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Hva er en KVU? 
For store statlige investeringsprosjekter (> 1 mrd. kr), så skal det gjennomføres en konseptvalgutredning 

(KVU) med ekstern kvalitetssikring (KS1). I en KVU analyseres transportbehov og andre samfunnsbehov og 

man vurderer ulike prinsipielle måter å løse behovene på (konsepter). Det skal også inngå en 

samfunnsøkonomisk analyse av de ulike alternativene. Samferdselsdepartementet har gitt 

Jernbanedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en konseptvalgutredning for reduserte utslipp av 

klimagasser på jernbane.  
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1 Innledning 
Arbeidsverksted 1 ble gjennomført som del av behovsanalysen. Hensikten med å gjennomføre et 

arbeidsverksted i denne fasen er å avdekke flest mulig behov hos interessentene som berøres av 

prosjektet. Jernbanedirektoratet og WSP benyttet også anledningen til å få innspill til arbeidet med 

mulighetsstudien. 

1.1 Bruk av digitale verktøy under arbeidsverkstedet 

Jernbanedirektoratet og WSP valgte å benytte seg av digitale verktøy under arbeidsverkstedet. Programmet 

Padlet gir muligheter for at alle deltakerne kan bidra skriftlig (anonymt eller med navn) der de svarer på 

forhåndsgitte spørsmål og oppgaver. Programmet Menti er et enkelt responsverktøy der man hurtig får 

overblikk over deltakernes synspunkter, for eksempel gjennom å forstørre de nøkkelordene som avgis 

oftest. 

Det var et ønske å nå ut til flest mulig interessenter, og det ble derfor valgt en relativt stor deltakermengde, 

hvor en slik løsning er særlig egnet, ettersom det sikres at alle innspill slipper frem og loggføres. 

Alle innspill fra oppgavene er hentet ut og vedlagt dette notatet. 

 

Figur 1 og 2 Bruk av det digitale verktøyet Padlet. Foto: Ludvig Hambro, WSP 

1.2 Agenda 

Som det fremgår av agenda, så hadde arbeidsverkstedet to hoveddeler. Første del omhandlet behovene og 

utfordringene som interessentene kunne se tilknyttet utfasing av fossil diesel. Andre del omhandlet 

muligheter og løsninger som interessentene kan se med henblikk på energibærer og driftsopplegg. 

 

Figur 3 Agenda til arbeidsverksted 1 i KVU GREEN 
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1.3 Deltakere 

Det ble gjort en bred interessentanalyse i forkant av arbeidsverkstedet, vedlagt i eget notat. Alle 

identifiserte primærinteressenter ble invitert til verkstedet, og representerte aktørene vist i figur 4. 

Fullstendig deltakerliste er lagt i rapportens siste sider. 

 

konseptvalGutredning for RedusErtE utslipp på jernbaNe 

 

Figur 5 Sammenstilling av aktørene representert ved verkstedet. 

1.4 Bakgrunn 

Ved Stephen Oommen, Prosjektleder fra Jernbanedirektoratet 

Verkstedet ble innledet av prosjektledelsen ved Stephen 

Oommen fra Jernbanedirektoratet og Thomas Odiin fra 

WSP/AVEC. Det ble vist til de to tidligere utredningene NULLFIB 

og NULLFIB2 som bakgrunn for prosjektet. 

Prosjektet Nullutslipp for ikke-elektrifiserte baner (NULLFIB) 

2018-2019 undersøkte mulighetsrommet for å erstatte dagens 

dieseldrift med en energibærer som gir nullutslipp. 

Nordlandsbanen ble benyttet som case for prosjektet, ettersom 

den ble ansett for å være den mest krevende av de ikke-

elektrifiserte strekningene. Fem alternativer ble vurdert: 

Hydrogen, biogass, biodiesel, helbatteri og batteridrift kombinert 

med lading under KL på delelektrifiserte strekninger. Sistnevnte 

alternativ ble vurdert som den mest aktuelle varige løsningen. 

Anbefalingen lød at «konseptet som innebærer batteritog 

kombinert med del-elektrifisering utredes videre med målsetning 

om pilot-prosjekter for testing av batteridrift med del-

elektrifisering (innen 2025)».  

