Derfor er jernbanetransport det
beste miljøalternativet

MILJØRAPPORT 2003

J e r n b a n e n 1 5 0 å r, 1 8 5 4 – 2 0 0 4

Jernbaneverket har ansvar for utvikling
og drift av et jernbanesystem som tilfredsstiller samfunnets og markedets krav til
sikkerhet, tilgjengelighet, kapasitet,
komfort/-opplevelse, miljø og
publikumsinformasjon.
Dette skal gjøres gjennom utvikling
og en effektiv drift av banenettet,
jernbanestasjoner og terminaler, bla.
publikumsarealer, adkomster,
parkeringsplasser og øvrige offentlige
fasiliteter som er nødvendige for
togbrukerne. Jernbaneverket har også
ansvar for trafikkstyring.

Hovedmål og strategier for miljø
For hovedområde miljø er det fastsatt følgende hovedmål:
Jernbaneverket skal styrke jernbanens miljøfortrinn.

Strategier for hovedområde miljø
Jernbaneverket skal:
■ Utvikle, dokumentere og kommunisere jernbanens miljøfortrinn
for å oppnå riktig ressursbruk.
■ Kontrollere og redusere jernbanens totale miljøpåvirkning
■ Stille definerte målbare miljøkrav til egen virksomhet,
leverandører og trafikkutøvere.
■ Forbedre det ytre miljø på stasjoner og langs linjen.
Øvrige hovedmål og tilhørende strategier framgår av
Jernbaneverkets årsmelding 2003.

Derfor er jernbane det miljømessig
beste transportalternativet:

Samferdselssektoren står overfor mange
ulike miljøutfordringer. Dette gjelder
særlig innenfor områdene biologisk
mangfold, kulturminner og kulturmiljø,
klimaendringer, luftforurensing og støy.
Satsing på jernbane og annen kollektivtransport gir de reisende et transportalternativ som er mindre miljøskadelig, og
bidrar dermed til å redusere de negative
miljøvirkningene fra transportsektoren.
Veitrafikk er den desidert viktigste kilden til støyplager i Norge. Foreløpige tall
viser at veitrafikken sto for 77 prosent av
plagene i 2002. Industri og næringsvirksomhet er den nest største kilden, med
7 prosent av totalen. Jernbanen bidro
med 5 prosent. Kilde SSB.
Tog har et lavere energiforbruk enn
andre former for transport, og cirka 80

prosent av dagens togtilbud drives av
hydroelektrisk energi med lite eller intet
utslipp. (I følge NVE var 88 prosent av
strømmen på det norske markedet i
2003 vannkraftbasert).
Flytrafikken bruker syv ganger så mye
energi som tog drevet av hydroelektrisk
energi.
Godstrafikk med lastebil bruker
nesten seks ganger så mye energi som
transport med godstog drevet med
hydroelektrisk energi.
Også dieseldrevne tog har lavere energiforbruk og CO2 utslipp enn personbil
og lastebil.
Kilde SSB rapport 2001/16 Direkte
energibruk og utslipp til luft fra transport i Norge 1994 og 1998.
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Nøkkeltall trafikkutøverene 2003
Tallene viser totalt energiforbruk inklusive tap i omformer og kl-anlegg. Tallene er foreløpige.
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Miljøstyring, energiforbruk,
støy og grunnforurensing
Miljøstyring og miljørevisjon
For å styrke jernbanens miljøfortrinn har
Jernbaneverket etablert et miljøledelsesystem som en integrert del av etatens
styringssystem. Systemet er basert på
prinsippene i ISO 14001 og revideres
jevnlig. Ved siste revisjon i 2003 ble indikatorer for miljø innarbeidet i miljøstyringssystemet. Jernbaneverket gjennomførte internrevisjon ang. utarbeidelse av
miljøoppfølgingsprogram for to utbyggingsprosjekter i 2003.

