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Innspel til "Nullutslippsløsninger for ikke-elektrifiserte baner
(NULLFIB)"
Bakgrunn
Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 har eit mål om «et transportsystem som
er sikkert, fremmer verdiskapning og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet».
Jernbanedirektoratet har difor utført prosjektet «NULLFIB» for å oppdatere
kunnskapen om nullutsleppsløysingar for jernbanen. NULLFIB skal svare på
følgjande spørsmål:




Kva nullutsleppsløysingar er vurdert som alternativ til diesel?
Kva nullutsleppsløysing gir størst økonomisk gevinst?
Kva er det beste alternativet for vidare satsing?

Prosjektet har vurdert følgjande energiberarar:







Hydrogen
Biogass
Biodiesel
Helbatteri
Batteridrift med del‐elektrifisering

Ovannemnte energiberarar er testa ut for tog i andre land. Desse forsøka er
grunnlag for vurderingar knytt til teknologisk mogenskap, kostnad og i kva grad dei
ulike energiberarane er moglege å realisere.
Hovudrapporten konkluderer med at batteri-teknologi er vurdert som den mest
aktuelle løysinga for å erstatte diesel i jernbanen. Hovudrapporten anbefaler at
Jernbanedirektoratet gjer vidare utgreiing av batteritog kombinert med delelektrifisering. Målet er pilot-prosjekt for testing av «batteridrift med delelektrifisering innen 2025».
NULLFIB er avgrensa i tid og omfang, og NULLFIB tar utgangspunkt i tilgjengeleg
teknologi i dag og har bruka Nordlandsbanen som case-studium. Nordlandsbanen
er den mest utfordrande strekninga av dei fem jernbane-strekningane som bruker
konvensjonell (fossilbasert) diesel i Norge. Raumabanen er ein av desse fem.

Transport er ansvarleg for om lag 30 prosent av dei totale klimagassutsleppa i
Norge. Jernbanen sine klimagass-utslepp er låge, omlag 0,05 prosent av dei totale
klimagass-utsleppa i Norge, ifølgje hovudrapporten.
Fristen for å gi innspel til Jernbanedirektoratet er 15. februar 2020.
Hovudrapporten er lagt ved saksframlegget. Delrapportane 1 - 4 er å finne på
www.jernbanedirektoratet.no/nullutslipp :
• Delrapport 1 er ein økonomisk analyse av dei ulike teknologiane i form av
eit case studium av Nordlandsbanen.
• Delrapport 2 tar for seg teknikk knytt til bruk av batteri som energiberar i
jernbanekøyretøy med utgangspunkt i eit case-studium av Nordlandsbanen.
• Delrapport 3 tar for seg infrastruktur knytt til del-elektrifisering og er eit
case studium av denne teknologen på Nordlandsbanen.
• Delrapport 4 tar for seg teknikk for infrastruktur og køyretøy knytt til bruk
av hydrogen, biogass og biodiesel som energiberar for jernbanekøyretøy og
naudsynt infrastruktur.
Hovudrapporten og delrapportane med vedlegg er på fleire hundre sider til saman.
Sentrale punkt i hovudrapporten og delrapportane er presentert i komande avsnitt.
Jernbanedirektoratet har i delrapport 1: «Kostnadseffektivitetsanalyse av å innføre
nullutslippsteknologi på Nordlandsbanen» drøfta kva som er mest kostnadseffektivt
av dei nemnte energiberarane over. Eit skifte til nullutsleppsløysingar hos
jernbanen fører til endra kostnader knytt til:
•
•
•
•

Investeringar på jernbaneinfrastrukturen
Investeringar i køyretøy
Driftskostnader jernbaneinfrastruktur
Driftskostnader køyretøy

Dieseldrift er basisalternativet i kostnadsberekningane. Det er antatt at biodiesel
vil ha omtrent same kostnad som diesel. Sitat frå delrapport 1 side 3:
«Anbefalingen basert på kostnadseffektivitetsanalysen må da være å innføre
enten helbatteridrift eller batteridrift med delelektrifisering for å erstatte
dagens dieseldrift på Nordlandsbanen. Ifølge kostnadseffektivitetsanalysen
er helbatteridrift bedre enn batteridrift med del-elektrifisering i flest
sensitivitetsanalyser, men i noen alternativ kommer batteridrift med
delelektrifisering nokså likt ut med helbatteri eller bedre. For eksempel kan
en sterk økning i togtrafikken medføre at batteridrift med delelektrifisering
kommer bedre ut enn helbatteridrift.»

