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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Interne ansvarsområderInvolvering av hovedaktører innen og utenfor jernbanesektoren i Norge som togoperatører, togprodusenter og batteriprodusenter + SINTEF Det kommer en påfølgende forklaring på hva helbatteri-drift og del-elektrifisering betyr.Det er gjort en samfunnsøkonomiske analyse for å sammenligne driftsformene og resultatet viser at helbatteri og batteridrift med delektrifisering gir det beste resultatet. 



Prosjektet del-1 ble rettet mot:
• Ny og fremtidig nullutslippsteknologi som vil 

kunne erstatte bruk av fossilt drivstoff.
• Muligheter for å redusere investering og 

fornyelse av KL–anlegg.
• Muligheter for å ta i bruk nullutslippsteknologi 

for jernbanekjøretøy og arbeidsmaskiner.
• Vurdering av driftskostnader for godsoperatører

Tildelingsbrevet 2019:
• Vurdering av gjennomførbarhet av pilotprosjekt 

med hydrogentog i Norge.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
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. Vurdert driftskostnader for togselskapene for de forskjellige driftsformene. Spesielt for gods av hensyn til hvordan dette kan påvirke konkurranseevnen.Jernbanedirektoratet er gjennom tildelingsbrevet 2019 gitt et oppdrag med å utarbeide forslag til et mandat for en vurdering av gjennomførbarhet av et prøveprosjekt med drift av jernbanekjøretøy basert på hydrogen. Jernbanedirektoratet er av Samferdselsdepartementet i april 2019 gitt et spesifikt oppdrag med å utarbeide en egen rapporten for å svare ut mandatet gitt av Samferdselsdepartementet. 



Helbatteri

Mulighetsstudie Nordlandsbanen med helbatterikonsept (uten mellomlading): 

• Godstransport med energiforbruk på 13,7 MWh = 150 tonn batterier
• Persontog (lok og vogn) med energiforbruk på 8 MWh = 86 tonn batterier
• Persontogsett ikke mulig.

Mulighetsstudien på Nordlandsbanen viser at helbatteri ikke er hensiktsmessig.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hva innebærer en helbatteriløsning? Ladestasjoner ved endestasjoner/terminalerLast-mile batteripakke er nødvendig for å kunne skifte batterivognene  bak loket for retur
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Lading av batteriet fra KL under kjøring

ØBB: Siemens Desiro ML Cityjet eco

Strømforsyning 15kV AC eller 25kV AC.

Batterikapasiteten 0,53 MWh batteritype
Lithium Titanate (LTO)

Batterivekt 13,5 tonn

Ladetid under kjøring 20 minutter

Rekkevidde 80 km

Maks hastighet KL 140 km/t 
akselerasjon 1m/s²

Maks hastighet med batteridrift 120 km/t
akselerasjon 0.77m/s²
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Nordlandsbanen: Produsentenes analyser

Siemens, Bombardier og Stadler (delvis) bekrefter å kunne kjøre 
Nordlandsbanen iht. rutemodellen med togsett hvis det kan lades under kjøring .

Lokomotiver med batteridrift er foreløpig ikke tilgjengelig. men kan det tenkes at 
det opprettes et samarbeid om utvikling av et?
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2019 2025-2030 2040 2050

Forventet batteriutvikling 

80 km
50 w/kg

320 km
200 w/kg

240 km
150 w/kg

160 km
100 w/kg

2021

120 km
70 w/kg

Utvikling av energitetthet på cellenivå

Batteritog/togsett: Utvikling av energitetthet på systemnivå.

Kilde: NTNU/SINTEF



Batterier i et godstog skal kunne bygges inn i et lokomotiv

Energimengden 2,6 MWh (Mega Watt hour) er energibehovet for et 
godslokomotiv som kjører Trondheim – Bodø med lading på 9 delstrekninger.

Energien er 20 % av hva helbatteriløsning ville hatt behov for.



Batteridrift med del-elektrifisering

• Elektrifiserer kun 20-30% av strekningen
• Lading fra kontaktledning mens toget kjører
• Lader batterier ved nedoverkjøring og bremsing

• Kan unngå vesentlige kostnader ved ikke å elektrifisere 
overgangsbruer og tunneler

• Batterimengde blir kun 20-30% av helbatteriløsning

• Del-elektrifisering gir lademuligheter til arbeidsmaskiner



Start på arbeidet
Alle tunnelfrie strekninger på cirka 10 km eller mer ble tegnet inn i 

lengdeprofil, lengdeangivelse km i blå rektangler.

Områdene (det blå imellom) har 154 tunneler 



Tunneler
Unngå flest mulig tunneler pga. kostnader og hensyn til operativ drift

• Kun 17 av 154 tunneler blir 
elektrifisert. Dette er kun 5 % 
av alle tunnelmeter på 
Nordlandsbanen. 

• Kostnaden er på 427 MNOK 
for utvidelse av 15 tunneler. 
(2 stk har tilstrekkelig høyde) Figur: Eksempel Raudberget tunnel på strekning 12LADE



Muligheter
Hvordan utnytte batteriene med hensyn på bruer og tunneler

Vi har foreslått at kontaktledning går over til isolert kabel gjennom bruene og 
dermed unngår man elektrifiseringen av disse to fagverksbruene 
(Ulempe er at man også mister lading cirka 100 m før og etter )

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I disse 2 eksempler så er det trolig for lav høyde for kontaktledning gjennom brua.Jernbanebru over Steinkjerelva. Denne brua ligger i Steinkjer og er svært synlig i bybildet og muligens også verneverdig.Jernbanebru over Namsen ved km 265,067 er fra år 1938. 