Energiforbruk
Foreløpige tall viser at Jernbaneverkets
el-forbruk i 2003 var ca 95 000 MWh.
El-forbruket utgjør størstedelen av
energiforbruket og er knyttet til driften
av det offentlige jernbanenettet f.eks
sporvekselvarme, samt driften av stasjonsbygninger, uteområder (belysning
og varmekabler) m.v.
Jernbaneverket startet i 2003 et 2-årig
ENØK-prosjekt der målet er å redusere
el-forbruket med 8,5 prosent i forhold
til 2002 nivå innen 2005. Prosjektet er
todelt. Det skal for det første jobbes med
aktiviteter som energi- og miljøanalyser,
energioppfølging, enøkplan og kompetanseutvikling gjennom et nettverk mellom regionene. Parallelt med arbeidet i
nettverket skal det gjennomføres fysiske
tiltak som bidrar til energiøkonomisering. Fysiske tiltak har blitt gjennomført
fortløpende gjennom hele 2003, for
eksempel regulering av sporvekselvarme og utskiftning av lysarmaturer.
Nettverksaktivitetene startet også i 2003.
Det har vært gjennomført et oppstartsmøte med de regionale prosjektlederne
og en nettverkssamling med alle involverte i prosjektet. På nettverkssamlingen
ble tema som bl.a informasjon, opplæring og motivasjon tatt opp. I tillegg
har prosjektdeltagerne gjennomgått
tall for energiforbruk 2002 for å oppnå
totaloversikt og graddagskorrigere
dette. Det rapporteres fra prosjektet til
statsforetaket Enova, som bidrar med
delfinansiering av prosjektet. Les mer
om prosjektet her: http://www.jernbane-
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verket.no/jernbanenettet/Miljo/
Jernbaneverket og trafikkutøverene
ble i 2002 enige om å etablere et samarbeidsprosjekt om energiøkonomisering
i banestrømforsyning og togframføring.
Første fase av prosjektet ble avsluttet i
2003. Det er utarbeidet en rapport fra
fase 1 av arbeidet som viser status for
ENØK- tiltak som ble foreslått i 1994,
aktuelle nye tiltak og forslag til videre
arbeid med ENØK.

studere effekter av enkeltstøyhendelser
på søvn, og risiko for oppvåkninger,
søvnstadiumendringer og kortvarige
vekkinger ved ulike støynivåer fra veg
og tog og bruk av ulike støyparametere.
Analysene vil fortsette i 2004 og det tas
sikte på å ha ferdig et utkast til publikasjon mot utgangen av året.
Les mer her: http://www.jernbaneverket.no/jernbanenettet/Miljo/

Støy

Flere steder på jernbanens område er
det drevet virksomhet som har ført til at
grunnen har blitt forurenset. Eksempel
på dette er kreosot fra gamle impregneringsverk (perioden 1900-1980).
Jernbaneverket har på kort sikt som mål
å få oversikt over alle jernbanens områder som har forurenset grunn. Målet på
lang sikt er å ha kontroll med og sikre
at avrenning fra grunnforurensing ikke
fører til helse- eller miljøskader. Region
Øst fullførte sin kartlegging av grunnforurensing i 2003. Region Sør har gjennomført slik kartlegging tidligere. I 2004
vil det arbeides videre med kartlegging
i Region Vest og Region Nord samt
utarbeide handlingsplan for gjennomføring der kartlegging er ferdig. Det vil
særlig være viktig å fullføre kartlegging
og utføre risikovurdering for det forurensede området Hommelvik i Region
Nord samt utarbeide tiltaksplan for det
forurensede området Mostadmarka i
Region Nord. Begge lokalitetene ligger
i Malvik kommune.
Jernbaneverket fikk i 2003 pålegg fra
Statens forurensingstilsyn om å utarbeide tiltaksplan for grunnforurenset
område ved Råde impregneringsverk
samt å gjenoppta overvåking av vannkvalitet. Risikovurdering er gjennomført
og tiltaksplan ble oversendt SFT i januar
2004. Tiltaksplan for Rila(Alnabru) ble
oversendt SFT i 2003.
En kartlegging av status for sanering
av PCB-holdige kondensatorer i 2003
viser at Jernbaneverket fortsatt har en
god del lysarmaturer med PCB-holdige
kondensatorer. Kostnadene for sanering
er så høye at det er usannsynlig at alle
PCB-holdige kondensatorer vil være
sanert innen 01.01.05 slik som forskrift
om PCB krever. Jernbaneverket har utarbeidet en handlingsplan for sanering av
PCB holdige kondensatorer og på grunnlag av denne søkt SFT om utsettelse av
fristen.

