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Innledning 
Biodiesel kan lages fra forskjellige kilder. Vi skal analysere kjedevirkningsgraden og utslipp til luft  for 

produksjon av biodiesel med fem forskjellige typer råstoff. Disse er: 

 Rapsolje (RME, rapeseed-methyl-esther) 1 

 Soyaolje 

 Solsikker (SME, Sonnenblumenöl-methyl-esther) 2 

 Trevirke (biomasse) 

 Dyrefett (TME, tallow-methyl-esther) 3 

 Palmeolje (PME, palmoil-methyl-esther)4 

Data for utregning av virkningsgraden og utslipp er hentet fra den tyske databasen ProBas 5. 

Vi vil presentere både brutto og netto estimat. Med brutto estimat menes estimat hvor all  

energibruk og alle utslipp tilskrives hovedproduktet fra kjeden. Dette hovedproduktet er biodiesel  i 

form av en ester. Med netto estimat menes at nyttbare biprodukt fra prosessen tilskrives noe av 

energibruken og utslippene. Et netto estimat er basert på allokering, på fordeling av energibruk og 

utslipp på flere produkt fra samme produksjonskjede. Det viktigste biprodukt fra produksjon av 

biodiesel er glyserol som brukes til sprengstoff og som tilsetning i salver og såper, i kosmetisk og 

farmasøytisk industri. Blandet med vann kan glyserol også brukes som kjøleveske i bil 6.   

I tillegg til glyserol kan andre bi-produkt fra produksjonen av biodiesel brukes i andre 

sammenhenger. Disse vil bli redegjort for i gjennomgangen av produksjonskjedene. 

Med allokering blir virkningsgraden for produksjonskjedene betydelig større enn uten allokering.  Vi 

vil presentere både netto og brutto estimat for alle produksjonskjeder som presenteres unntatt 

produksjonskjeden for syntetisk diesel. For hver produksjonskjede vil vi presentere hvilke biprodukt 

som tilskrives deler av energi og utslipp knyttet til produksjonskjeden. 

Produksjon av biodiesel 
Biodiesel fra trevirke produseres ved først å omdanne karbonmonoksid (CO) og hydrogen (H2) fra 

metan (CH4) i trevirke  til en syntetisk gass 7. Fra denne syntetiske gassen blir bio-diesel produsert ved 

hjelp av  Fischer-Tropsch metoden.  

De andre formene for biodiesel produseres ved forestring. Denne prosessen innebærer at olje 

omdannes til en ester. En ester er en blanding av fettsyrer og alkohol. Planteolje lages ved at frø 

behandles med vanndamp og presses til olje.  Planteoljen som brukes inneholder glyserol  som er en 

                                                                 
1
 Methyl-esther fra raps 

2
 Methyl-esther fra solsikkefrø 

3
 Methyl-esther fra talg. 

4
 Methyl-esther fra frukten fra oljepalmen.  

5
 ProBas er et samarbeidsprosjekt mellom det tyske miljøverndepartementet og den uavhengige 

forskningsstiftelsen Öko-Institut http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php  
6
 Store Norske Leksikon, Glyserol, se  http://www.snl.no/glyserol 

7
 http://de.wikipedia.org/wiki/Fischer-Tropsch-Synthese . Den syntetiske diesel kan blandes med vanlig diesel 

på samme måte som biodiesel, se http://de.wikipedia.org/wiki/BtL-Kraftstoff . Foreløpig finnes det bare et 
pilotanlegg i  Freiberg, delstat Sachsen i Tyskland. 

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php
http://www.snl.no/glyserol
http://de.wikipedia.org/wiki/Fischer-Tropsch-Synthese
http://de.wikipedia.org/wiki/BtL-Kraftstoff
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alkohol. Triglyserider er estere som dannes av glyserol  og tre fettsyrer. Disse kan brukes til å lage 

planteolje som i neste steg kan brukes til å lage biodiesel. Triglyserider finnes også i dyrefett som 

dermed kan forestres til biodiesel. 

Planteolje kan brukes i forbrenningsmotorer direkte uten forestring. Såkalte Elsbett-motorer 8 kan 

bruke planteolje. Vanlige diesel-biler må modifiseres for å bruke planteolje direkte som drivstoff. 

Sylindere må endre form og jern må brukes i stedet for aluminium som materiale i sylinderne. Videre 

må kjøretøyet utstyres med oljekjøling i stedet for vannavkjøling 9. 

Planteolje har høy viskositet og lavt cetan-tall. Viskositet er et mål på en væskes seighet. Cetan-tallet 

er et mål på hvor tennvillig en væske er 10.  Høy viskositet fører til dårligere innsprøyting av 

drivstoffet i sylinderne og en ufullstendig forbrenning fordi vesker med høyere viskositet krever 

høyere forbrenningstemperaturer enn den et diesel-kjøretøy  har (600-900o  C). Høyere viskositet kan 

føre til motor-havari.  Et lavere cetan-tall medfører at drivstoffet tenner dårlig ved vanlig 

forbrennings-temperatur. Dette fører til ujevn motorgang siden tidsforsinkelsen fra innsprøyting til 

forbrenning kan være lengre enn for oljer med høyere cetan-tall. 

Rapsolje har et cetan-tall på 40 i motsetning til vanlig diesel som har et cetan-tall på 50 11. Rapsolje 

har en viskositet på maksimalt 72,3 mm2/s ved 20o C, det tilsvarende tallet for diesel er 5. Med andre 

ord har planteolje en viskositet som er omlag 15 ganger høyere enn diesel ved 20o C.  

Flammepunktet for rapsolje er 317o C, fra denne temperaturen vil rapsolje forbrenne med oksygen. 

Flammepunktet for vanlig diesel er ved 80o C. Dermed kreves det betydelig høyere kompresjon  for å 

øke temperaturen for rapsolje enn for diesel. 

Planteolje fra raps har en CFPP (Cold Filter Plugging Point)-verdi fra 0o C til -15o C 12. Denne verdien 

kalles for cloud-point verdien 13, og angir den temperaturen hvor voksen i drivstoffet begynner å 

tykne. Dette inntreffer ved 0o C for diesel.  Planteolje fra solsikkefrø har en CFPP verdi fra -16o til -18o 

C som gjør denne planteoljen mer velegnet under kalde temperaturer. Soyaolje har en CFPP-verdi på 

-8 til -18o C mens dyrefett har en CFPP-verdi på 0o til 12o C. Biodiesel fra dyrefett er altså minst egnet 

som drivstoff i lavere temperaturer.  

Planteolje har også høyt vanninnhold. Et høyere vanninnhold fører til korrosjon eller rust i 

motorrommet. Planteolje har et vanninnhold på 800 mg/kg mens diesel har et vanninnhold på 200 

mg/kg. 

Ved hjelp av forestring kan planteolje gjøres om til en annen ester med lavere viskositet og høyere 

cetan-tall. Forestring innebærer at glyserol byttes ut med en annen alkohol. Fett består av tre 

fettsyrer og glyserol, derav navnet triglyserid 14.  Under forestring blir fettet i oljen (fra planter eller 

dyrefett) splittet i sine tre fettsyrer 15. Fettsyrene reagerer med metyl i stedet for glyserol og danner 

en ny ester. Om oljen kommer fra raps får vi raps-metyl-esther eller  RME.  Om oljen kommer fra 

                                                                 
8
 http://www.elsbett.com/  

9
 Taupp, M.: Biodiesel, http://www.pharmazie.uni -wuerzburg.de/Studium/Lmc/Seminare/Biodiesel.pdf  

10
 http://www.snl.no/cetan , side 17. 