 

Prosjektet ble fulgt opp av NULLFIB2 2020-2022, der alle baner 

og arbeidsmaskiner skulle vurderes med henblikk på anbefalt 

løsning. Hovedkonklusjonen fra NULLFIB2 lød at: 

Det er teknologisk gjennomførbart å få til en overgang fra 

dieseldrift til batteridrift på de ikke-elektrifiserte delene av 

Figur 6 Foto: Njål Svingheim, 

Jernbanedirektoratet 
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det norske jernbanenettet. Teknologien er så moden og tilgjengelig at en teknologiovergang vil bære 

mer preg av en utrulling enn et utviklingsprosjekt 

I etterkant av NULLFIB-arbeidet har det også skjedd en videre utvikling innenfor øvrige energibærere. Det er 

et ønske fra samferdselsdepartementet om at det igangsettes et KVU-arbeid som ser på alle de aktuelle 

energibærerne. 

1.5 Mandat 

Ved Stephen Oommen, Prosjektleder fra Jernbanedirektoratet 

Samferdselsdepartementet ber I supplerende tildelingsbrev nr. 3 Jernbanedirektoratet om å sette i gang 

arbeidet med å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for reduserte utslipp av klimagasser på jernbane 

samt at det gjøres samfunnsøkonomiske analyser. KVU-en skal bl.a. inneholde 

• En vurdering av alternativer som reduserer utslipp fra jernbanen, samt de samfunnsøkonomiske 

kostnadene ved disse. 

• En vurdering av driftsform (dagens løsning vurdert opp mot el, batteri, hybrid, hydrogen etc.) og 

tilknyttede behov for investeringer. 

• En vurdering av behov for ombygging eller utskifting av eksisterende jernbanekjøretøy. 

• Kartlegge behov for infrastrukturtiltak for energiforsyning. 

• En vurdering av fordeler og ulemper ved ulike teknologier skal belyses, herunder 

energieffektiviteten til ulike energibærere. 

• En vurdering av rekkefølgen av tiltak basert på kostnad per tonn CO2.  

 

Prosjektets mål Beskrivelse 

Samfunnsmål Oversendes til Samferdselsdepartementet innen 31.10.22 

Effektmål Oversendes til Samferdselsdepartementet innen 31.10.22 

Resultatmål tid Hovedrapporten skal leveres til Samferdselsdepartementet medio sept.2023 

Resultatmål leveranse KVU med samfunnsøkonomisk analyse vil kunne være et innspill til 

Jernbanedirektoratets arbeid med NTP for 2025-2026 

1.6 Om det pågående KVU-arbeidet 

Ved Thomas Odiin, Prosjektleder fra WSP 

 

Figur 7 og 8 Foto: Ludvig Hambro, WSP 

 

Når mandatet for KVU-en foreligger, så starter selve KVU-arbeidet. I senere tid har det blitt lagt til en fase 

for å identifisere samfunnsproblemet som prosjektet skal adressere; Problembeskrivelsen. Prosjektet har 

nylig vært gjennom denne fasen og har påbegynt neste fase; Behovsanalysen. Det er i forbindelse med 
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denne fasen at interessenter som berøres direkte av tiltaket er invitert til arbeidsverkstedet. Innspillene 

mottatt i verkstedet vil bli benyttet for å svare på behovet, som en bestanddel sammen med behov 

avdekket gjennom normative og etterspørselsbaserte metoder. 

 

Figur 9 Illustrasjon av KVU-prosessen. Jernbanedirektoratet 

 

Det prosjektutløsende behovet skal identifiseres og konkretiseres til samfunnsmål og effektmål, samt 

øvrige rammebetingelser, som skal ligge til grunn for en konseptutviklingsfase. I denne fasen gjennomføres 

det en mulighetsstudie der mulighetsrommet for løsninger skal åpnes opp. Under verkstedet ba prosjektet 

om innspill til hvilke mulige løsninger som kan være aktuelle å undersøke i denne fasen.  

Etter konseptutviklingen skal det gjennomføres en konseptevaluering. Dette skjer i form av en 

alternativanalyse der prosjektene vurderes med henblikk på måloppnåelse. Basert på dette så vil 

prosjektet komme med et anbefalt konsept. 

Etter at KVU-en er utarbeidet, så skal Finansdepartementet gjennomføre av ekstern kvalitetssikring (KS1).  

 

Figur 10 Illustrasjon av KVU-prosessen. Jernbanedirektoratet og WSP 
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2 Inspirasjonsforedrag 
Etter en innledende del der prosjektets bakgrunn, mandat og metodikk ble presentert, så ble det også 

avholdt tre inspirasjonsforedrag for å gi deltakerne en innføring i mulige løsninger som er vurdert som 

aktuelle i tidligere faser. 