Figur 1: Endring i kostnader ved å innføre annen teknologi enn
diesel/biodiesel for persontransport og godstransport på Nordlandsbanen.
Nåverdiar 75 år. Mill. 2019-kr. (kjelde: Jernbanedirektoratet, NULLFIB
Delrapport 1: Kostnadseffektivitetsanalyse av å innføre
nullutslippsteknologi på Nordlandsbanen, s. 11)
Figuren over treng forklaring (sitat frå delrapport 1, s. 11-12):
«Tallene ovenfor/under søylene viser nettovirkningene. For standard
kontaktledning ser en investeringene ligger over 0, mens driftskostnad
kjøretøy ligger under 0. Alt måles i forhold til dagens dieseldrift. Det betyr at
kostnadsøkningen for standard kontaktledning i forhold til diesel kommer
som en følge av investering på jernbaneinfrastrukturen for å kunne kjøre
elektriske tog der. Drift kjøretøy kommer under 0 fordi det er billigere å
kjøre elektriske kjøretøy enn dieselkjøretøy. Tallet 9 989 millioner kroner er
en summering av alle positive og negative kostnadstall og viser
kostnadsøkningen i forhold til å kjøre dieseltog på strekningen 75 år frem i
tid. Siden vi antar at diesel og biodiesel kommer likt ut er disse
nettovirkningene også en kostnadsforskjell fra biodiesel.
For batteridrift med del-elektrifisering og helbatteridrift er summen negativ.
Dette skyldes først og fremst at investeringene som nåverdi er mindre enn
for standard kontaktledning, og at reduksjonen i driftskostnadene dermed
blir større i absoluttverdi enn investeringene på infrastrukturen og i
togmateriell. Helbatteridrift kommer bedre ut enn batteridrift med delelektrifisering med -283 mot -4. Dette skyldes mindre
infrastrukturinvesteringer for helbatteridrift. Å drifte et tilbud på
helbatteridrift er dårligere enn batteridrift med del-elektrifisering, det kreves
estimert 15% ekstra togkilometer for gods og ekstra kostnader for både
gods og persontog på grunn av en større batterimengde, men dette tapet
oppveier ikke helt gevinsten av mindre infrastrukturinvesteringer som er
fordelen helbatteridrift har sammenlignet med batteridrift med delelektrifisering.

Hydrogen kommer dårlig ut med 7 817 millioner kroner både på grunn av
investeringskostnader og fordi kjøretøyene er dyre i drift. For biogass er det
forutsatt samme driftskostnader som dieseltog, slik at kostnadsøkningen her
skyldes infrastrukturinvesteringer og kjøretøyinvesteringer.
For biodiesel forventes det helt marginale forskjeller fra diesel og det må
antas at denne energiformen kommer omtrent likt ut med diesel. Det er en
marginal økning på kjøretøyinvesteringer som i den store sammenheng vil
ha liten betydning. Men biodiesel kommer ikke så bra ut som helbatteri fordi
driftskostnadene for sistnevnte kjøretøy er langt rimeligere.
Resultatene er avhengige av hvor mange tog som kjører, eller togkilometer
vi beregner ut fra. Det kan være motsatt og, at veksten blir større og da vil
dette virke enda mer i retning av anbefaling av batteridrift med
delelektrifisering eller helbatteri, som har lave driftskostnader for
kjøretøyene.»
Frå delrapport 2 batteritog, s.16:
«Land som Tyskland, Østerrike og Danmark der store deler av
jernbanenettet ikke er elektrifisert, ser nå med bakgrunn i operativ suksess
med batteridrift og den raske utviklingen av batteriteknologien fordelene ved
å kunne benytte togsett som kan bruke kombinasjonen av KL- og batteri
som driftsmodell.»