Grenseverdiforskriften for støy fastsetter
at ingen boliger (helårsboliger, barnehager, utdannings- og helseinstitusjoner)
skal utsettes for innendørs støy høyere
42 dBA etter 01.01.05.
I tillegg har regjeringen og Stortinget
fastsatt nasjonalt mål for støy. Målet er
å redusere støyplagen med 25 prosent
innen 2010 i forhold til 1999.
Jernbaneverket vil bidra til at disse
målene oppfylles når det gjelder boliger
langs eksisterende banestrekninger og
personer som plages av jernbanestøy.
Jernbaneverket har i 2003 deltatt i
arbeidet med å utvikle en modell for
å beregne påvirkning fra støy i Norge
sammen med Statistisk sentralbyrå,
SFT, Statens vegvesen, Forsvarsbygg
og Avinor AS. Modellen skal beregne
data for støypåvirkning (målt som antall
personer eksponert for ulike støynivåer)
og støyplage (målt som SPI) i Norge for
1999 og de påfølgende år. SSBs beregninger viser en nedgang i støyplage fra
jernbane fra 1999 til 2002.
Jernbaneverket gjennomførte i
2003 akustisk skinnesliping langs flere
tettbygde strekninger, og andre støyskjermingstiltak. Detaljkartlegging gjennomført våren 2003 viser at det gjenstår
i underkant av 100 boenheter utsatt for
gjennomsnittlig innendørs jernbanestøy
høyere enn 42 desibel. Beregningene er
gjennomført med lukkede vinduer og
lukkede ventiler. Etter planen skal støyreduserende tiltak for de resterende tiltakspliktige boliger ved jernbanen gjennomføres i 2004 slik at støyforskriftens
krav er oppfyllt innen fristen 01.01.05.
Prosjektet «Transportstøy og søvnforstyrrelse», som Jernbaneverket deltar
i sammen med Folkehelsa, Avinor AS og
Vegdirektoratet, ble videreført i 2003.
Datainnsamling for fase 2 av prosjektet
er avsluttet og analysene påbegynt.
Studien tar i første omgang sikte på å

Grunnforurensing
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Avfallshåndtering
Avfallshåndtering
Eksempler på avfall som oppstår i forbindelse med utbygging og drift av
jernbanenettet er kreosotimpregnert
trevirke (sviller og master), stål (skinner og master) og betong (sviller og
bygningsmasse). Den største andelen av
farlig avfall fra Jernbaneverkets virksomhet er spillolje. Jernbaneverket har som
mål å redusere avfallsproduksjonen og
behandle avfall som en ressurs. Det er
videre et mål at andelen avfall som går
til ekstern gjenbruk/gjenvinning skal
ligge på minst 50 prosent. En stor del av
materialer som fjernes i forbindelse med
oppgradering av jernbanenettet, gjenbrukes i andre deler av nettet eller selges
videre til gjenbruk, jf. figur nedenfor.

Håndtering av avfall
Tonn

Farlig avfall

28
97

Annen
håndtering

45
179

Deponi

256

6153

Gjenvinning/
gjenbruk

2821
2003

8771
2002

Avfallsmengde
Tonn
2003
2002
2001
2000
1999

112

1244
1521

28

4000

97

2600
600

80

1300
1800

2900

3800

380
1800
33

Betongsviller

5400

2200

Stål

6700
3100

Farlig
avfall

Kreosotimpregnert
trevirke

Avfallstallene for 2003 er ikke direkte
sammenlignbare med tidligere år da
det mangler rapportering fra enheten
Utbygging i 2003.
Jernbaneverket har i 2003 bl.a arbeidet med oppfølging av nye krav for
håndtering av utrangerte sviller og ballastavfall.
Utrangerte sviller: EU direktiv
2001/90/ inneholder føringer for bruk
og salg av kreosotimpregnert materiale.
Forskrift om begrensninger i bruk m.m
av enkelte farlige kjemikalier, fastsatt av
Miljøverndepartementet 20.12.02,skjerpet reglene for bruk av kreosotimpregnert trevirke. Det ble for eksempel
forbudt å videreselge trevirke som er
produsert etter 1. juli 2003 til gjenbruk.
I forskrift om farlig avfall fastsatt av
Miljøverndepartementet 20.12.02 framgår det at avfall som inneholder mer enn
0,1 prosent kreosot skal klassifiseres som
farlig avfall. SFT fikk i 2002 i oppdrag
fra Miljøverndepartementet å komme
med forslag til en innsamlingsordning
for impregnert trevirke i samarbeid med
berørte parter. SFT opprettet to arbeidsgrupper som utarbeidet en rapport om
dette våren 2003. Jernbaneverket deltok
i arbeidsgruppen for store brukere av
impregnert trevirke. Jernbaneverket har
også deltatt i drøftinger med miljøvernmyndighetene om videre oppfølging av
forslagene fra arbeidsgruppen. Behovet
for en bransjeavtale om kassert trevirke
vurderes nå av miljøvernmyndighetene.
Jernbaneverket startet i 2003 en kartlegging av forbrenningsanlegg som kan
ta imot jernbanesviller til forbrenning.
Kartleggingen har så langt vist at slik
håndtering medfører betydelig økte