11
 http://www.fnr-server.de/ftp/pdf/literatur/pdf_174-basisdaten_biokraftstoff.pdf  

12
 ibid. 

13
 http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_point  

14
 http://www.snl.no/.sml_artikkel/fettstoffer  

15
 http://no.wikipedia.org/wiki/Diesel   

http://www.elsbett.com/
http://www.pharmazie.uni-wuerzburg.de/Studium/Lmc/Seminare/Biodiesel.pdf
http://www.snl.no/cetan
http://www.fnr-server.de/ftp/pdf/literatur/pdf_174-basisdaten_biokraftstoff.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_point
http://www.snl.no/.sml_artikkel/fettstoffer
http://no.wikipedia.org/wiki/Diesel
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dyrefett får vi TME (tallow-methyl-esther 16).  Metyl finnes i metanol som tilføres oljen. Forestring 

innebærer derfor at en ester omdannes til en annen ester ved å erstatte en alkohol (glyserol) med en 

annen (methyl fra metanol).  

Raps-metyl-esther har en viskositet på 7,5 mm2/s ved 20o C, altså betydelig lavere enn planteolje fra 

raps. Verdien er på linje med vanlig diesel. Cetan-tallet for RME er på 56 som er høyere enn vanlig 

diesel 17. Cloud-point verdien for RME er på -10o C. Forestringen reduserer flammepunktet fra 317 for 

rapsolje til 120 for biodiesel.  I tillegg er vanninnholdet fra 800 mg/kg for planteolje til 300 mg/kg for 

RME 18.    

Biodiesel kan produseres fra planteolje fra ulike råstoffer, slik som rapsfrø, solsikkefrø eller soya. 

Fettsyrer kan også hentes fra dyrefett. Selv om produksjonsmåten blir noe annerledes vil prinsippet 

være det samme: Ved forestring vil biodrivstoffet ha egenskaper som er på linje med diesel. Uten 

forestring vil oljen ha svakheter slik vi har skissert for RME. Etter forestring kan oljen brukes i en 

forbrenningsmotor. 

Energitettheten varierer lite mellom  ulike typer råstoff. Rapsolje angis å ha en energitetthet på 37,6 

MJ/kg, olje fra solsikker og soya har en tetthet på 37,1 MJ/kg 19. RME oppgis å ha en energitetthet på 

32,65 MJ/liter. Vi vil bruke denne verdien for alle typer biodiesel. 

Virkningsgrader 
Vi skal beregne virkningsgrader for ulike produksjonskjeder for biodiesel. Slike virkningsgrader kaller 

vi for en kjedevirkningsgrad siden den gjelder for hele produksjonskjeden. Enhver kjede består av 

flere ledd eller steg som er koplet sammen til en kjede. 

Virkningsgraden for leddet j i kjede i måles med å ta energi som går ut av  leddet dividert med 

energien som blir tilført leddet.  

𝑉𝑗𝑖 =
𝐸𝑂𝑗𝑖

𝐸𝑇𝑗𝑖 + 𝐸𝐼𝑗𝑖
 

hvor Vj er virkningsgrad for steg eller ledd j, EOj er output-energien fra dette leddet, ETj er tilført 

energi for å drive prosessen i steg j og EIj er energi som blir tilført fra produktet som blir omvandlet i 

steg j 20 i kjede i. 

Output  fra ethvert ledd i kjeden er 1 TJ med energi i produktet som dannes i leddet. I  fabrikasjons-

leddet for RME er det således energien i rapsolje som er output.  

For hele kjeden kan virkningsgraden beregnes slik: 

                                                                 
16

 Altså en methyl-esther basert på talg som er fett fra storfe ell er sau. Talg er en glyserolesther, se 
http://www.snl.no/.sml_artikkel/talg./1  
17

  http://www.fnr-server.de/ftp/pdf/literatur/pdf_174-basisdaten_biokraftstoff-freigabe.pdf  
18

 Taupp, side 25. 
19

 http://www.fnr-server.de/ftp/pdf/literatur/pdf_174-basisdaten_biokraftstoff-freigabe.pdf  
20

 Hentet fra Høyer, K.G. og Heiberg, E.: Persontransport – konsekvenser for energi og miljø, VF-Rapport 1/93, 
side 56. 

http://www.snl.no/.sml_artikkel/talg./1
http://www.fnr-server.de/ftp/pdf/literatur/pdf_174-basisdaten_biokraftstoff-freigabe.pdf
http://www.fnr-server.de/ftp/pdf/literatur/pdf_174-basisdaten_biokraftstoff-freigabe.pdf
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𝑉𝑖 =
 𝑉𝑗

𝑛
𝑗=1

  𝐸𝑇𝑗 +𝐸𝐼𝑗  
𝑛
𝑗=1

 

hvor all energi som går ut av kjede i blir summert over alle n ledd og dividert med sum av all energi 

som tilføres kjeden for alle n ledd. 

Energien som brukes i kjeden inkluderer energi til transport og prosessvarme.  Vil vil rapportere 

denne energibruken for  hver kjede. Glyserol er et biprodukt ved forestring. Glyserol er et  produkt 

som blant annet brukes videre i kosmetikkindustrien 21.  Dette produktet skilles ut ved forestring i 

raffinerings-leddet. Dersom energibruken for en produksjonskjede  beregnes brutto blir den energien 

som brukes til produksjon av glyserol ikke trukket fra energien til produksjon av bio-diesel. Dersom 

energibruken beregnes netto allokeres energibruken mellom hovedproduktet (biodiesel) og bi -

produktet (glyserol).  

Virkningsgraden for de ulike Well-to-tank produksjonskjeder måler energibruk fram til tankanlegget. 

Virkningsgraden inkluderer ikke tap ved fylling på anlegget. 

Vi vil rapportere de utslipp av CO2-ekvivalenter som beregnes for hvert ledd i hver kjede. Biodiesel er 

CO2-nøytralt. Dette innebærer at de utslipp av CO2 -ekvivalenter som forekommer tilsvarer den 

mengde CO2-ekvivalenter som blir resirkulert i fotosyntesen når råvarene til biodiesel blir dyrket. 

Dersom dyrefett brukes som råvare blir CO2-ekvivalenter resirkulert i fotosyntesen til dyreforet. 

Utslipp av CO2-ekvivalenter rapporteres for hele kjeden opp til og inkludert det leddet der utslippet 

registreres. 

Rapsolje 
Produksjonen av RME (rapeseed-methyl-esther) fra rapsolje omfatter to bi-produkt. Det ene bi-

produktet er glyserol.  ProBas beregner et fradrag i energibruk for RME tilsvarende den energien som 

trengs for å produsere glyserol syntetisk.  Det andre bi-produktet er malt soyakorn som fraktes fra 

USA til Tyskland. Raps erstatter soya som input for produksjon av planteolje og derfor beregner 

ProBas en reduksjon av energibruk og utslipp fra RME i forhold til frakt av soya. Ved beregning av 

netto-estimat for rapsolje til biodiesel blir disse biprodukt tilskrevet en rabatt.  Ved beregning av 

brutto-estimat blir alle energibruk og utslipp tilskrevet hovedproduktet RME. 

RME lages med rapsolje som råstoff. Rapsolje har en viskositet på 72,3 mm2/s ved 20o C og en cetan-

tall på 40. Flammepunktet er 317o C, dette er den laveste temperaturen hvor rapsolje vil danne nok 

gass til å forbrenne med oksygen  22.    