Nettforsyning

Finne steder nær jernbanen med bra overliggende nettforsyning. 
Resultat var bra!

Tabellen viser foreslått plassering, spenningsnivå i overliggende nett, redundans 
(N-1 er best), kortslutningsytelse er kvalitetsindeks, (høyere jo bedre)



Energistatus i batteriet
Ladestrekningene tilpasses energibehovet i begge kjøreretninger

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Øverste graf: Løpende energistatus i MWh på en togreise mellom Trondheim og Bodø. Y - aksene viser energistatus i batteriet opp til 3 MWh. Nederste graf: Lyse grønne felter viser strekninger som er ladestrekninger (L), strekninger imellom er hvor toget kjører på batteridrift uten kontaktledning (B). Grønne piler er innmatingspunkter fra matestasjoner til kontaktledning.



Løsningsforslag Nordlandsbanen

• Kun LADE 
strekninger krever 
ombygging

• Saltfjellet har 
elektrifisering på 
hver side

• Lengste batteri-
strekning er 
81km

Brukernavn
Presentasjonsnotater
12 batteristrekninger9 ladestrekninger6 nye omformerstasjonerTogtypen er i prinsippet elektrisk men mulighet for drift ved batterier.Veksler mellom KL og batteristrekninger ved å heve/senke strømavtaker i 100 km/t.Ladetid er avhengig av batteriteknologien og hvor batteriet kan ta imot pr. tidsenhet.



Jernbane-
magasinet 
NR.4/2019



Investeringskostnader for infrastruktur.

Vi kan da ende opp med en prislapp på rundt 3,3 milliarder i stedet for 14,1 milliarder!

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kostnader til batterier i tog er ikke inkludert!
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Konklusjon

Per i dag er batteribasert teknologi 
med lading fra kontaktledning (KL) 
mest aktuell som en varig løsning 
for å erstatte ordinær diesel.



 Det anbefales at konseptet som innebærer batteritog kombinert med del-
elektrifisering utredes videre med målsetting om pilot-prosjekter for testing av 
«batteridrift med del-elektrifisering» (innen 2025). 

 Det anbefales at man ikke går videre med konkrete forslag til pilotprosjekter 
for hydrogentog, men følger aktivt med på relevant FoU og erfaringer med 
hydrogen som energibærer på tog. 

 Nytt pr. 2020. Hovedrapport og delrapporter er oversendt 
Samferdselsdepartmentet. Jernbanedirektoratet utarbeider mandat for 
videreføring av NULLFIB.

Anbefalinger fra NULLFIB prosjektet 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Jernbanedirektoratet utvikler modeller for eierskap og finansiering av batterikjøretøy som legger til rette for at det blir bedriftsøkonomisk lønnsomt for operatør. Det må sendes en forespørsel til leverandørmarkedet som sikrer utviklingen av et batterilokomotiv.Jernbanedirektoratet, sammen med Bane NOR og togoperatører må definere pilotprosjekter for testing av del-elektrifisering med batteridrift. Jernbanedirektoratet har ansvarsområdet innenfor finansiering Togoperatører har ansvar for testing. Bane NOR har ansvar for nødvendig utbygging.



Jernbanedirektoratet skal i 2020:

 Fremme forslag for departementet om utnyttelse av mulighetene som ligger i 
ny teknologi for jernbanen.

 Koordinere tiltak og bidra til nødvendig kunnskap og samarbeid i sektoren slik 
at ny teknologi og nye mobilitetsløsninger på jernbane kan prøves ut og ev. tas 
i bruk i Norge.

 Hovedmål 3 – Miljø: «Det viktigste virkemiddelet i sektoren for å nå 
etappemålene knyttet til klimagassutslipp og ren luft er å gjøre jernbanen 
attraktiv både for person- og godstransport der toget har sine miljøfortrinn.»

Statsbudsjettet: 
Tildelingsbrevet til Jernbanedirektoratet for 2020

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Jernbanedirektoratet utvikler modeller for eierskap og finansiering av batterikjøretøy som legger til rette for at det blir bedriftsøkonomisk lønnsomt for operatør. Det må sendes en forespørsel til leverandørmarkedet som sikrer utviklingen av et batterilokomotiv.Jernbanedirektoratet, sammen med Bane NOR og togoperatører må definere pilotprosjekter for testing av del-elektrifisering med batteridrift. Jernbanedirektoratet har ansvarsområdet innenfor finansiering Togoperatører har ansvar for testing. Bane NOR har ansvar for nødvendig utbygging.



https://www.jernbanedirektoratet.no/no/strategier-og-utredninger/utredninger/vurderer-flere-nullutslippslosninger/gi-innspill-til-
nullutslippslosninger-for-ikke-elektrifiserte-baner-nullfib/

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Jernbanedirektoratet utvikler modeller for eierskap og finansiering av batterikjøretøy som legger til rette for at det blir bedriftsøkonomisk lønnsomt for operatør. Det må sendes en forespørsel til leverandørmarkedet som sikrer utviklingen av et batterilokomotiv.Jernbanedirektoratet, sammen med Bane NOR og togoperatører må definere pilotprosjekter for testing av del-elektrifisering med batteridrift. Jernbanedirektoratet har ansvarsområdet innenfor finansiering Togoperatører har ansvar for testing. Bane NOR har ansvar for nødvendig utbygging.

https://www.jernbanedirektoratet.no/no/strategier-og-utredninger/utredninger/vurderer-flere-nullutslippslosninger/gi-innspill-til-nullutslippslosninger-for-ikke-elektrifiserte-baner-nullfib/


Takk for oppmerksomheten!
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