Figur 2: Prototype batteritog, Siemens Mireo City Jet ECO (kjelde:
Jernbanedirektoratet, NULLFIB Delrapport 2: batteritog, s. 16)
KL er forkorting for «Kontakt-Ledning», dvs. den straumførande leidningen som ligg
over traseen til toget, og som overfører elektrisk energi til toget sitt
framdriftssystem.
Norske tog AS vart oppretta for å utleie av rullende materiell for persontrafikkoperatørar på norske jernbanespor. Selskapet er eigd
av Samferdselsdepartementet. Norske tog AS overtok mesteparten av NSB
sitt rullende materiell. Norske tog AS skal leie ut eksisterende materiell og kjøpe
inn nytt materiell.

Norske tog AS har bestilt Flirt type 76 fra Stadler (Sveits) med dieseldrift som kjem
til Norge frå våren 2020. Flirt type 76 er bygd slik at det kan køyre og veksle
mellom køyrestraum/KL og dieseldrift, avhengig av om banestrekningane er
elektrifisert eller ikkje. Type 76 har ei mellomvogn med 4 dieselmotorar som
genererer energi for elektrisk framdrift. Stadler har sett på ei løysing der
mellomvogna med dieselmotorane vert bytta ut med eit batterilager. Stadler har
videre gjort en vurdering og foreløpige energiberegninger for ein mogleg overgang
frå dieseldrift til rein batteridrift. Målet er å installere så mykje batterikapasitet som
mogleg.

Figur 3: Flirt togsett type 76. Mellomvogna med dieselmotorar er vist
innanfor den raude firkanten. Planen er å erstatte dieselmotorane med
batterilager. Kjelde: Jernbanedirektoratet, NULLFIB Delrapport 2:
batteritog, s. 19)
Lading av batteria for jernbanekøyretøy, kan skje frå eit vanleg KL-anlegg under
køyring eller frå spesialdesigna ladeanlegg når køyretøyet står stille.
NSB har tidlegare kjøpt inn togsett av typen Flirt frå Stadler, med gode erfaringar
(sjå til dømes https://www.aftenposten.no/okonomi/i/kEdB/her-fant-nsb-endeligtog-som-gaar-fra-foerste-dag).
Delrapport 3 «Del-elektrifisering/Infrastrukturtiltak» presenterer forslag til tekniske
løysingar og kostnader for delelektrifisering av Nordlandsbanen.
Om hydrogen frå delrapport 4 Hydrogen, biogass og biodiesel, s.13-14:
«Det er produsert tog, busser, lastebiler og biler som drives av hydrogen.
Antallet er imidlertid svært begrenset. I Norge er det et prøveprosjekt med
busser i Oslo, et par prosjekter med noen få lastebiler, og det er registrert
mellom 100- og 200 personbiler. Det var opp mot 10 fylleanlegg for
hydrogen i Norge, men antallet er kraftig redusert som følge av dårlig
lønnsomhet. I tillegg er per tidspunkt samtlige hydrogenfyllestasjoner i
Norge midlertidig stengt grunnet eksplosjon ved hydrogenfyllestasjonen i
Sandvika, Bærum i juni 2019. For tog finnes det pr i dag kun 2 tog som er i
drift i Tyskland. Bruken av teknologien er i stor grad på prototype stadiet.
De systemene som er bygget, er bygget i et lite antall, og har dermed høye
kostnader og lav standardisering. Det er de minste systemene som har
kommet lengst, og når det gjelder systemer som er store nok til å benyttes i
tog er det gjort svært begrensede forsøk. For systemer som er store nok til
å drifte et godstog er Jernbanedirektoratet ikke kjent med at det finnes noen
prototyper, bortsett fra prototyper av anlegg til skip.
Tilgjengeligheten av basisteknologien avhenger også at teknologien for
sikker lagring og håndtering av hydrogen er tilstrekkelig utviklet. Lagring og
håndtering av hydrogen er frem til nå stort sett håndtert i større
industrianlegg med høye krav til industriell sikkerhet. Det er gjort noen
forsøk med distribusjon av hydrogen fra offentlig tilgjengelig anlegg, men
det er utfordrende å kombinere offentlig tilgjengelige anlegg med en