kostnader i forhold til å selge videre til
gjenbruk.
Ballastavfall: I forskrift om farlig avfall
fastsatt av Miljøverndepartementet
20.12.02 er jernbaneballast ført opp på
avfallslisten både som vanlig avfall og
som farlig avfall (såkalte speilinnganger).
Dette ble gjort som ledd i gjennomføring av flere EU-direktiver om endringer av avfallslister, deriblant EU-direktiv
2000/532.
I tilfelle med ballastavfall må det vurderes om avfallet inneholder stoffer eller
stoffblandinger med farlige egenskaper
som overskrider grenseverdier gitt i
forskriften. Risikovurdering gjennomført
i 2003 viste at masser fra ballastrensing
ikke inneholder så mye farlige stoffer at
det er å betrakte som farlig avfall.
Jernbaneverket utarbeidet i 2003 et
forslag til retningslinjer for gjenbruk/
deponering av masser fra ballastrensing. Det er gjennomført opplæringstiltak internt i Jernbaneverket knyttet
til dette. Det pågår drøftelser mellom
Jernbaneverket og SFT om utforming
av retningslinjene. Parallelt med dette
arbeidet har Jernbaneverket under
utarbeidelse en prosedyre for prøvetaking av ballastpukk i forbindelse med
typegodkjenning av pukkverk. Formålet
med prosedyren er å sikre at ballastpukk
som kjøpes av Jernbaneverket ikke inneholder konsentrasjoner av tungmetaller
som overstiger SFTs normverdier.
Jernbaneverkets regioner har startet
opp aktiviteter for innføring av kildesortering på stasjoner.
Les mer her: http://www.jernbaneverket.no/jernbanenettet/Miljo/
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Biologisk mangfold og
vegetasjonskontroll
Biologisk mangfold
En viktig utfordring for Jernbaneverket
er å kontrollere og redusere negativ
påvirkning på biologisk mangfold.
Jernbaneverket har som mål å sikre
at miljøhensyn ivaretas i planlegging, utbygging, drift og vedlikehold
av jernbanens infrastruktur. For alle
utbyggingsprosjekter og vedlikeholdsprosjekter som kan føre til negative
miljøpåvirkninger skal det utarbeides
miljøoppfølgingsprogram som skal brukes i prosjekterings- og anleggsfasen.
Livsgrunnlag for flora og fauna er et
aktuelt tema som skal vurderes i miljøoppfølgingsprogrammet.
I 2003 har det vært aktivitet ved
følgende utbyggingsprosjekter
som har miljøoppfølgingsprogram:
Sandvika- Asker og Fjellhamar stasjon.
Miljøoppfølgingsprogram for GSMR
– prosjektet ble utarbeidet i 2003.
Jernbaneverket startet i år 2000 et
prosjekt med registrering av verdifulle
naturområder langs Sørlandsbanen og
målrettet skjøtsel av prioriterte områder.
Prosjektet fortsetter til og med 2005.
Formålet er å teste alternative metoder
for skjøtsel av vegetasjon i sideterreng
som, i tillegg til å ivareta driften, også
kan ta hensyn til estetikk og biologisk
mangfold samt bidra til å redusere
sprøytemiddelbruken. Prosjektets
hovedfokus er å ivareta vegetasjonens
biologiske mangfold. Resultatene så
langt tyder på en økning av artsmangfoldet som følge av slått.
Av andre tiltak som gjelder biologisk
mangfold 2003 kan nevnes at det i
Region Øst ble gjennomført brenning
langs jernbanelinja for å bedre forhol-

dene for den truede arten Hortulan.
Les mer her: http://www.jernbaneverket.no/jernbanenettet/Miljo/

