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«Jernbanedirektoratet skal sørge for at 

jernbanesektoren drives mest mulig effektivt, 

sikkert og miljøvennlig til beste for de 

reisende, godstransporten og samfunnet.»



«Jernbanedirektoratet skal på vegne av staten 

ha et helhetlig ansvar for styring og 

koordinering av jernbanesektoren.»



Kilde: Meld. St. 33 (2016–2017), Figur 4.2
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Klimagassutslipp fra transportsektoren



Innsats på flere områder
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• Overført trafikk

• Utslippsreduksjoner i egen 

sektor

• Utslippsreduksjoner på bygge-

og anleggsplass



Overført trafikk
Godsstrategi
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Godsstrategi på jernbane
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1. En pålitelig og punktlig jernbane

2. Kapasitet og effektivitet i 

fremføringen

3. Tilgjengelige og effektive terminaler

4. Et utvidet og sammenkoblet 

nettverk

Foto: Øystein Grue



1. En pålitelig og punktlig jernbane

9

• Vedlikehold og fornying av 

infrastrukturen

• Planlegging og styring av 

trafikk

• Beredskap og avvikshåndtering



2. Kapasitet og effektivitet i fremføringen
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• Kryssingsspor og dobbeltspor

• Lengre tog

• Optimaliserte godsruter –

redusert fremføringstid



3. Tilgjengelige og effektive terminaler
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• Terminalstruktur

• Terminalkapasitet

• Effektiv terminaldrift



4. Et utvidet og sammenkoblet nettverk
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• Nye banekoblinger

• Elektrifisering

• Havne-, side- og industrispor



18 mrd. kr– godspakke på jernbane

Mrd. 2017-kr
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Terminaltiltak 

- oppgradering av Alnabru i Oslo

- modernisering av Nygårdstangen i 

Bergen

- oppstart av nytt logistikknutepunkt i 

Trondheim

Kapasitetsøkende tiltak

- Bygging og forlenging av 

kryssingsspor

- Banekoblinger (tilsvinger)

Elektrifisering



Utslippsreduksjoner i 
egen sektor
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Gjenstående dieselstrekninger: 

• Røros- og Solørbanen

• Nordlandsbanen

• Raumabanen

• (Bratsbergbanen)

• Trønder- og Meråkerbanen er besluttet 

elektrifisert

• Energibæreren som skal erstatte diesel må 

bidra til å styrke konkurransekraften til 

godstransport på bane!



Hvorfor elektrifisering av Røros-/Solørbanen
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• Samme driftsform som 

tilgrensende baner i N og S

• Gir fleksibelt og effektivt 

banenett for togoperatører

• Omkjøringsmuligheter ved 

stengte baner



Jernbaneverkets anbefaling (desember 2015)
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• Elektrifisering/del-

elektrifisering av Røros- og 

Solørbanen

• Driftsform på Nordlandsbanen 

og Raumabanen vurderes ved 

neste rullering av NTP



Nullutslippsløsninger skal legges til grunn i 

alle fremtidige offentlige materiellanskaffelser 

i jernbanen
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Utslippsreduksjoner på 
bygge- og anleggsplass
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Utbygging, drift og vedlikehold

• Handlingsplan for fossilfrie 

bygge- og anleggsplasser innen 

transportsektoren

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIvNXe5bHPAhUFXCwKHRHNAsAQjRwIBw&url=http://www.klikk.no/tungt/anleggsmagasinet/article900952.ece&bvm=bv.134052249,d.bGg&psig=AFQjCNFZsjmLnCf60qu7sDpUSfuyF8XTaA&ust=1475142889948690


Hvor store utslipp kan vi 
spare?
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Overført trafikk – tog versus lastebil

• Dieselbaner:

- 4 ganger større utslipp på veg 

(g/km)

• Gjennomsnitt for alle baner:

- 10 ganger større utslipp på 

veg (g/km)



Egen sektor – diesel versus elektrifisert

Sparte CO2 ekvivalenter per år ved elektrifisering

Gods Person

Røros-/Solørbanen 6 281 4 431

Nordlandsbanen 59 671 4 765

Raumabanen 4 105 839

NB! Beregnet utslippsreduksjon basert på metodehåndboken. Gir et 

avvik i forhold til rapporterte utslipp fra togselskapene (50 000)
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Hva hvis alt gods på bane ble overført til veg…?
-et sjablongmessig regnestykke for 2015

• 3 341 mill tonnkm gods på jernbane

- På lastebil: 121 g/tonnkm (TØI) 

- På tog: 10 g/tonnkm (gj.snitt)

- Differansen lastebil-tog: 111 g/tonnkm

• Sparte utslipp som følge av gods på bane i 2015

- 3 341 mill tonnkm x 111 g/tonnkm = 370 851 tonn CO2-

ekvivalenter



Jernbanesektoren vil ta en aktiv rolle for å 

kunne ta i bruk nullutslippsløsninger. Aktiv 

deltakelse i FoU-prosjekt som MoZEES og 

CenSES og pilotering/testing av ny teknologi 

står sentralt i dette. 
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