tilfredsstillende sikkerhet for personer som oppholder seg i og rundt
anlegget. Frem til nå har dette i stor grad vært håndtert med at det er
anlegg av begrenset størrelse som kun har lagret mindre mengder
hydrogen. Dersom teknologien brukes av flere eller tyngre forbrukere som
bruker større volumer, må det finnes en annen måte å kombinere
tilgjengelighet og sikkerhet.
Selv om basisteknologien finnes og er relativt velutviklet, må bruken av
teknologien betraktes som umoden som følge av umodenheten knyttet til
bruk, lagring og håndtering av hydrogen. Hydrogenteknologi for bruk i tog
kan anskaffes som prototype, men det er ikke en standardisert kommersielt
tilgjengelig teknologi for bruk i tog.
Det finnes ulike meninger om forventet prisutvikling for hydrogenteknologi,
og ulikhetene baserer seg på at det er ulike syn på hvor nærstående
hydrogenteknologiens kommersielle gjennombrudd og påfølgende
masseproduksjon er. Miljøer som arbeider for å fremme hydrogenteknologi
har de siste 20 årene spådd at gjennombruddet er nærstående. Det er
imidlertid noe vanskelig å feste lit til slike forventinger uten at de
underbygges bedre enn hva vi har sett til nå. Innen transport ser
hydrogenteknologien som sagt ut til å tape kampen om det kommende
teknologiskiftet innenfor de fleste sektorer. Hydrogen som stoff har
tilknyttede sikkerhetsutfordringer som tilsier at stoffet fortrinnsvis bør
anvendes på steder der man unngår transport og har muligheten til å
etablere et høyt industrielt sikkerhetsnivå. Dette kan være innenfor
kraftforsyning eller annen stasjonær virksomhet. Dette er et potensielt
marked der teknologien kan få sitt gjennombrudd slik at produksjonsvolumene tar seg opp og presser prisen ned, men det er også et begrenset
marked med et betydelig lavere antall potensielle anlegg enn hva man ville
hatt med et gjennombrudd innen transport. Det er derfor rimelig å anta at vi
vil se en reduksjon i prisene på teknologien, men den vil nok la vente noe på
seg, og være betydelig mer moderat enn hva man ser f.eks. for
batteriteknologi, som har hatt et gjennombrudd innen transport.»
Sitat, delrapport 4, side 48-49:
«Dersom drift i tunneler med tog basert på hydrogen som energibærer lar
seg gjennomføre, er tunneler i likhet med verksteder innelukkede områder,
der vi med drift basert på hydrogen tar med oss en vesentlig mengde
brennbar eksplosiv gass inn. I likhet med på verksteder må vi med drift i
tunneler sikre oss mot at hydrogengass på avveie antennes og at dersom
den antennes må konsekvensene av en eksplosjon gjøres minst mulige, og
vurderes som akseptable både før og etter at en ulykke har inntruffet.
Videre er togets bremser en vesentlig kilde til gnister som antenner en rekke
branner hvert år. Overgang til andre materialer i bremseklosser for godstog
vil redusere omfanget av gnister fra bremsene men det vil fortsatt
forekomme gnister og temperaturene i hjul ved bremsing ser ut til å øke.
Jernbanedirektoratet vurderer det som vanskelig og fjerne denne kilden til
gnister og høye overflatetemperaturer.

