (10 min). Ved et ladeintervall fra 20 prosent til 80 prosentkapasitet vil gi enda
hurtigere lading. 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
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.
Oppsummering
Det finnes flere alternative lademuligheter for arbeidsmaskiner. Lading fra KL gir betydelig økt vekt av kjøretøyet,
noe som synes å være vanskelig å gjennomføre for mindre arbeidsmaskiner, men kan være mulig for enkelte store
typer.
De alternativene som er mest aktuelle er: Lading via det ordinære strømnettet, lading via stasjonær batteribank
eller batteribytte. Disse tre alternativene er kjente teknologier som er i bruk innen andre sektorer. Det videre arbeid
vil være å utrede dette opp mot krav til D&V.

4.5 Tilgjengelighet av lavutslipp- og nullutslippsmaskiner i markedet
Som beskrevet I kapittel 3 er det kun identifisert seks produsenter av skinnegående lavutslippsmaskiner.
Konklusjonen her er at det er få modeller av skinnegående arbeidsmaskiner med nullutslippsløsninger.
Lavutslippsmaskiner har en dieselmotor som del av en hybrid løsning med batteri, det legges til at det kan oppnås
vesentlig lavere utslipp ved å erstatte gamle dieselmotorer med nye. Veien om lavutslipp antas å være industriens
ønsker om å forlenge levetiden til eksisterende produksjonslinje, samt at det er begrensede krav til lavutslipp- eller
nullutslippsmaskiner innen jernbanen i Europa. Når det gjelder nullutslippsmaskiner kan dette forklares med at
kjøper ikke er overbevist om at nullutslippsteknologien er tilstrekkelig moden.
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Nullutslipp hybrid: KL - batteri
I arbeidet med denne rapporten er det ikke funnet hybride arbeidsmaskiner tilrettelagt for både KL og batteridrift.
Bane NOR sier med rett at «For lastetraktorer og ledningsmaskiner som benyttes til D&V av infrastrukturen er det
per i dag ikke kommersielt tilgjengelig aktuell nullutslippsteknologi for selve fremdriften».
Oppsummering
Lastetraktor eller ledningsvogn med kun elektrisk drift (batteridrift) er det ikke funnet informasjon om, men det er
sannsynlig at disse kan produseres. Bakgrunnen for dette er at en produsent hevder at dette er et spørsmål om å
stille krav, samt at det allerede er bevist at dette er mulig for annen maskintype. Her kan det også refereres til
batteriprodusenten ABB som vært med å utvikle verdens første batteridrevne arbeidsmaskin for jernbane.
Det bør vurderes å gå veien via hybride lavutslippsløsninger med diesel for deretter å anskaffe nullutslipp
arbeidsmaskiner.

4.6 Lastetraktor/ledningsvogn
Utviklingen har gått fra enkle maskiner til flerbruksmaskiner (felles faglig)
De eldste lastetraktorene som eies av Bane NOR, ble primært anskaffet for å kunne utføre visitasjon, transport av
arbeidstakere for arbeid i og ved sporet. Disse maskinene har 2-aksler og med forholdsvis liten motoreffekt, men
var ikke tenkt brukt til større snøryddingsoppgaver. Snørydding ble utført med andre maskiner eller lokomotiver.
Den videre utviklingen av lastetraktorer ble at disse ble bygget med kraftigere motor for i økende grad kunne sikre
snøberedskapen både med sporrenser, frontplog, roterende snøkost og snøfreser. For å standardisere
maskinparken og kunne utnytte lastetraktorene best mulig, også til arbeidsoppgaver knyttet til KL, ble det anskaffet
2-akslede flerfaglige arbeidsmaskiner. Disse ble anskaffet med større kran for bruk av kurv i høyden, større motor
for tyngre snøryddingsoppgaver og med innebygget kraftig hydraulikksystem.
Lastetraktorene som nå er satt i bestilling skal leveres fra 2022, og blir levert som 4-akslet versjon. Disse
lastetraktorene (flerbruksmaskiner) bygges adskillig større og tyngre for å kunne bære all vekt. Maskinene er
designet for å ivareta vinterberedskapen, med de effektbehovene som det medfører. Det er besluttet å redusere
antallet lastetraktorer, slik at de nyere maskinene også utnyttes bedre.
Eksempel på en type lastetraktor som flerbrukskjøretøy som
benyttes til: Snørydding, visitasjon/befaringer av
infrastrukturen, transport av vedlikeholds-personell,
jernbanemateriell og transport av verktøy ut på linjen.
Lastetraktorer er utstyrt med løfteinnretning og/eller
personløft for arbeid i høyden. Det finnes mer enn 10 ulike
typer lastetraktorer i Norge.