Brutto 
Figur 1 viser prosess-skjema for produksjon av biodiesel fra RME brutto.  Kjeden har fem ledd, de er 

dyrking av rapsfrø, lagring og tørking av frøene, fabrikasjon av planteolje, forestring av planteolje til 

RME og utskilling av glyserol og frakt til rankanlegg. I prosess-skjema er det interne navnet på 

produktet i hvert ledd fra ProBas beholdt slik at estimatet lett kan etterprøves av andre om ønskelig. 

                                                                 
21

 Taupp, side 25. 
22

 http://www.fnr-server.de/ftp/pdf/literatur/pdf_174-basisdaten_biokraftstoff-freigabe.pdf .   

http://www.fnr-server.de/ftp/pdf/literatur/pdf_174-basisdaten_biokraftstoff-freigabe.pdf
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Prosess-skjema viser hva som er input og hva som er output på hvert enkelt ledd i kjeden. Prosess-

skjema er bygd opp med noder og piler. Hver node representerer input eller output. Hver pil viser 

hvilken input som brukes for hvilken output samt hvor hver  output brukes videre i kjeden. Pilene fra 

en output-node til en annen viser hvor mye energi som blir ført videre i kjeden. 

Figur 1 Prosess-skjema for produksjon av RME (brutto)  

 

Figur 1 viser energi som benyttes til å produsere raps-methyl-esther (RME) fra rapsolje i ulike steg. 

Energien er i form av primærenergi, det vil si at det er tatt hensyn til tap ved omdanning av 

energibærere til sluttenergi.  Figuren viser ulike steg i produksjonskjeden fra rapsfrø til RME. Med 

raffinering menes forestring av planteolje som blir produsert i fabrikasjonssteget. Tabell 1  viser 

energi som benyttes i leddene i kjeden. I kolonne-hodet er det tatt med det interne navnet som 

leddet har i ProBas slik at det er enklere for leseren å slå opp i databasen om det er ønskelig. 

Leddene i tabellen presenteres med siste ledd først. Dette gjelder for alle tabeller som viser leddene i 

produksjonskjeden for biodiesel fra ulike råstoff. 

Tabell 1 Well-to-tank produksjonskjede for RME 23   

Alle tall er for Tyskland 
2010 i TJ  

RME fra 
tankanlegg 
 
 
(Tankstelle\ 

RME-2010/ 
brutto) 

Raffineri – 
forestring 
 
 
(Raffinerie\RME-
DE-2010/brutto) 

Fabrikasjon 
av 
planteolje 
 
(Fabrik\Rapsöl-

DE-
2010/brutto) 

Lagring og 
tørking 
 
 
(Lagerung+ 

Trocknung\ 
Raps-2010) 

Dyrking av 
raps 
 
 
(Anbau\Raps-

Körner-DE-
2010) 

Output RME RME Rapsolje 
Rapsfrø 
(tørket) 

Rapsfrø 
(ikke tørket) 

Ikke nyttbar varme 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Atomkraft 0,0269 0,0269 0,0161 0,0064 0,0045 

                                                                 
23

 Rapeseed-methyl-esther 
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Biomasse-dyrking 1,5200 1,5200 1,5100 0,9970 1,0000 

Biomasse-Reststoff  0,0027 0,0027 0,0021 0,0006 0,0002 

Brunkull 0,0294 0,0294 0,0176 0,0053 0,0032 

Naturgass 0,2630 0,2630 0,1730 0,0888 0,0881 

Råolje 0,1350 0,1300 0,1200 0,0664 0,0545 

Geotermisk 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Avfall 0,0070 0,0070 0,0037 0,0014 0,0010 

Sekundærråstoff -0,0515 -0,0515 0,0003 0,0001 0,0001 

Solenergi 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 

Steinkull 0,0552 0,0551 0,0366 0,0113 0,0094 

Vannkraft 0,0021 0,0021 0,0014 0,0006 0,0005 

Vindkraft 0,0014 0,0014 0,0011 0,0003 0,0001 

      Sum 1,9912 1,9861 1,8819 1,1782 1,1616 

      Output TJ 1 1 1 1 1 

Virkningsgrad (%) 50,2 % 50, 4 % 53,1 % 84,9 % 86,1 % 

CO2-ekv.  (tonn) 64,8 64,4 57,2 33,2 31,9 

 

I fabrikasjonssteget brukes det 1,8819 TJ med energi for å produsere 1 TJ med energi fra rapsolje. 

Virkningsgraden blir dermed 1/1,8819=0,5314 eller 53,1%. De andre virkningsgradene regnes ut på 

samme måte for de andre leddene.  

Det er beregnet 4 076 tonn-kilometer for transport av 1 TJ med RME fra fabrikasjonsanlegg til 

tankanlegg. Transporten er antatt å foregå med lastebil med en samlet vekt (bil+last)  på 40 tonn 24 

med 50% utnyttelsesgrad.  Den samlede energi for transporten anslås til 4,9 GJ med et samlet utslipp 

av CO2 på 375 kg.  

I fabrikasjonsleddet anslås transportbehovet til 15 600 tonn-km. Denne transporten frakter raps fra 

lagringsplass til anlegg for fabrikasjon av raps til olje. 70% av transporten foregår med 

innenlandsskip, 15% med tog og 15% med 40-tonns lastebil. Til sammen beregnes det et forbruk av 

energi på 10 GJ og et utslipp på 744 kg CO2-ekvivalenter for hele transporten. 

I leddet for lagring og tørking av raps anslås transportbehovet til 183 tonn-km for produksjon av 1 TJ 

med energi fra raps. Transporten utføres med en traktor med 90 kW (121 hestekrefter) ytelse. Det 

anslås 100% last fra dyrkings-felt til lagringsplass med tom last tilbake. Til sammen tilsvarer 

transporten et energiforbruk på 0,52 GJ med et utslipp på 40,4 kg CO2-ekvivalenter. 

Videre er det beregnet 0,037 TJ med prosessvarme for hver TJ med RME som forestres ved raffineri. I 

fabrikasjons-leddet beregnes 0,0484 TJ med prosess-varme. Til sammen blir det anslått 85,4 GJ med 

prosessvarme for produksjon av 1 TJ energi fra rapsolje.  

I raffineringsleddet beregnes forbruk av 2 930 kg med metanol for forestring av 1 TJ med RME. I 

leddet for dyrking av raps er det beregnet bruk av 3,6 tonn med gjødsel, hvorav mesteparten (2,1) 

                                                                 
24

 I ProBas oppgis 40 t  ZGG som betyr ”zulässige Gesamtmasse”, altså lastebilens egenvekt pluss maksimal last 
(se http://de.wikipedia.org/wiki/Zul%C3%A4ssige_Gesamtmasse ) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Zul%C3%A4ssige_Gesamtmasse
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tonn er nitrogen og 0,8 tonn er fosfor for produksjon av energi tilsvarende 1 TJ fra rapsfrø. I samme 

leddet er det beregnet bruk av 11,8 kg med ugressmiddel. 

Tabell 1 viser at den samlede virkningsgraden for hele kjeden er 50,2%, som er identisk med 

virkningsgraden i siste ledd i kjeden. Virkningsgraden for dyrking av rapsfrø er på 86,1%. Omlag 36% 

av energien i utgangsproduktet (rapsfrø) går tapt ved fabrikasjon til planteolje og forestring av 

planteolje til RME. 