I tillegg til å fjerne tennkilder må det for å forhindre gasseksplosjoner og
håndtere hydrogengass på avveie sikres at hydrogen ikke får anledning til å
ansamle seg i toppen av tunnelen samt at det må bygges deteksjons og
varslingssystemer for brennbar gass som kan detektere tilstedeværelse av
brennbare gasser og varsle infrastrukturforvalter slik at operative tiltak som
stenging av tunnel osv. kan iverksettes.
Varsling og deteksjonssystemer må ha en sikker helårs strømforsyning, og
en EX utførelse. Kostnaden for varsling og deteksjonssystemer vil variere
med tunnelens lengde og tilgangen til sikker strømforsyning.
Det er stor forskjell på hvilke tiltak som må iverksettes for å hindre
ansamling av hydrogen på avveie i ulike tunneler. Korte tunneler med jevn
stigning i en retning vil i de fleste tilfeller ha potensial for å kunne ventilere
ut hydrogen med naturlig ventilasjon, men hver tunnel må i tillegg vurderes
mer detaljert i forhold til mulige ansamlingspunkter i selve konstruksjonen.
For tunneler med høyeste punkt inne i tunnelen (Høybrekk), må det
etableres mulighet for ventilering enten i form av en ventilasjonssjakt som
naturlig ventilerer fra tunnelens høybrekk eller ved en EX-sikker mekanisk
ventilasjon som suger ut fra høyeste punkt i tunnelen. I likhet med øvrige
tunneler må også hver tunnel vurderes særskilt i forhold til mulige
ansamlingspunkter i selve konstruksjonen. Kostnaden knyttet til
ventilasjonssjakter og mekanisk ventilasjon vil variere fra tunnel til tunnel,
avhengig av lengden på ventilasjonssjakten som må borres og tilgangen til
stedet de må borres fra for løsninger med sjaktventilering, og avhengig av
med tunnelens lengde og tilgangen til sikker strømforsyning for mekanisk
ventilasjon.
Ventilasjonssystemene må virke under alle forhold og være konstruert og
dimensjonert for å kunne håndtere f.eks. vinterproblemer knyttet til at fuktig
luft fra tunnelen ventileres ut i temperaturer under null, hvor fuktighet
kondenseres og fryser til slik at ventilasjonsanleggets funksjon reduseres
eller stanses. Både naturlig ventilerte ventilasjonssjakter og mekaniske
ventilasjonssystemer må ha overvåking og varslingssystemer som sikrer at
infrastrukturforvalter har kontroll på funksjonen og kan iverksette operative
tiltak som stenging av tunnel og feilretting ved svikt i ventileringen av
tunnelen. Slike systemer vil ha en kostnad som varierer med tunnelens
lengde og tilgangen til sikker strømforsyning.
Dersom det skulle oppstå en gasseksplosjon i en tunnel, vil vi ikke ha andre
muligheter til å avlaste trykk enn i tunnelens lengderetning, da tunnelens
struktur må anses som meget sterk i både vegger gulv og tak. Ved en større
hydrogeneksplosjon i en lengere tunnel vil eksplosjonens trykkbølge bli
meget kraftig, oppnå svært høy hastighet og nå svært langt før den avtar.
Det er dermed en risiko for at alle som oppholder seg i en tunnel ved en slik
ulykke vil omkomme som følge av eksplosjonen. Eksperimenter fremvist i
tilknytning til SH2IFT prosjektet indikerer i tillegg at blokkeringer i tunnelen
f.eks. i form av kjøretøy vil bidra til å øke eksplosjonens hastighet og
dermed også skadepotensialet. Det er ikke identifisert noen form for
skadereduserende tiltak, noe som medfører at det heller ikke knyttes noen
investeringskostnader til dette.