Eksempel på revisjonsvogn/ledningsvogn som benyttes kun
på strekninger med kontaktledningsanlegg, for målinger,
inspeksjon og korrektivt & forebyggende vedlikehold.
Maskinene er utstyrt med løfteinnretning for arbeid i høyden.
Bane NOR har to ulike typer og Baneservice har tre typer

Utfordring med flerbruksmaskiner (felles faglig)
En flerbruksmaskin som skal dekke flere fagområder innen KL og spor er at den er tung og energikrevende, dette
kan bli utfordrende med hensyn på energibehov. En ren batterimaskin eller en KL- batterimaskin vil ha høyere vekt
enn en dieselmaskin og dermed vil en flerbruksmaskin som er tung i utgangspunktet bli enda tyngre. Det blir
utfordrende å utstyre disse maskinene med netto tilleggsvekt fra diesel til nullutslipp. Fordelen med disse er at det
gir en økt utnyttelsesgrad gjennom reduksjon av antallet maskiner. Ulempen er at økt kompleksitet gir redusert
pålitelighet i drift, økte innkjøpskostnader per enhet, økt vekt og økt dieselforbruk og derved økt utslipp.
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Alternativer med enkle maskiner for fremtiden
For å kunne vurdere arbeidsmaskinenes rekkeviddebehov og energibehov må det tas utgangspunkt i
stasjoneringsstedene og arbeid som skal utføres. En analyse for å finne beste tekniske løsning, må gjøres for hvert
stasjoneringssted. eventuelt tilpasse utplassering eller benytte hybrid kontaktledning – batteri maskiner. En
hybridløsning med driftsmulighet fra enten kontaktledning og/eller batteri vil imidlertid føre til høy vekt.
Utfordringer og hensyn som må tas kan være flere.
Det er viktig å se fordelene med å kunne benytte batteridrift av hensyn til kostnader og at lastetraktorene blir enkle
og dermed mer pålitelige. Ikke bare oppnås det null utslipp, men det gir også gevinster knyttet til støyreduksjon og
HMS-forhold for arbeid i tuneller. I et slikt tilfelle bør det vurderes egne dedikerte snøryddingsmaskiner beregnet for
tyngre snørydding. En annet alternativ kan være å øke energimengden ved å benytte legge til påsett-bare
batterikontainere. Disse batterikontainerne kan også inngå i et system for automatisk batteribytte.
Tre alternative lastetraktorer med bakgrunn i analyse
Det bør gjøres en analyse for å kartlegge hvilke typer lastetraktorer det er behov for med bakgrunn i energibehov,
infrastruktur, responstid, funksjonalitet, lastebehov og dimensjon på lastetraktoren. Som forslag har Bane NOR og
Spordrift har gitt tre mulige løsninger basert på rekkeviddebehov og energiløsning.
Innspill fra Spordrift
•

•
•

•
•
•

Behov for 2 akslet lastetraktor for
visitasjon (Dvs. en annen løsning enn 1, 2
og 3)
Behov eller interesse for kunne benytte
elektrisk drift
En dreining mot elektrisk drift vil gi utslag
på kravene som stilles til oss med hensyn
til beredskap og kapasitet
Spordrift er i en omstillingsprosess der
maskinbehovet må kartlegges
Gode analyser av driftsmodellen er noe
Spordrift vil jobbe med
Behovet for fornyelse er mer akutt på
ledningsmaskiner/revisjonsvogner

Figur 10. Tre ulike energiløsninger for lastetraktorer

Nr.1: Kan benyttes på elektrifiserte baner på Østlandet og på noen dieselstrekninger. Rekkevidde er opp til 200
km. Kjøretøyet har kun batteridrift og vil ha behov for utvikling og testing gjennom en pilot. Lastetraktoren vil bli
enkel å produsere og drifte. Batterikapasiteten er 400-800 kWh og dette er høyenergibatterier med cirka 1 times
ladetid. (STØRST ANTALL KJØRETØY)
Nr. 2: Kan benyttes på elektrifiserte baner eller delelektrifiserte baner, gjerne på regionstrekninger med stor
avstand mellom driftsbaser. Kjøretøyet har kontaktledningsutstyr og batterier og har derfor ingen
rekkeviddebegrensing. Kjøretøyet vil være mer kostbart enn nr. 1 og 3. Det vil være godt egnet til snørydding.
Batteriet benyttes på strekninger ved utfall av KL og i arbeidsmodus. Transport strekningen skjer normalt med bruk
av kontaktledningsutstyr (MEDIUM ANTALL KJØRETØY)
Nr.3: Løsningen er lik med nr. 1 men har høyeffektbatterier og ikke høyenergi batterier. Denne løsningen benyttes
på dieselstrekninger og er utstyrt med batterier for hurtiglading. Batteritypen benyttes for at ladingen skal skje raskt
dvs. under 10 minutter. Avstanden mellom ladestasjonene vil da måtte være maks 80-100 km. (MINST ANTALL
KJØRETØY)
Ledningsmaskiner/revisjonsvogner
Det er gjennom denne studien ikke funnet eksempler på tilgjengelige nullutslippsløsninger for denne typen
arbeidsmaskin. Utfordringer og mulige løsninger er tilsvarende det som er drøftet om lastetraktorer over.

