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1. BAKGRUNN OG PROSJEKTETS HENSIKT 

Dette prosjektet rettes mot nullutslippsteknologiløsninger som kan erstatte bruk av fossilt drivstoff 

på ikke elektrifiserte baner. Prosjektets har sin bakgrunn i at nye teknologi gir muligheter som vi 

ikke hadde for få år siden. Denne teknologifremveksten ser vi i hele transportsektoren men ikke i 

dagens norske jernbane. Jernbanen har de beste forutsetningene for å få positive effekter av ny 

teknologi og særlig ved at kostbare investeringer i ny infrastruktur kan unngås.  

I arbeidet med å koordinere sektoren bør Jernbanedirektoratet se på alle kostnader under ett dvs. 

kjøretøyinnvesteringer, infrastrukturinvesteringer samt drift og vedlikehold. Dette gir en bedre 

mulighet for å redusere de samlede kostnader i sektorenNy teknologi kan også å gi bedre 

redundans med hensyn til togfremføring. Potensialet i ny teknologi kan bidra til drive jernbanen 

mer kostnadseffektivt og vil kunne øke jernbanens markedsandeler. Dette vil føre til mindre 

klimagassutslipp og redusert trafikkmengde på veinettet.  

For at ny teknologi skal dokumenteres på allerede eksisterende kunnskapsplattformer skal 

tekniske rapport fra SINTEF (2015) «Analyse av alternative driftsformer for ikke-elektrifiserte baner» 

oppdateres. Innspill fra dette prosjektet ga grunnlag for Jernbaneverkets «Strategi for driftsform på 

ikke-elektrifiserte baner» som ble utarbeidet i 2015, men med et allerede aldrende datagrunnlag 

og teknologi fra 2014.  Denne utredningen hadde som utgangspunkt et ønske om å ta i bruk 

nullutslippsteknologi. Rapporten er en kvalitativ ståstedsanalyse med fire mulige alternative 

konsepter (batteri, hydrogen, naturgass og biodiesel) og disse ble evaluert med diesel-elektrisk 

framdrift og konvensjonell elektrifisering som referansekonsepter.  

Jernbanen har mange sekundære arbeidsoperasjoner som kan utføres med nullutslippsteknologi 

uten å ha behov for strømtilførsel fra kontaktledning. Til nå har dieseldrift vært det vanlige med 

disse operasjoner. Dieseldrift medfører i tillegg til klimagassutslipp mange andre ulemper som støy, 

lokale utslipp, komplisert og tidkrevende skifteoperasjoner. Sekundære operasjoner hvor 

dieselmotorer brukes i dag, har ofte lavere effekt og/eller energibehov, og disse operasjoner kan 

erstattes med nullutslippsløsninger. Den raske utviklingen innen nullutslippsteknologi gjør at vi på 

nevnte områder har realistiske muligheter til å få til et teknologiskifte. 

Hydrogenteknologi for framdrift av tog er fremdeles i pilotfasen, stortingets transportkomité har 

bedt om å utrede muligheten for et forsøksprosjekt med hydrogen. Prosjektet skal vurderer 

kostander og gjennomførbarhet for et hydrogen forsøksprosjekt.  

Gjennom dette prosjektet skal kunnskapsgrunnlaget for en mulig overgang til andre energibærere 

enn diesel for de ikke-elektrifiserte strekningene og jernbanesektoren generelt 

oppdateres/revideres. 
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1.1. Strategisk forankring 

Norge har påtatt seg en betinget forpliktelse om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030 

sammenlignet med 1990. I tillegg er det et mål om å bli et lavutslippssamfunn i 2050, med 80-95 

prosent lavere utslipp enn i 1990. Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 legger til grunn at 

transportsektoren skal bidra til å redusere klimagassutslippene i tråd med Norges klimamål i 

klimameldingen (Meld. St. 21 Norsk klimapolitikk) og klimaforliket (Innst. 390 S 2011-2012). 