Under gitte forutsetninger vil en eksplosjon inne i en tunnel kunne medføre
skader på tunnelens struktur. I verst tenkelige tilfelle vil en eksplosjon
kunne medføre at tunnelen blir så skadet at den ikke lenger kan brukes.
Dette er ikke en investeringskostnad, men det bør regnes inn avsetninger til
erstatning av ødelagte tunneler ved bruk av hydrogen som energibærer.
Samlet sett er det svært vanskelig å gi en generisk vurdering av kostnader
til tilpassing av tunneler da en rekke tunneler vil kunne benyttes uten
kostbare tiltak, mens i andre tunneler kan vi risikere å måtte installere en
rekke svært kostnadskrevende tiltak for å kunne etablere en tilfredsstillende
sikkerhet.»
Utstyr med eksplosjonsbeskytting (EX-utstyr) er elektrisk og ikke-elektrisk (f.eks.
belter) utstyr som er utforma for å hindre eksplosjon dersom det skulle oppstå ein
eksplosiv atmosfære.
Om biogass i delrapport 4 – hydrogen, biogass og biodiesel side 19 og 29:
«Det er pr i dag liten aktivitet fra kjøretøyprodusenter for å utvikle kjøretøy
som baserer seg på biogass som energibærer. Jernbanedirektoratet har
jevnlig møter med aktuelle kjøretøyleverandører for å innhente informasjon
om hva markedet kan tilby og hvilke teknologiske trender kjøretøyleverandørene er opptatt av. Det er i disse møtene ikke kommet frem noen
informasjon om at noen av de aktuelle kjøretøyleverandørene som er aktive
i det Norske markedet har noen planer om utvikling av jernbanekjøretøy
med biogass som energibærer. Det er også usikkert om det vil bli brukt
ressurser til å utvikle slike kjøretøy, som følge av at teknologien har
betydelige sikkerhetsmessige utfordringer knyttet til bruk av drivstoff i
gassform som er vanskelige å håndtere i jernbanen.
Strengere utslippskrav og forbedringer av virkningsgraden til gassmotorer
gjør at biogass kan bli et mer attraktivt alternativ som drivstoff. Det er per
dags dato ingen kjente planer om biogassdrift på jernbane i Europa. Det fins
noen prosjekter som går på å bruke naturgass som drivstoff på tog. Hvis
disse ansees som en suksess kan det være mulig å erstatte naturgass med
biogass i fremtiden.»
Om biodiesel i delrapport 4 – hydrogen, biogass og biodiesel side 21:
«Teknologien til kjøretøy som benytter biodiesel vil være den samme som
for konvensjonell diesel, og det vil derfor ikke bli gitt noen inngående
beskrivelse av dette her da dette forutsettes å være kjent teknologi for
leserne.
Prinsipielt sett baseres teknologien på at energi lagres i form av diesel i
flytende form i en lagringstank, og omsettes i en forbrenningsmotor som
arbeider etter dieselprosessen. Flytende diesel sprøytes under høyt trykk inn
i et forbrenningskammer i motoren som inneholder komprimert luft. Diesel
forstøves under innsprøytning og selvantenner når det blandes med den
komprimerte luften. Kraften fra eksplosjonen som oppstår presser et
stempel ned og skaper mekanisk bevegelse som overføres videre av en
veivaksel til girkasser eller generator. Det er flere kjente måter å bygge opp
traksjonssystemer (dvs. framdriftssystem) på og kan i hovedsak deles inn i

dieselmekaniske, der det er mekanisk eller hydraulisk overføring av kraft fra
motor til aksler og hjul, og dieselelektrisk der kraften omdannes til
elektrisitet for så å overføres til elmotorer som driver aksler og hjul.»
HVO100 er andre generasjon biodiesel med egenskaper som er svært lik
konvensjonell diesel. HVO100 er produsert frå råstoff som til dømes resirkulert
matolje, avfall, skogbruksrester mv. B100 er første generasjon biodiesel, produsert
frå vegetabilske oljer.
«Generelt er HVO100 1-2 kroner dyrere per liter enn konvensjonell diesel,
mens B100 koster ca. det samme som konvensjonell diesel. For truckdiesel
har prisene for HVO100 vært 2-3 kroner dyrere per liter enn konvensjonell
diesel (27). Prisene fra Circle K er for veibruk. Dieselprisen for jernbane
ligger på 6,29 kr/L, som er lavere da det er færre avgifter innenfor jernbane
enn veibruk.»
Sitat delrapport 4 – hydrogen, biogass og biodiesel, s. 30:
«Det er foreløpig ingen planer om biodieseldrift innen norsk jernbane. I
Nederland (regionene Friesland og Groningen) har operatøren Aviva bestilt
18 nye tog som skal gå på 100 % HVO. Disse skal være i bruk fra desember
2020»
Politiske føringar