4.7 Oppsummering av drøfting
Det er en rekke problemer knyttet til datainnsamling for å fastslå hva klimagassutslippet totalt sett er for
skinnegående arbeidsmaskiner og vei-skinne maskiner som benytter sporet til arbeid. Dette vil vanskeliggjøre et
fremtidig arbeid med å kartlegge og eventuelt følge opp utslipp.
19

Det er god grunn til å hevde at arbeidsmaskiner også kan benytte annen batteriteknologi enn det Zeiner M. et Al
(2021) har lagt til grunn som maksimal batterikapasitet i arbeidsmaskiner. Batteristørrelser på 400-1900 kWh er
realistiske for arbeidsmaskiner og henholdsvis lokomotiver for arbeid på jernbanen
For arbeidsmaskiner kan større utslippskutt oppnås innen 2030 gjennom nyanskaffelser eller evt. ombygging hvis
mulig. Den antatt beste nullutslipps løsningen er batteridrift med stasjonær lading eller batteribytte på aktuelle
driftsbaser. Dagens driftsmodell med lokasjoner av driftsbaser, krav til rekkevidde- og energibehov til
arbeidsmaskiner spesielt knyttet til vinterberedskap vil imidlertid gi utfordringer med batteridrift. Det må derfor
gjøres et videre arbeid for å klarlegge om eller hvordan driftsmodellen kan tilrettelegges for batteridrift.
Utslippsreduksjonene fra 2030 til 2050 vil kreve utvikling av bedre batterier eller modenhet innen
hydrogenteknologi for energikrevende spesialmaskiner. Dette vil kreve bygging av ladeinfrastruktur for batterier
og/eller hydrogen fyllestasjoner, samt sikkerhetstiltak knyttet til fyllestasjoner og operativ drift.
Det er gjort en vurdering av alternative batterikonsepter med eksempler for lastetraktor, som vil kunne
gjennomføres. Dette er også i tråd med hva en produsent har gitt tilslutning til.
Til grunn for den mest energieffektive nullutslippsløsningen vil et videre arbeid med batteridrift være det mest
lovende alternativet.
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5 Konklusjon
Utslippsmengder fra jernbanen
Jernbanen har et årlig utslipp fra gods- og persontog på 48 000 tonn. For drift & vedlikehold inkl. fornyelser (D&V)
er utslippet på 20 275 tonn CO2 ekvivalenter, noe som er i samme størrelsesorden som det totale utslippet fra
godstog eller passasjertog. For nybygging er det direkte utslippet fra diesel 23 012 tonn. Samlet for jernbanen er
utslippet fra dieselkjøretøy på 91 287 tonn CO2 ekvivalenter .
Utslippet fra Bane NORS egeneide skinnegående arbeidsmaskiner innen D&V i 2021 utgjorde 3 632 tonn CO2
ekvivalenter.
Utslippsdata i SSB sin statistikk for jernbanen i 1990 har vist seg å ikke være korrekt. Statistikken viser kun
innkjøpt diesel for transport, og ikke det totale forbruket inklusive bruk av skinnegående arbeidsmaskiner til D&V.
Dette betyr at det totale utslippet fra jernbanen når transport og arbeid fra D&V er inkludert, er ca. 30% høyere enn
det som har fremkommet i statistikken. Hvis det viser seg at en riktig referanseverdi for utslippet fra D&V i 1990
ikke kan fremskaffes, bør Bane NOR sine tall for 2020 eller 2021 legges til grunn.
Det finnes kun tilgjengelige gode utslippsoversikter fra persontransport gjennom persontrafikkavtalene. For
godstransport og for arbeidsmaskiner har hverken Bane NOR eller Jernbanedirektoratet et ansvar for å skaffe
oversikt.
Skinnegående nullutslippsmaskiner
Batteriteknologien er i rask utvikling, både når det gjelder økt energitetthet, økt ladehastighet, redusert pris og økt
levetid, noe som gir gode muligheter for en overgang til nullutslippsmaskiner for arbeid på jernbanen.
Lastetraktorer for D&V representerer det største estimerte utslippet, og det vil ved en overgang til hybrid løsning
eller ren batteridrift være mulig å reduser eller fjerne dette utslippet innen 2030. Ledningsvogner som per i dag
finnes med hybrid løsning, antas å bli videreutviklet til nullutslippsløsning mot 2030.
Til tross for den europeiske jernbanens økende satsing på batteridrift, viser denne studien at utviklingen innen
nullutslippsløsninger for skinnegående arbeidsmaskiner kun er i en oppstartsfase. Det er imidlertid hevdet fra en
produsent at ren batteridrift for arbeidsmaskiner kan leveres, men at dette vil kreve bestilling og utvikling av
prototyper.
Det oppleves som en skepsis og tilbakeholdenhet for å satse på nullutslippsløsninger, og grunner for dette er blant
annet behov for bevis på funksjonalitet og driftsstabilitet, investeringsvilje i ny teknologi og kunnskap om
konsekvenser for den operative driften. Det bør gjøres en vurdering av hvordan en nullutslippsløsning vil kunne
implementeres i en driftsmodell for D&V som hensyntar krav til nødvendig rekkevidde, responstider, energibehov
for beredskap og utførelse av vedlikeholdsarbeidet.
Et pilotprosjekt med batteridrift for lastetraktor eller revisjonsvogn vil gi kunnskap om barrierer og muligheter for
hvordan en overgang fra fossil dieseldrift kan gjennomføres.
Lastetraktorer med behov for rekkevidde inntil 200 km kan utstyres for ren batteridrift. Slike arbeidsmaskiner er
ikke hyllevare, men kan produseres og vil være rimeligere enn hybride maskiner som kan benytte både
banestrømforsyningen og batteri (kontaktledning - batteri maskiner). I tillegg vil både hybride og rene batteri
arbeidsmaskiner redusere drifts- og vedlikeholdskostnader sammenlignet med dagens dieseldrift.
Det forventes at det i 2040 vil være tilgjengelige nullutslippsløsninger for større og energikrevende
arbeidsmaskiner som kan benyttes uten strømtilførsel fra KL. Grunner for dette er behovet for bedre batterier og
økt teknologisk modenhet for hydrogendrift.
En overgang til nullutslippsmaskiner vil kreve investeringer og tilrettelegging av ladeinfrastruktur for batterier
og/eller hydrogen fyllestasjoner, samt sikkerhetstiltak knyttet til hydrogendrift.
Med en innsats for å introdusere utslippsfrie arbeidsmaskiner kan D&V virksomheten bidra til at Jernbanen følger
anleggsbransjens satsning på nullutslippsmaskiner.
Bane NOR: Konklusjoner og anbefalinger
Bane NOR har i sin rapport «Mulighetsstudie for å oppnå utslippsreduksjoner fra arbeidsmaskiner i periodene frem
til 2030 og 2050» analysert mulighet for utslippsreduksjoner frem mot 2030. Det er laget ulike scenarier som
setter sammen ulike utslippsreduserende tiltak og ambisjonsnivåer (økonomiske rammer og prioritering) for å
illustrere mulige utviklinger i utslippsreduksjon. Estimatene viser at dersom man skal oppnå utslippsreduksjoner fra
egeneide kjøretøy som er på linje med transportsektorens mål om 50-55 prosent utslippskutt, så kreves en mye
mer proaktiv tilnærming og økte budsjetter til maskinutskifting - både i et 2030 og i et 2050 - perspektiv.
Anbefalinger:
A. Bane NOR bør få oversikt over hvordan søkelys på proaktivt vedlikehold av infrastrukturen kan
redusere direkte klimagassutslipp.
21

