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• Kort om Bane NOR

• Bærekraft i Bane NOR

• Noen utvalgte tema det jobbes 
spesielt med

• Veien videre
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Hva jeg vil snakke om



Organisering av jernbanesektoren





Den mest bærekraftige 
transportformen
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En renessanse 
for jernbanen.
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Bærekraft
- vårt fundament 

Som statsforetak er Bane 
NORs oppdrag å bidra til 
å nå sektorpolitiske mål 
mest mulig effektivt over 
tid, noe som forutsetter at 
vi er bærekraftige. 

Vårt arbeid med bærekraft 
bygger på anerkjente 
internasjonale og 
nasjonale rammeverk og 
retningslinjer, krav og 
forventninger. 

Endringen skjer raskt!
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Bane NORs ambisjon for bærekraft er «rollemodell»

FORSKSKRIFTSMESSIG

- Vi har etablert 
vesentlighetsanalyse og 
prioritert viktige 
bærekeraftstema

- Våre ansatte kjenner til Bane 
NORs arbeid med bærekraft

- Vi har utarbeidet en 
bærekraftsrapport 

ANSVARLIG

- Vi har etablert en 
konsernstrategi bærekraft 
med tydelig målbilde

- Våre ansattes kunnskap om 
bærekraft og Bane NORs 
arbeid er styrket

- Vi har utarbeidet en integrert 
års- og bærekraftsrapport 
med tydelig kopling til FNs 
bærekraftsmål

AKTIV

- Vi arbeider systematisk mot 
målbilde, med 
operasjonalisering av 
ambisjoner i alle divisjoner

- Vi har integrert bærekraft i 
forretningsstrategier og 
samarbeider med 
interessenter om prioriterte 
tema 

- Vi kan vise til resultater i 
oppnåelse av FNs 
bærekraftsmål gjennom vår 
integrerte rapportering

ROLLEMODELL

- Vi er en rollemodell og 
drivkraft for bærekraftig 
utvikling og er med å løse 
globale 
bærekraftutfordringer 
gjennom vår 
kjernevirksomhet

- Vi har en sterk, felles kultur 
for bærekraft

- Vi har en integrert års- og 
bærekraftsrapportering på 
linje med beste praksis i 
Europa

2025

2023

2021

2019



I 2021 spisset vi 

arbeidet ved etablering 

av en bærekraftstrategi 

– et veikart for år 

arbeid med bærekraft 

fremover. 
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«Mer på skinner 

setter mindre spor»

• For å synliggjøre hvor vi mener 
vi kan gjøre en størst forskjell 
utviklet vi også et kort, 
samlende målbildet for 
bærekraftarbeidet i Bane NOR. 

• Det springer ut av vårt 
miljøfortrinn og vår 
virksomhets iboende bidrag til 
et mer bærekraftig samfunn –
at vi er en del av svaret.



• Strukturert rundt de temaene 
som er vurdert som mest 
vesentlige for å styrke oss 
innen bærekraft 

• Det er viktig å jobbe bredt og 
grundig på dette området, men 
det er også viktig å jobbe ut fra 
et tydelig fokus.
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Ny konsernstrategi etablert høsten 2021
- en bærekraftig strategi
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Dypdykk
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Videreutvikle 
jernbanens miljøfortrinn

• Jernbanens rolle som 
del av et helhetlig 
bærekraftig 
transportsystem er godt 
dokumentert og 
allment akseptert i 
fagmiljøer og opinion. 
Satsing på jernbanen 
konkurrerer med 
alternative transporttiltak 
på bakgrunn av samlet 
vurdering av fotavtrykk 
sett opp mot 
transportnytte.



Langsiktige mål - videreutvikle 
jernbanens miljøfortrinn

1. Jernbanens transportandel 
øker.

2. Jernbanens miljøfortrinn er 
godt dokumentert.

3. Omtale og markedsføring av 
jernbanen er faktabasert og 
troverdig.



Jernbanens miljøfortrinn

• Jernbanen er viktig for å 
transportere mange mennesker 
effektivt og sikkert mellom, og 
innad i, bynære strøk. 

• Den er også viktig for transport av 
store godsmengder over lange 
avstander. 

• Jernbanen er  en tilnærmet 
nullutslippsløsning, er areal- og 
energieffektiv og vil være det i 
overskuelig framtid. 

• Å velge toget i stedet for andre 
transportformer vil derfor gi stor 
bærekraftig effekt for samfunnet.

Fauske terminal er klar til å ta imot mer gods på bane. Foto: Stein-Hugo 
Steffensen, Bane NOR
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Utslipp fra diesel tog utgjør i dag 0,1% av transportsektorens samlede 
klimautslipp - og det blir mindre
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Totalt er det ca. 120 km på Trønder- og Meråkerbanen som skal få elektrisk drift.



Har toget et konkurransefortrinn?