2.1 Alstom: Zero Emission Solutions for Non-electrified Lines 

Ved Carl Åge Bjørgan, MD Alstom Transport Norway AS 

Kjøretøyprodusenten Alstom ble invitert til å holde et inspirasjonsforedrag om mulige løsninger innenfor 

batteri- og hydrogendrift. Det vises til vedlagte lysbilder fra deres presentasjon. Innspill fra Alstom og 

deltakerne til løsninger ble anmodet om å kommuniseres gjennom de påfølgende oppgavene, og ble derfor 

ikke referert. 

 

Figur 11 og 12 Foto: Ludvig Hambro, WSP og Njål Svingheim, Jernbanedirektoratet 

2.2 SINTEF: Biofuels for Transportation 

Ved Bernd Wittgens, Senior Advisor SINTEF 

Det uavhengige forskningsintituttet SINTEF var invitert til å holde et inspirasjonsforedrag om biodrivstoff. 

Det vises til vedlagte lysbilder fra deres presentasjon. Innspill fra SINTEF og deltakerne til løsninger ble 

anmodet om å kommuniseres gjennom de påfølgende oppgavene, og ble derfor ikke referert. 

 

Figur 13 og 14 Foto: Ludvig Hambro, WSP og Njål Svingheim, Jernbanedirektoratet 
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2.3 Jernbanedirektoratet: Arbeidsmaskiner 

Ved Dag Wilhelm Aarsland, Assisterende prosjektleder Jernbanedirektoratet 

Jernbanedirektoratet holdt et inspirasjonsforedrag for å belyse problemstillingen tilknyttet arbeidsmaskiner, 

som står for en betydelig del av klimagassutslippene på jernbanenettet. Som det kommer frem av figuren 

nedenfor, står arbeidsmaskiner for rundt 40% av klimagassutslippene fra jernbanen, hvorav 80% av 

arbeidsmaskinenes klimagassutslipp er fra elektrifiserte strekninger. 

 

I tillegg til å belyse utfordringen, presenterte også Jernbanedirektoratet ulike nullutslippsløsninger eller 

løsninger med reduserte utslipp. Det vises for øvrig til vedlagte lysbilder fra inspirasjonsforedraget. 

 

Figur 15 og 16 Foto: Ludvig Hambro, WSP 
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3 Første halvdel: Behov og utfordringer 
Ved Maren Foseid, Prosessleder WSP 

Som en innledning til oppgavene tilknyttet behov og utfordringer, så holdt prosessleder en kort innledning 

for å bevisstgjøre deltakerne på skillelinjen mellom et behov og en løsning. Dette var for å opplyse 

deltakerne i hvordan behov håndteres i henhold til KVU-metodikk. 

 

Figur 17 Hva er et behov? WSP 
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3.1 Oppgave 1 – individuell oppgave: Sett fra ditt ståsted – hvorfor skal vi bytte ut 

fossil dieseldrift? 

Ved Maren Foseid, Prosessleder WSP 

For å gjøre deltakerne kjent med verktøyet, og for å sette i gang tankeprosessen, fikk alle i oppgave å 

reflektere rundt hvorfor vi skal bytte ut dagens fossile diesel. De innkomne innspillene er gjengitt i vedlagt 

logg. Under følger et utdrag av helhetsbildet i innspillene: 

 

Figur 18 Foto: Ludvig Hambro, WSP 
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3.2 Oppgave 2: Hvilket behov ser deres gruppe knyttet til utfasingen av fossil diesel? 

Ved Maren Foseid, Prosessleder WSP 

I denne oppgaven ønsket Jernbanedirektoratet og WSP å avdekke hvilke behov de ulike gruppene så 

tilknyttet utfasing av fossil diesel. De innkomne innspillene er gjengitt i vedlagt logg, men under følger et 

utdrag av helhetsbildet fra innspillene: 

 

Figur 19 Foto: Ludvig Hambro, WSP 
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3.3 Oppgave 3: Hvilke utfordringer ser dere knyttet til utfasing av fossil diesel i 

jernbanesektoren? 

Ved Maren Foseid, Prosessleder WSP 

I denne oppgaven ønsket Jernbanedirektoratet og WSP å avdekke hvilke utfordringer som gruppene kunne 

identifisere i en overgang til ny energibærer. Hensikten med oppgaven var å bidra til at prosjektet 

bevisstgjøres på flest mulig av utfordringene som de ulike interessentene i ulike deler av sektoren ser 

tilknyttet temaet. De innkomne innspillene er gjengitt i vedlagt logg, men under følger et utdrag av 

helhetsbildet fra innspillene: 

 

Figur 20 Foto: Ludvig Hambro, WSP 
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4 Andre halvdel: Muligheter og 
løsninger 

I første del av arbeidsverkstedet var det fokus på behov og muligheter hos de ulike interessentene som 

deltok. Dette vil adresseres og innarbeides i KVU-ens Behovsanalyse. I andre del ønsket prosjektet innspill 

til hvilke muligheter og løsninger som kan finnes i overgang til en ny energibærer. 