Brennverdien for drivstoffet representerer det største energibidraget i tabell 1. Ellers står de fossile 

drivstoff (naturgass, olje, steinkull og brunkull) for omlag 24,2% av all energibruk for hele kjeden. 

Bare 0,5% av samlet energi kommer fra fornybare energikilder. 

Tabell 1 viser at det slippes ut omlag 65 tonn CO2 for produksjon av 1 TJ energi med RME som råstoff 

for biodiesel.  

Biodiesel har en brennverdi på 32,65 MJ/liter. Dette innebærer at 1 TJ med energi fra RME er nok til 

30 628 liter biodiesel. Til sammen brukes 1,9912 TJ med energi for å produsere denne mengden, 

inklusive brennverdien til råstoffet. Det svarer til 65 MJ/liter. 

Netto 
Figur 2 viser prosess-skjema for produksjon av RME netto. ProBas foretar en allokering av energibruk 

og utslipp fordelt på alle produkt fra produksjonskjeden for RME. 

Figur 2 Prosess-skjema for produksjon av RME (netto)  

 

De to første leddene er identiske med de samme ledd i produksjonskjeden for RME brutto siden det 

ikke forekommer biprodukt i disse leddene. Den samlede energibruk i kjeden netto reduseres med 
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omlag 0,65 TJ og virkningsgraden øker fra 50,2% til 74,3%.  Tabell 2  viser en detaljert oversikt over 

produksjonskjeden for RME netto. 

Tabell 2 Well-to-tank produksjonskjede for RME (netto)  

Alle tall er for Tyskland 
2010 i TJ 

RME fra 
tankanlegg 
 
 
(Tankstelle\RME-

2010/Sojaschrot+
Glyzerin) 

Raffineri – 
forestring 
 
 
(Raffinerie\RME
-DE-

2010/Sojaschrot
+Glyzerin) 

Fabrikasjon 
av 
planteolje 
 
(Fabrik\Rapsöl
-DE-

2010/Sojaschr
ot) 

Lagring og 
tørking 
 
 
(Lagerung+ 

Trocknung\ 
Raps-2010) 

Dyrking av 
raps 
 
 
(Anbau\Raps-

Körner-DE-
2010) 

Avfallsvarme -2,31E-09 -2,31E-09 -2,32E-09 0,0000 0,0000 
Atomkraft -0,0477 -0,0477 0,00739 0,0064 0,0045 

Biomasse-Dyrking 1,52 1,52 1,51 0,9970 1,0000 
Biomasse-Reststoff 0,00212 0,00212 0,00197 0,0006 0,0002 

Brunnkull -0,0362 -0,0362 0,0163 0,0053 0,0032 
Naturgass 0,0869 0,0868 0,156 0,0888 0,0881 

Råolje -0,0775 -0,0839 -0,0465 0,0664 0,0545 
Geotermisk -3,31E-05 -3,31E-05 -3,58E-05 0,0000 0,0000 

Avfall -0,0164 -0,0164 0,00131 0,0014 0,0010 

Sekundær-råstoff -0,0381 -0,0382 4,61E-05 0,0001 0,0001 
Solenergi 0,000123 0,000123 9,13E-05 0,0000 0,0000 

Steinkull -0,047 -0,0472 0,0167 0,0113 0,0094 
Vannkraft -0,00199 -0,002 0,000527 0,0006 0,0005 

Vindkraft 0,00116 0,00116 0,00101 0,0003 0,0001 
      

Sum 1,3454 1,3386 1,6648 1,1782 1,1616 

Virkningsgrad (%) 74,3 74,7 60,1 84,9 86,1 
CO2-ekv.  (tonn) 18,4 17,9 40,9 33,2 31,9 

 

Ved beregning av estimatet netto reduseres energibruken fra fabrikasjonsleddet til raffineringsleddet 

siden det beregnes fradrag for bi-produkt i dette raffineringsleddet. Dermed øker virkningsgraden 

som en følge av allokeringen. Utslippet av CO2-ekvivalenter går ned fra 64,8 tonn til 18,4 tonn for 

produksjonskjeden netto. Den største reduksjonen i utslippene finner vi i raffineringsleddet hvor 

glyserol skilles ut.  

Transportarbeidet er det samme for brutto- og netto-estimatet. Energibruk og utslipp  knyttet til 

transport er derimot ikke identiske siden transportmidlene som benyttes i siste ledd ikke er like. 

Transporten beregnet for netto-estimatet foregår med en beregnet gjennomsnittlig lastebil for 

Tyskland 2010. Dette er et veid gjennomsnitt hvor 20,5% av arbeidet utføres med lastebil uten 

tilhenger, 33,9% med lastebil med tilhenger og 45,6 med en semi-trailer. De ulike typene lastebil er 

på sin side beregnet som et veid gjennomsnitt av ulike typer i sin kategori. For alle typene antas 50% 

utnyttelsesgrad. I brutto-estimatet foregår den samme transporten med en lastebil med en samlet 

vekt (bil+last)  på 40 tonn med 50% utnyttelsesgrad.   

Netto-prosessen bruker 0,45 MJ mer  og slipper ut 35 g mer CO2-ekvivalenter pr transport-km enn 
brutto-prosessen i dette leddet. Til sammen beregnes et energiforbruk på 6,8 GJ for hele transporten 
i siste ledd i netto-estimatet  mens energiforbruket for samme ledd i brutto-estimatet er på 4,9 GJ. 
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Totalt beregnes et utslipp på 518 tonn CO2-ekvivalenter for netto-estimatet i siste ledd mens 
tilsvarende tall for brutto-estimatet er på 375 tonn. For de andre leddene i brutto- og netto-
produksjonskjedene for RME er energibruk og utslipp fra transportarbeidet identiske. 
Energibruk og utslipp knyttet til prosessvarme er det samme i de to kjedene. 

Solsikker 

Brutto 
Planteolje kan utvinnes fra solsikker. Vi skal følge ProBas og kalle forestring av solsikker med metanol 

for SME (tysk ”Sonnenblumenöl-methyl-esther ”). Planteolje fra solsikker har en viskositet på 68,9 

mm2/s og et cetan-tall på 36. Flammepunktet er på 315o C. Dette gir solsikke-olje en viskositet 

mellom rapsolje og soyaolje, mens cetan-tallet er lavere enn begge de to andre oljene. 

Flammepunktet er omlag som for rapsolje. 

Planteolje fra solsikker slutter å være flytende ved -16 til -18o C (cloud point). Dette er betydelig 

bedre enn RME fra raps og noe bedre enn biodiesel fra soyaolje. Dermed vil biodiesel fra solsikker 

være lettere å starte i kalde temperaturer. 

Figur 3 Prosess-skjema for produksjon av SME (brutto)  

 

Figur 3 viser prosess-skjema for produksjon av SME brutto. Denne kjeden har de samme ledd som 

produksjonskjeden for RME. Sammenliknet med RME brutto bruker SME mindre gjødsel (691 kg) 

(21,7 kg) men mer plantevernmiddel for å produsere 1 TJ med energi fra SME. Det brukes mer diesel 

(9,4 GJ) til landbruksmaskiner ved dyrking for SME. Det brukes mer prosessvarme (3,7 GJ) i 

raffineringsleddet for SME enn for RME for å produsere den samme mengde (1 TJ) med energi.  

Derimot bruker RME 1,6 GJ mer elektrisitet i fabrikasjonsleddet. 
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Tabell 3 viser at kjedevirkningsgraden for biodiesel laget med solsikkefrø som råstoff er på 56,9%. 