Hovudmål 4 i tiltaksplan samferdsel 2019 (tidlegare handlingsprogram
samferdsel), ref. sak SA-17/19:
«Transportsektoren skal omstillast mot eit samfunn med lågutslepp,
og andre negative miljøkonsekvensar skal minimaliserast» og
Resultatmål 2 under hovudmål 4 i tiltaksplan samferdsel 2019:
«Redusere miljøskadelege utslepp frå transportsektoren vesentleg
gjennom driftsavtalar på ferje, buss og hurtigbåt».
Det er vedtatt i sak T-84/16 at fylkeskommunen skal vere pådrivar for utvikling av
miljøvenleg teknologi og vere med på å prøve ut berekraftige, framtidige teknologiløysingar, ref. Fylkesplan for Møre og Romsdal 2017-2020 (sjå kap. 4
Gjennomgåande perspektiv).
Vurdering
Fylkeskommunedirektøren vil anta at forslag til tekniske løysingar for
Nordlandsbanen også vil gjelde for Raumabanen (med tilpassingar), men at
infrastruktur-kostnadene blir lågare fordi Raumabanen er vesentleg kortare
(Raumabanen er 115 km og Nordlandsbanen er 726 km ifølge Bane NOR).
Fylkeskommunedirektøren i Møre og Romsdal skal investere store beløp på
elektrifisering av ferjedrifta dei nærmaste åra. Ein viktig grunn for satsinga på
elferjer er at fylkesvegferjene representerer dei største klimagassutsleppa i
verksemda til fylkeskommunen. Ein annan grunn var eit ønske om å støtte opp om
den maritime næringsklynga i fylket. Klynga er i verdsklassen og er kapabel til å
planlegge, prosjektere og bygge elferjer.

Prosjektet NULLFIB har analysert Nordlandsbanen fordi den representerer størst
utfordring av dei fem ikke-elektrifiserte jernbanene i Norge. Raumabanen er ein av
desse fem. Fylkeskommunedirektøren meiner at ein batteritog-pilot på
Raumabanen kan gi nyttig kunnskap om til dømes jernbanedrift om vinteren, som
kan komme til nytte for andre jernbanestrekningar.
Fylkeskommunedirektøren vil hevde at batteritog med del-elektrifisering av
Raumabanen er i samsvar med politiske mål. Møre og Romsdal fylkeskommune har
mål om å vere berekraftsfylke nummer 1 i Norge, og ei miljøsatsing på
Raumabanen vil vere eit bidrag til å nå dette målet. Men batteritog med delelektrifisering vil krevje store investeringar, noko fylkeskommunen har erfart innan
ferjedrifta. Fylkeskommunedirektøren føreset at også Staten følgjer opp det grøne
skiftet, der eit av områda kan vere gjennom bruk av ny framdriftsteknologi på
Raumabanen.
Raumabanen er i dag eit turistprodukt i tillegg til å fylle rolla som ei transportåre
inn og ut av fylket. Banestrekninga har potensial for ytterlegare vekst. Svenska
jernvägar (SJ), som tek over drifta av Raumabanen når neste anbodsperiode
startar opp, har også signalisert at dei vil auke frekvensen på banen. Ei delelektrifisering av banen kan skape moglegheiter for ytterlegare auka tilbod, som til
dømes å starte opp igjen nattogtilbodet.
Jernbanen står for under 1 promille av klimagass-utsleppa i Norge, ifølge hovudrapporten. Til tross for at det ikkje er jernbanen som står for den største delen av
klimagassutsleppa i Norge, er det viktig at Norge deltar i det grøne skiftet også i
denne sektoren. Ein pilot innan del-elektrifisering av jernbanestrekningar med
krevjande høgdeforskjellar vil kunne gi kunnskap som også kan delast med
liknande strekningar, og da ikkje berre i Norge.
Forslag til vedtak:
1. Fylkesutvalet i Møre og Romsdal ber om at Raumabanen blir ein pilot for testing
av batteridrift med del-elektrifisering.
2.

Fylkesutvalet vil sette som ei føresetnad for ein batteritog-pilot at dei reisande
ikkje vert forsinka.
Ottar Brage Guttelvik
fylkeskommunedirektør
Arild Fuglseth
samferdselsdirektør
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