Vegetasjonskontroll
For å opprettholde krav til sikkerhet
og komfort driver Jernbaneverket med
vegetasjonskontroll. Jernbaneverket
anvender i dag hovedsakelig ugrasmidler med det virksomme stoffet glyfosat
i jernbanespor.
Jernbaneverket har tidligere ikke
hatt egen sprøytevogn, og har derfor
leid inn fra utlandet. I 2003 ble en av
Jernbaneverkets vogner med skinnespyleutstyr bygd om og påmontert sprøyteutstyr. Utstyret er testet og godkjent av
eksterne (Agroteknisk kompetansenter).
Brukere av utstyret har fått opplæring
og vognen ble brukt til linjesprøyting
i Region Øst 2003. En ny vogn vil få
påmontert tilsvarende utstyr i 2004.
Det forventes at de to nye vognene vil
dekke behovet for sprøyting i to av tre
regioner i 2004. På sikt er målet å kunne
utføre all sprøyting i Jernbaneverket
med eget utstyr. Miljøfordelen ved å
ha eget utstyr er at dette gir fleksibilitet slik at sprøyting kan utføres under
gunstige værforhold. Dette fører til
redusert mengde ugrasmidler og bedre
virkningsgrad. I 2004 vil det bli arbeidet
med viderutvikling av sprøyteopplegget med særlig vekt på loggføring og
datastyring av sprøyting der formålet
er behovstilpasset sprøyting. Les mer
her: http://www.jernbaneverket.no/jernbanenettet/Miljo/

Ugressmiddel brukt per år
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Figuren viser at forbruket av ugrasmiddelet Roundup har økt vesentlig i
løpet av de siste fem år. Dette må ses
i sammenheng med at ugrasmiddelet
Imazapyr (Arsenal), som Jernbaneverket
brukte fram til 2001 da middelet ble
forbudt, er spirehindrende og har en
virketid over to vekstsesonger. Glyfosat
(Roundup), som brukes i dag, virker
gjennom bladene og det må sprøytes
oftere. Det lave forbruket i 2001 henger
sammen med at en valgte å utsette
noe av sprøytingen ett år som følge av
problemer med tilgang på sprøyteutstyr
som var tilpasset nytt sprøyteopplegg
og at sprøytingen i 2000 hadde en
virketid også for vekstsesongen 2001.
Erfaringen med det nye sprøytemiddelet
har vist at det er behov for å sprøyte
en del av stasjonene to ganger i løpet
av vekstsesongen og dette er en av
grunnene til økning i forbruket 2003.
Organisatoriske endringer har også ført
til mer fokus på å gjennomføre tilstrekkelig sprøyting. Det forventes at forbruket vil flate ut eller reduseres noe de
kommende år, i forhold til 2003.
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Dyrepåkjørsler, branner og utslipp
Dyrepåkjørsler
Antall dyr som blir påkjørt av tog har
øket de senere år. 1810 dyr ble påkjørt
av tog i 2003. Dette er det høyeste
antallet påkjørsler etter at registrering
startet. Elg, reinsdyr, rådyr og sau topper
statistikken over dyr som ble påkjørt.
Når det gjelder truete arter ble to ulver
og to kongeørn påkjørt av tog i Norge
i 2003. Faktorer som påvirker frekvensen for dyrepåkjørsel er tilgang på mat,
trekkveier, snømengder, temperatur, tid
på døgnet, togtype og dets hastighet.
Økningen i 2003 antas å henge sammen

Antall dyr påkjørt av tog
2003

1810
1664

2002
2001

1754

2000

1379
1365

1999

Antall påkjørte dyr etter type
2003
Elg

959

Sau

248

Reinsdyr

231
209

Rådyr
Andre

163

Elg 2002

55 %

1%
2%
2%

40 %

Skutt elg (jakt)
Gjenlevende elg
Elg påkjørt av tog
Elg påkjørt av bil
Drept av andre årsaker

med snøforholdene og etterslep når det
gjelder vegetasjonsrydding langs sporet.
Økning i antall elgpåkjørsler har trolig
også sammenheng med at elgstammen
har økt.
Jernbaneverkets mål er å redusere
antall dyrepåkjørsler med 25 prosent i
forhold til 2001 nivå innen 2006.
Jernbaneverket har tatt initiativ til
etablering av arbeidsgrupper knyttet
til ulike problemstrekninger, med sikte
på samarbeid mellom Jernbaneverket,
Vegvesenet, Fylkesmannen og kommuner m.fl om forebyggende tiltak.
Arbeidet med å etablere slike grupper har kommet lengst i Nordland og
Trøndelag. Jernbaneverket har i 2003
deltatt i et prosjekt vedrørende overvåking av rein via GPS-posisjonering og
GSM-kommunikasjon. Telenor FOU og
reineiere i Kappfjell-Bindal tok inititativ
til prosjektet som bl.a vurderer mulighetene for utvikling av varslings- og
registreringssystemer for rein som kommer nær jernbanelinja. Jernbaneverket
deltar også i prosjektet Elg-trafikk i StorElvdal kommune.
Av de mange forebyggende tiltak
som har vært prøvd for å redusere elgpåkjørsler har disse best effekt: rydding
av vegetasjon langs linja, gjerder med
faunapassasjer, bortjaging/skremming,
foring i sidedaler, senket hastighet.
Les mer her: http://www.jernbaneverket.
no/jernbanenettet/Miljo/