Virkningsgraden for dyrking er på 87,9%, dermed går  31% av energien fra solsikkefrø tapt ved 

forestring. SME fra solsikkefrø har en virkningsgrad som er omlag 6,7 prosentpoeng høyere enn RME 

fra rapsolje.  

Til sammen slippes det ut 44,6 tonn CO2-ekvivalenter for å produsere 1 TJ med energi i form av 

biodiesel fra solsikkefrø. Dette er omlag 20 tonn mindre enn for produksjon av tilsvarende mengde 

energi fra rapsolje. 

Tabell 3 Well-to-tank produksjonskjede for SME 25  fra solsikkefrø 

 
 
 
Alle tall er for Tyskland 2010 
i TJ 

SME  fra 
tankanlegg 
 
 

 
(Tankstelle\SME-
2010/brutto) 

Raffineri-
forestring 
 
 

(Raffinerie\SME
-DE-
2010/brutto) 

Fabrikasjon 
av 
planteolje 
 
(Fabrik\Sonne
nblumenöl-

2010/brutto) 

Lagring - 
tørking 
 
 

(Lagerung+Troc
knung\Sonnenbl
umen-2010) 

Dyrking 
 
 
 

(Anbau\Sonne
nblumen-DE-
2010) 

Output SME SME Planteolje Solsikkefrø Solsikkefrø 
Ikke nyttbar varme 0,0000 -3,17E-09 -3,13E-09 -2,40E-09 -1,52E-09 

Atomkraft 0,0250 0,025 0,0141 0,00682 0,00474 

Biomasse-dyrking 1,3500 1,35 1,34 1,03 1 
Biomasse-Reststoff  0,0024 0,00237 0,00175 0,000584 0,000205 

Brunkull 0,0273 0,0273 0,0152 0,0056 0,00341 
Naturgass 0,2080 0,208 0,116 0,0641 0,0613 

Råolje 0,1380 0,134 0,123 0,0814 0,0582 
Geotermisk 0,0000 1,16E-05 8,22E-06 2,15E-06 8,47E-08 

Avfall 0,0065 0,00654 0,00324 0,00156 0,00107 

Sekundærråstoff -0,0517 -0,0517 0,000237 9,47E-05 7,12E-05 
Solenergi 0,0001 0,000108 7,65E-05 1,96E-05 3,30E-07 

Steinkull 0,0489 0,0488 0,0294 0,01 0,00785 
Vannkraft 0,0018 0,00182 0,00117 0,000572 0,000416 

Vindkraft 0,0012 0,00124 0,000909 0,000288 8,42E-05 
      

SUM 1,7576 1,7535 1,6451 1,2010 1,1373 

      
Output TJ 1 1 1 1 1 

Virkningsgrad 56,9% 57,0% 60,8% 83,3% 87,9% 
CO2-ekvivalenter (tonn) 44,6 44,2 36,9 23,8 21 

 

Det beregnes 4 043 tonn-km for transport av SME fra raffineri til tankanlegg. Transporten foregår 

med semi-trailer med største tillatte vekt (inklusive egenvekt)  på 40 tonn og med 50% 

utnyttelsesgrad. Den samlede energimengde for transport i dette leddet anslås til 4,9 GJ mens det 

samlede utslipp av CO2-ekvivalenter for transporten anslås til 372 kilo. 

I fabrikasjonssteget beregnes transport tilsvarende 13 500 tonnkilometer. Transporten foregår på 

samme måte   som for fabrikasjonssteget for RME fra rapsolje.  Dette gir en samlet energimengde på 

8,7 GJ og et utslipp på 644 kg CO2-ekvivalenter for hele transporten.  

                                                                 
25

 Sonnenblumöl-methyl-esther, altså en ester som består av methyl og olje fra solsikker. 



14 
 

I leddet for tørking og lagring anslås transportbehovet til 189 tonn-km fra felt for dyrking til 

lagringsplass. Transportmiddelet (traktor) er det samme som for raps. Dette gir et samlet energibruk 

for leddet på 0,54 GJ med et utslipp på 41,8 kg CO2-ekvivalenter. 

I raffinerings-leddet anslås forbruket ev energi til prosess-varme til 0,0407 TJ. Den samme mengde 

anslås for fabrikasjonsleddet. Samlet energimengde for prosessvarme i hele kjeden blir derfor på 

0,0814 TJ eller 81,4 GJ for produksjon av energi tilsvarende 1 TJ med biodiesel fra solsikkefrø. 

Forbruket av gjødsel for dyrking av solsikkefrø anslås til 2,9 tonn. 40% av gjødsel kommer fra 

nitrogen, 34,4% kommer fra kalium mens omlag 23% kommer fra fosfor. Det beregnes et forbruk på 

33,5 kg med ugressmiddel. 

Energiforbruket for produksjonskjeden av SME fra solsikkefrø gir 57,4 MJ/liter. Det samlede utslipp 

av CO2-ekvivalenter for hele kjeden er på 1,5 kg/liter. 

Netto 
Bi-produktene fra SME er de samme som for RME. Figur 4 viser prosess-skjema for produksjon av 

SME netto. 

Figur 4 Prosess-skjema for produksjon av SME (netto)  

 

Energibruken for netto-kjeden er 0,579 TJ mindre enn for brutto-kjeden. Virkningsgraden øker 

dermed fra 56,9% brutto til 84,8% netto. Utslippene av CO2-ekvivalenter for hele kjeden går ned fra 

44,6 tonn (brutto) til 3,2 tonn netto. Tabell 4 viser en detaljert oversikt over leddene i 

produksjonskjeden for SME netto. De to første leddene er identiske med produksjonskjeden for SME 

brutto siden det ikke forekommer bi-produkt i disse leddene. 

Tabell 4 Well-to-tank produksjonskjede for SME (netto)  fra solsikkefrø 
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Alle tall er for Tyskland 2010 
i TJ 

SME  fra 
tankanlegg 
 
 
 
(Tankstelle\SME-
2010/brutto) 

Raffineri-
forestring 
 
 
(Raffinerie\SME
-DE-
2010/brutto) 

Fabrikasjon 
av 
planteolje 
 
(Fabrik\Sonne
nblumenöl-
2010/brutto) 

Lagring - 
tørking 
 
 
(Lagerung+Troc
knung\Sonnenbl
umen-2010) 

Dyrking 
 

 
 
(Anbau\Sonne

nblumen-DE-
2010) 

Output SME SME Planteolje Solsikkefrø Solsikkefrø 

Ikke nyttbar varme -3,09E-09 -3,09E-09 -3,09E-09 -2,40E-09 -1,52E-09 
Atomkraft -0,0469 -0,0469 0,00818 0,00682 0,00474 

Biomasse-dyrking 1,35 1,35 1,34 1,03 1 
Biomasse-Reststoff  0,00184 0,00184 0,0017 0,000584 0,000205 

Brunkull -0,038 -0,038 0,0143 0,0056 0,00341 

Naturgass 0,0373 0,0373 0,105 0,0641 0,0613 
Råolje -0,0231 -0,0278 0,00828 0,0814 0,0582 

Geotermisk -2,02E-05 -2,02E-05 -2,31E-05 2,15E-06 8,47E-08 
Avfall -0,0161 -0,0161 0,00163 0,00156 0,00107 

Sekundærråstoff -0,0383 -0,0383 7,50E-05 9,47E-05 7,12E-05 
Solenergi 0,000108 0,000108 7,65E-05 1,96E-05 3,30E-07 

Steinkull -0,0472 -0,0472 0,0157 0,01 0,00785 

Vannkraft -0,00195 -0,00195 0,000573 0,000572 0,000416 
Vindkraft 0,00101 0,00101 0,000872 0,000288 8,42E-05 

      
SUM 1,1787 1,1740 1,4964 1,2010 1,1373 

      
Output TJ 1 1 1 1 1 

Virkningsgrad 0,8484 0,8518 0,6683 0,8326 0,8792 

CO2-ekvivalenter (tonn) 3238 2866 25600 23800 21000 
 

Omfanget av energibruk og utslipp til transport er den samme for SME netto som SME brutto siden 

transportarbeidet er det samme. Det samme gjelder bruk av prosess-varme i kjeden. 