B. Bane NOR Transport bør få bedre oversikt over brukerbehov og utslipp fordelt per kjøretøy.
C. Bane NOR Transport bør revidere kjøretøystrategien til å ivareta krav om kommende
utslippsreduksjon.
D. Bane NOR Transport bør foreta nye vurderinger (klimaeffekt, kostnad og gjennomførbarhet) for
kjøretøy der det allerede i dag finnes maskinteknologiske løsninger som utnytter KL-anlegget
(lokomotiver, målevogner, ledningsvogner - hybridkjøretøy).

22

6 Anbefalinger
1. Jernbanedirektoratet utarbeider krav og retningslinjer for innrapportering av det direkte
klimagassutslippet som forårsakes av transport og arbeid innen sektoren. Et etterfølgende arbeid vil
medføre merarbeid hos operatører og entreprenører for å administrere datafangst. Et hjelpemiddel i
denne sammenheng kan være at Jernbanedirektoratet iverksetter et arbeid for en felles applikasjon
med innrapporteringsportal.
2. Det anbefales å avklare med SBB for hvordan det totale utslippet knyttet til jernbanens virksomhet
innen D&V skal fremkomme.
3. Jernbanedirektoratet tar initiativ overfor Bane NOR om å gjennomføre en pilot for utslippsfri
lastetraktor.
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