Nasjonale klimaforpliktelser er etter den tid skjerpet og koplet til EUs forpliktelser. Senest i 

Granavolden-plattformen for den nye firepartiregneringen er nasjonale utslippsmål skjerpet i ikke-

kvotepliktig sektor (som utslipp fra jernbanen er en del av) til 45 % med fokus på at utslippene skal 

tas innenlands. I tildelingsbrevet fra Samferdselsdepartement datert 9. januar 2019 står det at 

Jernbanedirektoratet skal følge med på teknologiutviklingen, herunder ha innsikt i hindringer og 

muligheter for implementering av klimateknologiske tiltak. 

Jernbanesektoren skal styres og videreutvikles i tråd med en framtid preget av raske endringer. 

Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 beskriver at kollektivtrafikken som hovedregel 

skal benytte null- eller lavutslippsteknologi eller klimanøytralt drivstoff innen 2025. Dette kan 

tolkes som et konkret tidfestet mål for persontrafikken om nullutslipp eller bruk av bærekraftig 

biodiesel innen samme år. Godstransport er ikke regnet som kollektivtrafikk, men tolkes til å måtte 

bidra til reduksjon av klimagassutslippet ved å erstatte dagens dieseldrift med annen driftsform så 

langt det er teknisk mulig. 

Overføring av gods fra veg til bane, og å få flere til å reise med tog eller annen kollektivtransport, 

er viktig for å redusere utslippene fra transportsektoren som helhet, men jernbanen må også 

arbeide aktivt for å redusere egne utslipp. Dette kan best gjøres ved overgang fra dieseldrift til 

utslippsfrie driftsformer. 

Resultatene fra prosjektet vil kunne være et innspill til Jernbanedirektoratets arbeid med Nasjonal 

transportplan for 2022-2033, som kan føre til revisjon av «Strategi for driftsform på ikke-

elektrifiserte baner» og kan utfordre hele sektoren på kostnader og bærekraftige løsninger.  
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1.2. Hva er de viktigste behovene som prosjektet må rettes 
mot? 

 

Prosjektet rettes mot: 

• Ny og fremtidig nullutslippsteknologi som vil kunne erstatte bruk av fossilt drivstoff på ikke-

elektrifiserte banestrekninger.  

• Muligheter for å redusere investering og fornyelse av kontaktledningsanlegg på 

banestrekninger og driftsbanegårder/verksteder og godsterminaler («last-mile»).  

• Muligheter for å ta i bruk nullutslippsteknologi for jernbanekjøretøy/arbeidsmaskiner som 

benyttes til feilretting, drift- og vedlikehold av jernbanenettet. 

Transportsektoren er under endringer med høyt fokus på å redusere klimagassutslipp samt å 

redusere miljøutfordringene. Det overordnede målet er “et transportsystem som er sikkert, 

fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet”. Den raske utviklingstrenden 

for eksempel innen nullutslippsteknologi kan muliggjøre at jernbanetrafikken bidrar til nullutslipp 

på en kostnadseffektiv måte allerede i 2030.  

Jernbanereformen skal legge til rette for mer effektiv bruk av ressursene. Regjeringen forventer at 

gevinstene i hovedsak kommer på tre hovedområder: bygging av infrastruktur, forvaltning, drift og 

vedlikehold av infrastruktur, og persontogtrafikk. 

 

Batteriteknologien har spesielt i løpet av de siste årene bidratt til betydelig økt kapasitet og tillater 

lading av batteripakker med høy effekt (ladetid ned mot ca. 7 minutter) på jernbanekjøretøy.Dette 

gir muligheter for lading ved stasjonsopphold og/eller delelektrifisering av strekninger. Det er 

iverksatt flere hydrogen pilotprosjekter innen transport, men det er lite erfaring knyttet til bruk og 

sikkerhetsmessige forhold av hydrogen innen jernbane. Teknologiskiftet vil gi et bedre grunnlag for 

en vektet analyse av fordeler og ulemper ved valg av driftsform. I tillegg foreligger et potensial for 

å redusere investerings- og fornyelsesbehovet innen infrastruktur og derved også kostnader for 

vedlikehold av kontaktledningsanlegg. Det blir viktig gjennom dette prosjektet å utrede 

mulighetene for nullutslippstog i Norge, og skaffe den rette kompetansen uansett utfallet av den 

teknologiske utviklingen fremover.  