Dyrefett 

Brutto 
Biodiesel kan også produseres fra dyrefett. Figur 5  viser prosess-skjema for denne 

produksjonskjeden. 

Figur 5 Prosess-skjema for produksjon av TME (brutto)  
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Produksjonskjeden har tre ledd. Det første leddet er anlegg for produksjon av dyrefett fra dyreavfall. 

Dyrefett er triglyserider, en sammensetning av fettsyrer og glyserol.  Det andre leddet er forestring 

av fett til TME (”tallow-methyl-esther”) ved hjelp av metanol. Det siste leddet er transport av TME til 

tankanlegg. 

Mens fettsyrer fra planteoljer har et høyt innhold av umettede fettsyrer har TME et høyt innhold av 

mettede fettsyrer 26. Et høyere innhold av mettede fettsyrer innebærer at biodiesel fra TME vil ha en 

høyere CFPP -verdi, det vil si at dieselen vil tykne i høyere temperaturer enn vanlig diesel eller 

biodiesel fra planteolje. Biodiesel fra TME blandes med vanlig diesel eller med annen biodiesel i 

temperaturer under 8o C. 

Flere mettede fettsyrer vil gi redusert flammepunkt slik at biodiesel fra dyrefett vil forbrenne med 

oksygen ved lavere temperatur enn hva tilfellet er for biodiesel fra planteolje 27.  Biodiesel fra 

dyrefett vil også ha et høyere cetan-tall (opp til 75)  enn biodiesel fra planteolje (56) eller diesel (50) 
28. Høyere cetan-tall gir jevnere motor og mindre støy. 

Figur 5 viser at raffineringsleddet for TME bruker 36,9 GJ mindre til prosessvarme enn RME. Derimot 

bruker TME omlag 3 GJ mer elektrisitet enn RME i samme ledd. Den viktigste forskjellen er likevel at 

det er flere ledd for produksjon av RME enn TME. Likevel er energibruken for produksjonskjeden for 

RME bare 0,035 TJ høyere enn for TME for produksjon av energi tilsvarende 1 TJ i kjedene. Utslippet 

av CO2-ekvivalenter er derimot 12,7 tonn høyere for RME enn for TME. Alle disse sammenlikningene 

gjelder for brutto estimatet for begge kjedene. 

                                                                 
26

 http://www.nt.ntnu.no/users/skoge/prost/proceedings/aiche-2004/pdffiles/papers/035f.pdf  
27

 ibid. 
28

 http://www.fnr-server.de/ftp/pdf/literatur/pdf_174-basisdaten_biokraftstoff-freigabe.pdf  

http://www.nt.ntnu.no/users/skoge/prost/proceedings/aiche-2004/pdffiles/papers/035f.pdf
http://www.fnr-server.de/ftp/pdf/literatur/pdf_174-basisdaten_biokraftstoff-freigabe.pdf
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Tabell 5 viser virkningsgrader for hele kjeden fra råstoff (dyrefor) til biodiesel (TME). Energien for 

dyrefett fra dyreavfall inkluderer ikke energi for oppdrett av dyr siden denne energien er brukt til 

produksjon av mat. Det er først håndtering av dyreavfallet som gir energiforbruk som er direkte 

knyttet til produksjon av biodiesel.   

Tabell 5 viser at den samlede kjedevirkningsgraden for TME er 51,1%. Produksjon av dyrefett fra 

dyreavfall er en lite energieffektiv prosess med en virkningsgrad på 56,8%. Derimot går bare 5,7% av 

energien i dyrefettet tapt ved forestring til TME. 

Tabell 5 Well-to-tank produksjonskjede for TME 29  fra dyrefett 

 
 
 
 
 
Alle tall er for Tyskland 
2000 i TJ 

TME  fra 
tankanlegg 
 
Tankstelle\TM

E-Tierfett-
2000/brutto 

Raffineri-
forestring 
 
 

Raffinerie\T
ME-aus-
Tierfett-
2000/brutto 

Dyrefett fra 
dyreavfall 
 
Xtra-

Rest\Tierfett-
2000 

Output TME TME Dyrefett 
Ikke nyttbar varme 0,0000 -1,93E-12 -1,01E-12 

Atomkraft 0,0573 0,0573 0,0397 

Biomasse-dyrking 1,0800 1,08 1 
Biomasse-Reststoff  0,0436 0,0436 0,0299 

Brunkull 0,7570 0,757 0,645 
Naturgass 0,0086 0,00385 0,0021 

Råolje 0,0000 1,63E-07 1,13E-07 
Geotermisk 0,0145 0,0145 0,00963 

Avfall -0,0503 -0,0503 0,000384 

Sekundærråstoff 0,0000 3,21E-07 2,42E-07 
Solenergi 0,0415 0,0414 0,0297 

Steinkull 0,0034 0,00336 0,00239 
Vannkraft 0,0009 0,000932 0,000733 

    
Sum 1,9565 1,9516 1,7595 

    

Output TJ 1 1 1 
Virkningsgrad 51,1% 51,2% 56,8% 

CO2-ekvivalenter (tonn) 52,1 51,7 44,7 
 

Det er beregnet  4 065 tonn-km for transport av TME fra raffineri til tankanlegg. Transporten foregår 

med 40 tonns semi-trailer (inklusive egenvekt) og med 50% utnyttelsesgrad. Samlet energibruk for 

transporten beregnes til 4,9 GJ med utslipp av 374 kg CO2-ekvivalenter. Det beregnes ingen transport 

i de andre leddene. Transporten av dyr til slakteri er beregnet for produksjon av mat og ikke for 

produksjon av drivstoff. 

                                                                 
29

 Tallow-methyl-esther, altså en ester som består av methyl og dyrefett (triglyserider). 
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Energi til prosessvarme er oppgitt til 0,0442 GJ i raffineri-leddet. I leddet for produksjon av dyrefett 

er det beregnet  0,492 TJ til prosessvarme. Til sammen gir dette 0,492 TJ med prosessvarme for 

produksjon av 1 TJ med energi fra TME levert tankanlegg. 

Energiforbruket for produksjonskjeden av TME fra dyrefett gir 63,9 MJ/liter. Det samlede utslipp av 

CO2-ekvivalenter for hele kjeden er på 1,7 kg/liter. 

Netto 
Produksjonskjeden for TME fra dyrefett kan også beregnes netto. Det eneste bi-produktet i denne 

kjeden er glyserol fra raffineringsleddet. Figur 6 viser detaljene.  Tabell 6 viser en detaljert oversikt 

over produksjonskjeden estimert netto.  