Branner og utslipp
Av registrerte uønskede hendelser i
2003 gjelder 23 hendelser utslipp til ytre
miljø. De fleste av utslippene skjedde i
tilknytning til Sandvika-Asker prosjektet.
Det er ikke registrert utslipp av olje/
diesel større enn 100 liter. Et av utslip-

Antall utslipp
23

2003
2002

17
8

2001

10

2000
6

1999

Antall utslipp 2003
1
5

13
Diesel, trafoolje e.l.
(<100 liter)
Kjemisk utslipp
Urent vann
Annet

4

Branner
20
19

2003
12

2002
2001
2000
1999
Branner totalt

35

23

15
10

39
23

38

15
23
16

18

Infrastruktur

34

Skog og mark

pene gjaldt et uhell med sprøytevogn
på Ljan stasjon som medførte at 1 500
liter med sprøytemiddel blandet i vann
rant ut. Jernbaneverket har fulgt opp
hendelsen i samråd med Kystverket, SFT,
Landbrukstilsynet og Oslo kommune.
Det ble i 2003 registrert 20 branner i
skog og utmark ved sporet. I tillegg ble det
regisrert 19 andre branner/tilløp til brann
i jernbaneinfrastruktur/Jernbaneverkets
bygninger. Utviklingen når det gjelder
antallet utslipp og branner må ses i lys
av økt fokus på rapportering av disse
uønskede hendelsene f.o.m år 2000.

Miljøgevinster ved økt
godstransport på jernbane
Jernbaneverkets arbeid med profilutvidelser på Bergensbanen ble ferdigstilt i oktober 2003.
Resultatet ser vi allerede i form av betydelige miljøgevinster.

I følge tall fra CargoNet AS, har det
vært en økning i godstransport på
Bergensbanen i perioden oktober til
desember 2003, på hele13 prosent sammenlignet med samme periode i 2002.
Økningen kan, i følge CargoNet AS, i stor
grad tilskrives profilutvidelsen, som gjør
det mulig å frakte semitrailere på tog på
denne strekningen.
Økningen på Bergensbanen fortsetter
i 2004. Fra februar 2004 er det satt inn
et ekstra tog, slik at det nå går fem tog i
begge retninger, mot tidligere fire. Det
blir 10 tog per dag, hvilket erstatter 220
trailere på denne strekningen daglig.
Økningen fra i fjor tilsvarer to tog daglig,
som erstatter 44 trailere.
Økningen av semitrailere på Bergensbanen, utgjør gods, som i stor grad kommer fra Syd- og Midt-Sverige. Gods gikk
tidligere på vei hele strekningen, men
etter profilutvidelsen går godset
i hovedsak på tog hele distansen. Dette
viser at utbedringer av lokale flaskehalser også får en effekt på tilstøtende
strekninger.
For å illustrere miljøgevinsten ved å
benytte tog til godsfremføring i stedet
for bil, er det gjort en sammenligning av
energiforbruk og utslipp av CO2, SO2 og
NOX for de to transportmåtene.
Det er tatt utgangspunkt i økningen
på 13 prosent på Bergensbanen i de
tre månedene etter profilutvidelsen
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Miljøkalkulator utviklet av Vestlandsforskning er benyttet til å regne ut energiforbruk og
utslipp. Vi har forutsatt 20 km tilslutning (i begge ender) med tung godsbil > 20 tonn for
togalternativet. For vegalternativet er det forutsatt at hele transporten foregår med tung
godsbil > 20 tonn.
2003. Økningen tilsvarer ca 25 000 tonn.
Godsmengden tilsvarer 45 tog og 990
semitrailere (det er forutsatt 25 tonn per
semi og 22 semi per tog, dvs 550 tonn
per tog).
Figurene viser at det er en betydelig miljøgevinst ved å transportere
gods på bane framfor veitransport.