4.1 Oppgave 4 - Individuell ordsky: Hva kan erstatte fossil diesel på jernbanen? (3 ord 

hver) 

Ved Maren Foseid, Prosessleder WSP 

I likhet med første del, så ønsket Jernbanedirektoratet og WSP å sette i gang tankeprosessen individuelt 

hos den enkelte. I den forbindelse ble verktøyet Menti benyttet for å skape en ordsky, der de ordene som 

ble skrevet mest ble større enn ord som ble skrevet sjelden. Resultatet kommer frem i figuren nedenfor. 

(PS! det ble åpnet for enkelte morsomme ord som innspill i denne oppgaven      ) 

 

 

Figur 21 Ordsky som ble skapt av deltakerne i arbeidsverkstedet. 
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4.2 Oppgave 5: Beskriv noen aktuelle løsninger med tilhørende driftsopplegg 

Ved Maren Foseid, Prosessleder WSP 

I oppgave 5 ønsket prosjektet å få forslag til løsninger med tilhørende driftsopplegg som gruppene vurderte 

som aktuelle. De innkomne innspillene er gjengitt i vedlagt logg, men under følger et utdrag av 

helhetsbildet fra innspillene: 

 

Figur 22 Foto: Ludvig Hambro, WSP 
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4.3 Oppgave 5B: Hver gruppe velger seg ett aktuelt konsept og beskriver konseptet  

med tilhørende driftsopplegg som gjør at konseptet kan fungere  
(krav til infrastruktur, kjøretøy, driftskonsept, egnede strekningslengder etc.) 

Ved Maren Foseid, Prosessleder WSP 

Før oppgaven startet, så ble to medlemmer fra hvert bord flyttet til et nabobord. Dette var for å påse at det 

kunne være erfaringsoverføring mellom gruppene. Prosjektet ønsket å utfordre gruppene til å komme med 

spesifikke innspill tilknyttet bestemte konsepter. De innkomne innspillene er gjengitt i vedlagt logg, men 

under følger et utdrag av helhetsbildet fra innspillene:

 

Figur 23 Foto: Ludvig Hambro, WSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydrogentog på Raumabanen 

Mulighet for et hydrogennettverk for både ferge, vei og 

jernbane. Risikospredning. Stor tilgang på energi i Møre 

som kan utnyttes for hydrogenproduksjon. 

Lokalproduksjon vil gi mulighet for å unngå lange 

transporter av energien. God mulighet for last mile-

distribusjon med hydrogenkjøretøy på vei i Åndalsnes. I 

Åndalsnes har hydrogen gode forutsetninger for å bli 

konkurransekraftig og lønnsomt sammenliknet med 

diesel pga. strømpris (høy tilgang på vannkraft). 

(Innestengt elkraft i området som kan utnyttes). 

Støtteordninger, spesielt for godsselskap, vil være viktig. 

Innfasingsstrategi (klar for å vedtas) 

- Biodrivstoff – utnytte nyinvesteringer og sikre raske kutt i utslipp 

- Skiftelok: Batteridrevet 

- Batteripakker for skinnegående arbeidsmaskiner (også for øvrige 

anleggsmaskiner). Driftsopplegg varierer i stor grad avhengig av 

hvilket arbeid som skal gjøres. 

- På kort sikt er det viktig med en løsning som ivaretar variasjonene 

(f.eks: snøfresing på fjellet, og enkel uttrykking i tettbygde strøk). 

- Driftsopplegg må også vurderes og tilpasses teknologiens 

begrensninger og muligheter. 

For kommende investeringer i nye arbeidsmaskiner (skjer jevnt over 

i rykk og napp i lang tid fremover). Kontinuerlig vurdering over 

mulighetsrommet for nullutslipp. 

Batteridrift på jernbaneterminalene 

Skiftelok på diesel byttes ut med batteridrevet skiftelok. Fordelene er færre klimautslipp, 

færre lokale utslipp/forbedret nærmiljø og forsterket HMS for lokførere og terminalansatte. 