Energibruken for brutto-kjeden ligger 0,34 TJ høyere enn for netto-kjeden for produksjon av energi 

tilsvarende 1 TJ fra TME. Virkningsgraden øker fra 51,1% til 61,9%.  Økningen skjer i 

raffineringsleddet hvor glyserol skilles ut fra fettsyrene i triglyseridene. Det samlede utslipp av CO2-

ekvivalenter reduseres med 23,9 tonn, fra 52,1 tonn brutto til 28,2 tonn netto. Energibruk og utslipp 

knyttet til transport er det samme i brutto og netto produksjonskjeden siden transportarbeidet er 

det samme. Dette gjelder også energibruk til prosessvarme. 

Figur 6 Prosess-skjema for produksjon av TME (netto).  

 

Tabell 6 Well-to-tank produksjonskjede for TME (netto)  fra dyrefett  

 
 
 
 
 

TME  fra 
tankanlegg 
 
Tankstelle\TM
E-Tierfett-

Raffineri-
forestring 
 
 
Raffinerie\T

Dyrefett fra 
dyreavfall 
 
Xtra-
Rest\Tierfett-
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Alle tall er for Tyskland 
2000 i TJ 

2000/brutto ME-aus-
Tierfett-
2000/brutto 

2000 

Output TME TME Dyrefett 
Ikke nyttbar varme 2,94E-11 3,44E-11 -1,01E-12 

Atomkraft 0,00486 0,00485 0,0397 
Biomasse-dyrking 1,08 1,08 1 

Biomasse-Reststoff  -0,00768 -0,00768 0,0299 

Brunkull 0,631 0,631 0,645 
Naturgass -0,028 -0,0328 0,0021 

Råolje -1,77E-10 -2,62E-09 1,13E-07 
Geotermisk -0,00221 -0,00221 0,00963 

Avfall -0,0395 -0,0395 0,000384 
Sekundærråstoff 2,74E-07 2,74E-07 2,42E-07 

Solenergi -0,024 -0,0241 0,0297 

Steinkull 0,000841 0,000836 0,00239 
Vannkraft 0,000779 0,000779 0,000733 

    
Sum 1,6161 1,6112 1,7595 

    
Output TJ 1 1 1 

Virkningsgrad 0,6188 0,6207 0,5683 

CO2-ekvivalenter (tonn) 28200 27900 44,7 

Trevirke 

Netto 
Bio-diesel kan også produseres fra trevirke eller biomasse. Trevirke blir omdannet til flis før 

produksjon av syntetisk gass.  Biomassen omdannes til metan (CH4) som reagerer med oksygen fra 

vanndamp under høy temperatur til karbonmonoksid (CO).  CO danner igjen syntetisk gass sammen 

med hydrogen (H2) fra metan 30.  Den syntetiske gassen blir produsert til syntetisk diesel ved hjelp av 

Fisher-Tropsch-metoden. I denne prosessen blir den syntetiske gassen omdannet til flytende 

hydrokarboner ved hjelp av en katasylator (jern, kobolt, nikkel eller ruthenium).  Syntetisk gass kan 

også produseres fra  naturgass. 

Det er mer energieffektivt å lage syntetisk gass av metan enn å bruke metan direkte i en 

forbrenningsmotor. Dette skyldes at syntetisk gass kan produseres med større forbrenning under 

høyere temperatur enn det som kan oppnås i en motor 31. En større del av energiinnholdet blir 

dermed ført videre i den syntetiske gassen enn hva som er tilfellet ved bruk av metan direkte i en 

forbrenningsmotor. 

                                                                 
30

 http://en.wikipedia.org/wiki/Biomass_gasification  
31

 ibid. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Biomass_gasification
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Fischer-Tropsch prosessen  kalles også GTL, Gas-To-Liquid, altså omvandling av den syntetiske gassen 

til flytende form. Syntetisk gass kan også brukes i brenselceller, til å lage etanol eller til å produsere 

elektrisitet 32.  

Syntetisk diesel har et cetan-tall på over 70 33 . Den har en lavere kaloriverdi på 43,8 MJ/kg og en 

tetthet på 0,77 kg/liter som gir en lavere kaloriverdi på 33,7 MJ/liter. Videre har den syntetiske diesel 

en CFPP-verdi  (Cold Filter Plugging Point) på -20o C som gjør den egnet som diesel ved kalde 

temperaturer 34. Den lavere kaloriverdi er mindre enn vanlig diesel og kan føre til problem med bruk 

av syntetisk diesel i kjøretøy med større last. 

Biomassen som brukes til å lage syntetisk diesel benyttes ikke til matproduksjon. Denne biomassen 

beslaglegger derfor ikke areal som kan benyttes til matproduksjon slik tilfellet er for biodiesel 

produsert fra planteolje. 

 Figur 7 viser prosess-skjema for produksjon av syntetisk gass. 

Figur 7 Prosess-skjema for syntetisk gass 

 

Tabell 7 viser kjedevirkningsgraden for produksjon av syntetisk diesel fra flis.  Det er ikke tatt hensyn 

til tap ved tanking. I kolonnehodet i tabellen er intern-navnet fra ProBas gjengitt.  Den delen av den 

syntetiske gassen som ikke blir brukt til produksjon av diesel blir brukt til produksjon av varme og 

prosessenergi. Leddet i kjeden for omvandling til syntetisk gass og diesel er derfor sjølv-forsynende 

                                                                 
32

 http://www.managenergy.net/conference/0511cvf/alden.pdf . Denne presentasjonen av syntetisk gass 
presenterer følgende begrep: Paradiesel=Syntetisk gass+biodiesel. 
33

 http://www1.eere.energy.gov/vehiclesandfuels/pdfs/deer_2005/panel1/2005_deer_schaberg.pdf  , en 

annen kilde oppgir 60, se http://www.syndiesel.com  
34

 ibid. 

http://www.managenergy.net/conference/0511cvf/alden.pdf
http://www1.eere.energy.gov/vehiclesandfuels/pdfs/deer_2005/panel1/2005_deer_schaberg.pdf
http://www.syndiesel.com/
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med energi. Overskuddet av syntetisk gass blir brukt i produksjonen av spon eller flis 35 fra trevirke. 

ProBas har et datasett 36 for produksjon av syntetisk diesel brutto. I dette datasettet blir ikke energi 

til produksjon av elektrisitet eller varme  som brukes internt eller leveres eksternt regnet med. 

ProBas har et tilsvarende datasett for produksjon av syntetisk gass netto. I dette datasettet blir 

energien produsert i produksjonsleddet  beregnet som forbrukt energi. Vi bruker her det datasettet 

som kalles netto. I dette datasettet blir CO2-utslipp tilskrevet  produksjon av elektrisitet og varme og 

ikke produksjon av syntetisk diesel. De eneste CO2-utslipp i den netto kjeden er derfor utslipp knyttet 

til innsamling av biomasse og produksjon av flis. 

Brutto-estimatet for syntetisk diesel har et lavere energiforbruk og et lavere utslipp enn netto-

estimatet siden energibruken i fabrikasjonsleddet ikke regnes med. Dette er grunnen til at vi velger å 

bruke netto-estimatet siden brutto-estimatet undervurderer energibruken i forhold til andre 

produksjonskjeder beregnet brutto. Vi velger derfor å betrakte netto-estimatet for 

produksjonskjeden for syntetisk diesel som sammenliknbart med brutto-estimatene for de andre 

produksjonskjedene. 

Tabell 7 Well-to-tank produksjonskjede for syntetisk diesel.   