Energiforbruket ville vært nesten 4 ganger så høyt dersom transporten skulle
gått på vei istedet for bane. Utslipp til
luft for togalternativet skyldes utslipp fra
tilslutningstransporten, som er med bil.
Utslipp fra el-lok er lik null. I følge NVE
var 88 prosent av strømmen på markedet i Norge 2003 vannkraftbasert.

Visuelt miljø
Hærverk, forsøpling, tagging og henlagt materiell bidrar til
å ødelegge det visuelle miljøet, trivsel for de reisende, forbipasserende og naboer til jernbanenettet og stasjonsområder.
Jernbaneverket har som mål å forbedre det ytre miljø på
stasjoner og langs linjen.
En prioritert oppgave i 2003 har vært å strukturere problemstillinger innenfor skilting av Jernbaneverkets bygg og
arealer. En brosjyre om dette ble utarbeidet i 2003 og vil bli
brukt i forbindelse med opplæring av alle ansatte som har
ansvar for skilting på vegne av Jernbaneverket. Standard for
Jernbanestasjoner ble utgitt som eget styringsdokument i 2003
(Stasjonshåndbok). Arbeidet med kravspesifikasjon for leskur
ble ferdig i 2003.
Det har i 2003 også vært arbeidet med å innføre rutiner for
registrering, rapportering og opprydding av uryddige stasjoner
og banestrekninger. I 2003 ble det utarbeidet indikatorer for
ryddighet på stasjoner og langs linjen. Som ledd i dette er det

laget sjekkliste som viser hvilke kriterier som må være oppfyllt
for at en stasjon eller strekning skal defineres som ryddig. Intern
opplæring om dette er gjennomført i 2003.
Etter forespørsel fra Samferdselsdepartementet ble en forstudie om «Publikumsrettede strakstiltak på stasjoner i Region
Øst» gjennomført i 2003. Formålet er å skaffe flere kunder til
jernbanen ved å oppgradere stasjonsarealene. I forbindelse med
forstudien er 143 stasjoner med publikumsrettet trafikk vurdert.
Tiltakene som foreslås på stasjonene er mindre tiltak rettet mot
publikum og publikumsarealene. Tiltakene er kostnadsberegnet
og prioritert i henhold til standard og trafikktall 2003. Arbeidet
har resultert i en sortert liste over strakstiltak på alle stasjoner i
Region Øst, slik at det skal være enkelt å peke på hvilke stasjoner
man bør starte på dersom det skulle komme midler til dette.
Les mer her:
http://www.jernbaneverket.no/jernbanenettet/Miljo/
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Jernbaneverket

Kulturminner og -miljøer

Sentralbord 22 45 50 00
Postboks 1162 Sentrum
0107 Oslo
Besøksadresse:
Stortorvet 7, Oslo
Er du interessert i ytterligere opplysninger om
Jernbaneverkets miljøarbeid, eller ønsker flere eksemplarer av «Miljørapport 2003» er du velkommen til
å kontakte oss. Du kan også finne «Miljørapport 2003»
på vår hjemmeside www.jernbaneverket.no.

M

Jernbanen i Norge har i løpet av de snart 150 årene den har
eksistert gitt en rekke verdifulle kulturminner. Dette omfatter
både jernbanetraseer, bygningsmessige konstruksjoner, tekniske
innretninger, bygninger og miljøer. Jernbaneverket vil sørge for
en forsvarlig forvaltning, drift og vedlikehold av egne kulturminner. Jernbaneverket samarbeider med Riksantikvaren om etablering av en nasjonal verneplan for kulturminner i tilknytning til
jernbanevirksomheten (NVP). Det siste året er brukt til en kvalitativ gjennomgang av verneplangrunnlaget, dvs forslag til verneplan datert januar 2002, med formål å få verifisert objektenes
verneverdi og for innarbeidelse av retningslinjer om kulturminnevernets innretning og mangfold. Verneportefølgen er gjennomgått på nytt med henblikk på verdievaluering og utvelgelse.
Dette kompletteringsarbeidet har ført til at verneplanen har tatt
lengre tid enn tidligere forutsatt. Forslag til verneplan ble sendt
på offentlig høring mars 2004.
Les mer her:
http://www.jernbaneverket.no/jernbanenettet/Miljo/
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