Ekstern kommunikasjon om bærekraft i 2021 har hatt som mål å øke 
kunnskapen om jernbanens fortrinn – ny kampanje våren 2022
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https://www.banenor.no/mertog/europa-ser-til-bane-nor-for-en-barekraftig-utvikling/

https://www.banenor.no/mertog/europa-ser-til-bane-nor-for-en-barekraftig-utvikling/


Formidle jernbanens miljøfortrinn uten å gå i grønnvaskingsfella



Redusere vårt klima og
miljøavtrykk i egen 
aktivitet
• Bane NOR har god 

oversikt over de totale 
fotavtrykk som 
virksomheten medfører, 
og kan vise til en høy og 
økende miljø- og 
energieffektivitet sett i 
forhold til sin kapasitet. 
Et proaktivt og godt 
arbeid med å redusere 
fotavtrykk gjør Bane 
NOR til en 
foregangsbedrift innen 
miljøledelse



Langsiktige mål - redusere vårt 
klima og miljøavtrykk i egen 
aktivitet

1. Redusere direkte og 
indirekte klimautslipp

2. Ivareta og fremme stedegen 
natur 

3. Fremme forutsetningene for 
en sirkulærøkonomi 
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Til mål 1: Redusere direkte og 
indirekte klimautslipp

1. Redusere direkte klimautslipp med 40-55% 

mot 2030

▪ lav-/nullutslippsløsninger

▪ logistikk, massehåndtering og transportbehov

▪ fjernvarme eller egengenerert energi

2. Redusere indirekte klimautslipp ved 

prosjektering og bygging

▪ ressursbesparende design og prosjektering

▪ klimavennlige materialer

▪ minimere inngrep i viktige karbonlagre 

3. Øke energieffektiviteten

▪ energieffektive arbeidsmetoder

▪ produkters energiforbruk

▪ energifangst – og lagring
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Fossilfrie anleggsplasser – tilskudd piloter 2022
- Bane NOR tildelt 12.6 MNOK
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Direkte vs. indirekte 
utslipp

• Ressursbruken kan 
utgjøre opp til 80% av 
de totale 
klimautslippene i et 
utbyggingsprosjekt. 
Mens de direkte 
utslippene fra fossilt 
forbruk i selve 
byggefasen er 
begrenset – opptil 15-
20% og 
nedadgående

• Planfase viktig!

Bane NOR, Statens vegvesen og Statsbygg er partnere i 

samarbeidsprosjektet KlimaGrunn. Bildet er fra et testfelt for kalk- og 

sementstabilisering ved Carlberg utenfor Moss. (Foto: Bane NOR)



Klimaregnskapet 
2021

• En svært vesentlig 
kategori som 
foreløpig mangler i 
klimaregnskapet 
scope 3 er forbruk 
av materialer og 
produkter.



Ny bærekraftig strategi etablert i 2021
- flere måleindikatorer på klima
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Øke kunnskapen om jernbanens effekt og rolle

Eks. på mål fremover:
• Konsern - Prosent reduksjon direkte klimautslipp for Bane 

NOR og leverandører (Mål – 40% innen 2030)

• Utbygging - Andel prosjekter med klimabudsjett, indirekte og 

direkte klimautslipp (Ambisjon 2022 – 45%. Ambisjon 2025 –

100%)

• Utbygging - Andel prosjekter med kontrakter inkl. klimakrav. 

(Ambisjon 2022 - 25%. Ambisjon 2025 100%)



Bane NOR tester ut CEEQUAL.
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Stål 

Betong

Masser

Myr

31 SMS prosjektet



Til mål 2: Ivareta og fremme 
stedegen natur

1. Unngå redusert/fremme miljøtilstand 
▪ unngå naturskade/varig redusert miljøtilstand

▪ restaurere eller kompensere

▪ forbedringstiltak (øke miljøtilstand)

2. Tilbakeføre til stedegen natur etter 
inngrep
▪ original toppjord og beplantning

▪ unngå og bekjempe fremmede arter

▪ fremme økosystemtjenester (pollinering, 
naturmangfold)

3. Videreutvikle miljøtilpassede 
driftsmetoder
▪ redusert sprøyting

▪ hensynssoner

▪ dyrevelferd
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Natur – et tema som blir 
like viktig som klima

• Vi opplever en økt 
etterspørsel etter 
rapportering på tema 
(truede arter, myr, 
dyrka mark)

• Burde vært et enda 
større fokus i 
planfase – der vi 
virkelig kan gjøre en 
forskjell – kostnad –
for hvem?

"– Naturen kan redde oss, men først må vi redde naturen." 

Inger Andersen, leder FNs miljøprogram (Unep).



Eks. Dyrka mark

• Oppdrag fra SD – rapportering på 
beslaglegging av dyrka mark 

• Ny jernbane kan også gi ny dyrka mark
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Dobbeltspor gir flere jorder som bonus
Store samferdselsprosjekter kommer ofte i 
konflikt med dyrket mark, men på det nye 
dobbeltsporet gjennom Eidsvoll fører 
utbyggingen til at jordbruksarealene langs 
banen øker med inntil 100 dekar. Også 
andre prosjekter jobber systematisk med å 
begrense svinn av landbruksområder.



3. Fremme sirkulærøkonomi
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1. Forhindre farlige stoffer på avveie

▪ miljøkartlegging og –sanering av alt 
jernbanemateriell (TEK-17+)

▪ negativt plastregnskap

▪ stoppe avrenning fra anlegg

2. Bærekraftig ombruk og gjenvinning

▪ gjenbruk og gjenvinning av materialer, produkter 
og masser

▪ strategier og arealer for sortering og lagring

3. Tilrettelegge for sirkulære løsninger 

▪ tjenestedesign og –deling

▪ sirkulære løsninger

▪ FoU!  (EUs rammeprogrammer, Innovasjon 
Norge)



Økende 
innregistrering og 
gjenbruk av 
overskuddsmateriell
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Gjenbruk



Hvordan bli rollemodell?
- en start

• Gjøre det vi har sagt vi skal gjøre  

- følge opp mål med tiltak 

• Etablere realistiske 

måleindikatorer som gjør at vi 

kan vise til resultater!

• Tilføre organisasjonen 

kompetanse, systematikk og 

verktøy for å lykkes på bærekraft 

• Være «fremme i skoa» – gjøre 

bærekraft til et 

konkurransefortrinn – ta ansvar! 
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