 

1.3. Prosjektets hovedprodukter 

Prosjektet skal avklare muligheter for nullutslippsteknologi som driftsform for ikke-elektrifiserte 

strekninger og som «last-mile» konsept på elektrifiserte strekninger.  

 

Hovedprodukter Beskrivelse 

Revisjon av rapport ” Analyse av alternative 

driftsformer for ikke- elektrifiserte baner”. (SINTEF 

F27096, 2015) 

Revisjon av SINTEF rapport «Analyse av 

alternative driftsformer for ikke-elektrifiserte 

baner» skal i tillegg også sette mer fokus om 

hydrogen på disse områdene- driftsøkonomi, 

brann og eksplosjonsfare særlig i tunneler, samt 

investeringskostnader for tog og infrastruktur.  

Dette er også en anbefaling fra SINTEF at nye, 

alternative løsninger for nullutslipp skal 

inkluderes når fremtidig driftsform for 

gjenværende ikke-elektrifiserte strekninger skal 

utredes nærmere. 
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Forslag til mandat til Samferdselsdepartmentet Prosjektet skal innen 30. mars 2019 levere et 

forslag til mandatat for et utredning som 

vurderer kostander og gjennomførbarhet av et 

forsøk med hydrogentog.  

Utredning til Samferdselsdepartmentet Prosjektet skal i løpet av 2019, utrede kostnader 

og gjennomførbarhet av et forsøk med 

hydrogentog. (Delmål 4) 

Innspill til NTP arbeidet for perioden 2022-2033 Basert på funn i revisjonsarbeidet (SINTEF), gi 

eventuelle innspill til NTP arbeidet om forslag til 

pilotprosjekt med nullutslippsteknologi av 

jernbanekjøretøy. 

Sluttrapport som ivaretar delmålene samt en 

beskrivelse for hvordan muliggjøre en 

administrativ/økonomisk overgang fra dieseldrift til 

nullutslippsteknologi.  

Utarbeide egen rapport. 

 

2. RAMMEBETINGELSER 

2.1. Føringer for prosjektet 

Regjeringens overordnede mål for samferdselspolitikken er «Et transport system som er sikkert, 

fremmer verdiskaping og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet».  

Andre føringer:  

• Meld. St. 21- Norsk klimapolitikk 

• Innst. 390 S (2011-2012)- Klimaforliket  

• Meld. St. 41- Klimastrategi for 2030-norsk omstilling i europeisk samarbeid 

• Granavolden-plattformen 

• Meld. St. 27- På rett spor 

• National transportplan 2018-2029  

• Tildelingsbrev 2019 

• Lov og forskrift om offentlige anskaffelser 

• Jernbaneloven med underliggende forskrifter.  

• Tidligere utarbeide relevante strategier, utredninger og vedtak. 

 

2.2. Resultatmål 

Formålet med utredningen er å: 

• Etablere et oppdatert kunnskapsgrunnlag om effekter og muligheter med 

nullutslippsteknologi i jernbanesektoren.  

• Etablere kunnskapsgrunnlag om kostnader og gjennomførbarhet for et hydrogen 

forsøksprosjekt.  

• Etablere kunnskap om samfunnsøkonomisk nytte ved overgang til nullutslippsteknologi 

som driftsform på jernbane for persontransport, godstransport og arbeidsmaskiner som 

benyttes til vedlikehold.   
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2.2.1. Tidsramme 

1.januar 2019 til 31. desember 2019.  

 

2.2.2. Kostnadsramme 

 

2019: 2 MNOK (fastsatt i VP 2019). 

 

 

2.3. Prosjektets avhengigheter 

 

Avhengigheter og 

forutsetninger  

Kort beskrivelse av avhengighet Håndtering av avhengighet  

Tilgang til ekstern 

informasjon innen 

internasjonal togdrift 

med bruk av 

nullutslippsteknologi. 

 

Få kunnskap om erfaringer tilknyttet 

til regelverk, problemstillinger, 

driftsbetingelser, sikkerhet fordeler, 

kostnader mm. 