Det må investeres i utskiftning av lokparken på terminaler, i tillegg til etablering av tilstrekkelig 

strømkapasitet. Utfordringen er pt. Begrenset batterikapasitet og lang ladetid som kan gi 

driftsavbrudd. I påvente av bedre batterier, kan man velge skiftelok med utskiftbare batterier. 

Skiftelokene kjøres nesten hele døgnet i takt med innkommende og utgående godstog. 

Omleggingen vurderes som forholdsvis enkel, med små investeringer i infrastruktur. Dog må 

nye lok finansieres. 



Rapportanalyse 17 

 

 

4.4 Oppgave 6: Hvilke løsninger og driftsopplegg kan være aktuelle for 

arbeidsmaskiner? 

Ved Maren Foseid, Prosessleder WSP 

Det har historisk vært et stort fokus på klimagassutslippene fra den fossile dieselbaserte gods- og 

persontogtransporten på de ikke-elektrifiserte strekningene. Som nevnt innledningsvis, så står utslippene 

fra arbeidsmaskiner for rundt 40% av de samlede klimagassutslippene i jernbanesektoren. Prosjektet 

ønsket derfor en egen oppgave der gruppene ble utfordret på å komme med innspill til hvilke løsninger som 

kan være aktuelle for overgang til en ny energibærer for arbeidsmaskiner. De innkomne innspillene er 

gjengitt i vedlagt logg, men under følger et utdrag av helhetsbildet fra innspillene: 

 

Figur 24 Foto: Ludvig Hambro, WSP 

 
Kort sikt: Ombygging til KL evt. hybrid 

(batteriløsning/diesel) 

Større markeder ved samarbeid med andre land 

(øke etterspørselen). Hybridløsning for å dekke 

behovet ved maskiner som skal utbedre feil på 

KL. Ombygging til KL for ordinære 

vedl.holdsmaskiner 

Må skille mellom hvor 

mye effekt/kraft man 

trenger. De lette 

maskinene kan gå på el, 

de tyngste på hydrogen 

Kombinasjon av hydrogen og batteri 

Man kan bruke hydrogenvogner som energipakker som lader mindre 

batteridrevne kjøretøy ved arbeidsplassen. Dette gir fleksibilitet slik 

at batterikjøretøy også kan brukes langt fra tilgang til fast ladepunkt. 

Og at samme batterikjøretøy kan brukes der det ikke er behov for en 

ekstra energipakke. Energipakken og tilkobling til batterikjøretøy kan 

være en standardisert løsning som kan brukes av flere selskaper og 

at energipakken kan leies ved behov. På denne måten kan man 

muligens unngå å ha komprimert gass i tunneler. 

Nyanskaffelse: Valg av teknologi avhengig av 

arbeidsmaskinens funksjon. Analyseres for hvert 

enkelt bruksområde/energiforbruk. Også avveiing 

mellom ombygging/nyanskaffelse. 
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5 Avslutning og veien videre 
Ved ass. prosjektlederne Dag Aarsland fra Jernbanedirektoratet og WSP, og Maren Foseid, Prosessleder 

WSP 

Jernbanedirektoratet og WSP takket interessentene for deltakelsen, og forklarte hvordan innspillene ville 

bearbeides i KVU-ens behovsanalyse og påfølgende mulighetsstudie. Deltakerne ble i tillegg informert om 

videre prosess: 

 

Neste arbeidsverksted i begynnelsen av desember som del av Mulighetsstudien:  

• Analyse av mulige konsepter for utslippsreduksjoner 

• Vi er veldig interessert i god dialog og innspill som bidrar til at KVU arbeidet får riktig kvalitet, og 

som gir et godt beslutningsgrunnlag 

• Det kan hende at det vil være nødvendig med ytterligere bidrag gjennom enkelte temamøter med 

dere og/eller andre aktører, og vi håper dette vil være mulig. 

• Informasjon, utredninger og rapport fra dette arbeidsverkstedet vil dere finne på: 

KVU Green (jernbanedirektoratet.no) 

Henvendelser og kontakt i tilknytning til KVU arbeidet gjøres til: post@jernbanedirektoratet.no 

 

Takk for innsatsen, god tur hjem og vi håper å se dere igjen i desember. 

 

https://www.jernbanedirektoratet.no/no/strategiar-og-utgreiingar/utgreiingar/kvu-green/
mailto:post@jernbanedirektoratet.no
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6 Vedlegg 

• Deltakerliste (PDF) 

• Presentasjon (PDF) 

• Logg over svar på oppgavene under arbeidsverkstedet 