Faglig påfyll i form av 

studieturer, fagsamlinger, 

fagnettverk, kontaktmøter 

med leverandører/brukere, 

dialogforum med 

interessenter, kobling/ 

synergier fra andre FoU 

prosjekter   

Tilgang til ekstern 

informasjon fra 

togprodusenter 

Få kunnskap om teknologi-utvikling, 

homologisering, forventet fremtidig 

kjøreteknologiutvikling, 

forretningsmodeller for levering og 

vedlikehold av kjøretøy. 

Kontakt/dialogmøter med 

leverandører/brukere 

Tilgang til ekstern 

informasjon fra 

produsenter 

Få kunnskap om utvikling av 

nullutsluppsteknologi og 

tilgjengelighet av teknologi. 

 

Studieturer, fagsamlinger, 

fagnettverk, kontaktmøter 

med leverandører/brukere, 

dialogforum med 

interessenter, kobling/ 

synergier fra andre FoU 

prosjekter 

Tilgang til SINTEF MK og 

SINTEF IKT ressurser 

SINTEF har tidligere utarbeidet 

rapport-” Analyse av alternative 

driftsformer for ikke-elektrifiserte 

baner”.  

Arbeidet med et analysegrunnlag vil 

bli enklere og mindre 

ressurskrevende ved å benytte 

tidligere grunnlag analyseverktøy og 

kompetanse. 

Anskaffelse av ekstern 

konsulentbistand til 

prosjektet.  

Tilgang til nødvendig 

jernbane-

infrastrukturkompetanse 

(Bane NOR med fler.) 

Bane NOR kompetanse eller 

konsulentstøtte innen 

kontaktledning, 

utbyggingsprosjekter, vedlikehold og 

tilhørende kostnader 

Da fagressursgruppa ennå 

ikke er etablert, vil 

håndtering av avhengighet 

ivaretas med en aktiv dialog 

og avstemming av 

grensesnitt. 

Tilgang til interne 

ressurser 

Dette er et tverrfaglig prosjekt og 

krever samarbeid med flere 

seksjoner.  

Avklaring med ulike 

seksjonsledere om 

tilgjengelige ressurser og 
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kapasitet til å bidra til 

prosjektet.   

 

2.4. Prosjektets avgrensninger 

Prosjektet begrenses til å vurdere hvilke effekter nullutslippsteknologi som driftsform vil gi, og 

vurdere kostnader for gjennomføring av et hydrogen forsøksprosjekt.  

 

2.5. Prosjektets organisering  

 

 

2.5.1.  Prosjekteiers organisasjon 

 

Prosjekteier:  

Anita Skauge 

 

Prosjektansvarlig:  

Jarle Jarleson Vaage 

 

Prosjektleder:  

Stephen Oommen 

 

Asst. prosjektleder:  

Dag Wilheim Aarsland 
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Styringsgruppe: 

Jarle Jarleson Vaage (leder av styringsgruppen) 

Anita Skauge 

Anne Skolmli 

Per Herman Sørlie 

Hans Henrik Kristensen  

Stephen Oommen/ Dag Wilheim Aarsland (sekretær)  

 

2.5.2. Prosjektleders organisasjon: 

 

Prosjektgruppe: 

Stephen Oommen (Prosjektleder) 

Dag Wilheim Aarsland (Ass. prosjektleder) 

Bjørn Bryne 

Atle Einarson 

Geir Vadseth 

Per Harald Fjeldal 

Lise Ingrid Nyvold 

Nils-Henning Anderssen 

Ove Tovås 

Innleid konsulent? 

 

Fagressurser: 

Regional samhandling 

Samfunnsøkonomi og transportanalyse 

Langsiktig utvikling/NTP 

Infrastrukturkompetanse (Bane NOR) 

Norske tog 

Gods operatører 

 

 

 

Dialogforum: 

Det vil utarbeides interessentanalyser i forbindelse med prosjektet.  

 

3. VEDLEGG 

- Rapport- Analyse av alternative driftsformer for ikke-elektrifiserte baner- SINTEF F27096 

- Utredning- Strategi for driftsform på ikke-elektrifiserte baner- Jernbaneverket  

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2380132/sluttrapport.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://www.fjellregionen.no/file=7313