 Syntetisk gass fra 
tankanlegg 

 
 

 
(Tankstelle\BtL 
37(Holz-Wald)-

2010/netto) 

Fischer-Tropsch 
prosess 
 
(Vergaser-FS+FT-

Synthese\BtL-Holz-
Wald-DE-2010 
(Diesel)/netto) 

Flis 
 

 
 

(Hacker-
gross\Holz-HS-
Wald-DE-2010) 

Biomasse 
fra trevirke 
 
 

(Xtra-
Rest\Holz-DE-
Wald-2010) 

Output Syntetisk diesel Syntetisk diesel Flis Biomasse 

Ikke nyttbar varme -2,46E-10 -2,42E-10 -1,06E-10  

Atomkraft -0,167 -0,167 -0,00018  
Biomasse-dyrking -0,00628 -0,00628 6,60E-08  

Biomasse-Reststoff  2,21 2,21 1,01  
Brunkull -0,184 -0,185 -0,00018  

Naturgass -0,105 -0,106 -0,00025  
Råolje 0,0357 0,0321 0,0127  

Geotermisk -0,00018 -0,00018 1,39E-08  

Avfall -0,0399 -0,0399 -4,74E-05  
Sekundærråstoff 0,00314 0,00312 0,00156  

Solenergi -0,0017 -0,0017 1,76E-08  
Steinkull -0,14 -0,14 0,00794  

Vannkraft -0,0105 -0,0105 6,61E-05  
Vindkraft -0,0178 -0,0178 -5,26E-06  

     

Sum TJ 1,5765 1,5709 1,0316 1 
     

Output TJ 1 1 1 1 
Virkningsgrad 63,4% 63,7% 96,9% 100% 

                                                                 
35

 Den tyske betegnelsen er ”Koppelprodukte” som her blir tolket som spon eller flis.  
36

 Et datasett betyr her en oppstilling av energibruk og utslipp for en bestemt prosess som f eks produksjon av 

syntetisk gass og diesel. 
37

 BtL betyr Biomass-to-liquid.  GTL (gass-to-liquid) blir dermed en delsekvens av BtL.  
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CO2-ekvivalenter (tonn)/TJ 1,712 1,712 1,712 0  

 

Produksjonsanlegget for syntetisk diesel produserer ikke bare diesel. Det oppgis at 40% av 

produksjonen er bensin og 60% diesel. Vi har her ikke allokert energibruk og utslipp mellom 

drivstoffene men regnet alt som syntetisk diesel for å gjøre sammenlikning med andre kjeder lettere. 

Syntetisk gass har en kjedevirkningsgrad på 63,4%. Dette er den høyeste virkningsgraden av de 

produksjonskjedene vi har analysert.    

Det beregnes en transport på 2 273 tonn-km fra produksjonsanlegg til tankanlegg. Det benyttes en 

gjennomsnittlig lastebil til denne transporten. Definisjonen av en gjennomsnittlig lastebil er 

beskrevet ovenfor. Den totale energibruk for transporten er på 3,8 GJ med et samlet utslipp av 289 

kg CO2-ekvivalenter. 

I produksjonsleddet beregnet et transportbehov på 19 900 tonn-km fra produksjonsanlegg for flis til 

produksjonsanlegg for syntetisk diesel. Transporten utføres av semi-trailer med 40 tonn tillatt vekt, 

inklusive egenvekten og med  50% utnyttelsesgrad. Det beregnes et samlet energibruk på 24,1 GJ for 

transporten med et samlet utslipp 1,8 tonn CO2-ekvivalenter. 

Det beregnes også et transportbehov på 7 320 tonn-km for innsamling av trevirke til produksjon av 

flis.  Transporten utføres av semi-trailer som beskrevet for forrige ledd i produksjonen. Dette gir en 

samlet energibruk for produksjonen på 8,9 GJ med et samlet utslipp på 673 kg CO2-ekvivalenter.  

Det samlete transportarbeidet for produksjonskjeden blir dermed på 29 493 tonn-km med en samlet 

energibruk på 36,8 GJ og et samlet utslipp på 2,8 tonn CO2-ekvivalenter. 

Produksjon av 1 TJ med energi fra syntetisk diesel tilsvarer 30 628 liter. Det brukes omlag 1,58 TJ for 

å produsere denne energien. Energibruken blir dermed 51,5 MJ/liter. De samlede utslipp av CO2-

ekvivalenter pr liter blir meget lave på grunn av utregning av CO2-utslipp som beskrevet ovenfor. 

Utslippet er 0,1 kg/liter.  

Det er ikke beregnet prosessvarme for syntetisk diesel. 

Palmeolje 

Brutto 
Planteolje kan også komme fra palmeolje som produseres fra frukten til oljepalmer. Palmeolje har 

relativt mye mettede fettsyrer som gjør at den har høyere oksidasjon-stabilitet enn andre planteoljer 
38. Lav oksidasjon-stabilitet kan skape problem under lagring av bio-diesel siden den kan føre til 

forsuring av drivstoffet og avleiring av sedimenter som kan tette igjen dieselfiltre og redusere 

motorens ytelse 39.   

                                                                 
38

 http://en.wikipedia.org/wiki/Palm_oil   
39

 http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-90162005000300014&script=sci_arttext , se Introduction 

http://en.wikipedia.org/wiki/Palm_oil
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-90162005000300014&script=sci_arttext
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Oljepalmen som palmeolje kommer fra, vokser i Vest- og Sentral-Afrika og i Malaysia og Indonesia 40. 

Det finnes også en amerikansk variant som forekommer i Sentral- og Sør-Amerika. Det er den 

afrikanske varianten som brukes til å produsere planteolje. Planteoljen som brukes i denne 

produksjonskjeden er hentet fra Indonesia. Malaysia dominerer markedet for palmeolje med en 

markedsandel på 45%.  Siden palmeolje ikke dyrkes i Europa må den transporteres over lange 

distanser for å kunne brukes som biodiesel på det europeiske markedet. Økt bruk av palmeolje 

medfører nedbygging av regnskog som kan fungere som karbon-sink. 

Palmeolje finnes i to varianter: Palmeolje eller palmekjerneolje. I produksjonskjeden som studeres 

her brukes palmeolje. Palmeolje har en lavere kaloriverdi på 37 MJ/kg, til sammenlikning har vanlig 

diesel 43,1 MJ/kg. Følgelig trengs det mer biodiesel fra palmeolje enn vanlig diesel for å kjøre en gitt 

avstand. Palmeolje har en viskositet på 29,4 mm2/s ved 50o C. Dette er en lavere verdi enn planteolje 

fra raps, soyabønner eller solsikke, men disse er målt ved 20o C.  Palmeolje har et cetantall på 42 som 

er høyere enn de andre planteoljene. Den har et flammepunkt på 267o C,  dette er lavere enn enn de 

andre planteoljene men betydelig høyere enn vanlig diesel (80o C). Palmeolje har et høyt innhold av 

frie fettsyrer, dette kan føre til korrosjon i innsprøytningsystemet eller i sylinderne 41. 

Figur 8 Prosess-skjema for produksjon av PME (brutto) 

 

Tabell 8  viser at produksjonskjeden for PME har den klart laveste virkningsgraden av alle 

produksjonskjeder vi har studert for biodiesel. Virkningsgraden for syntetisk diesel ligger nesten tre 

ganger så høyt som for PME. Ved fabrikasjon av palmeolje går 70% av energimengden i frøene tapt. 

                                                                 
40

 oil  palm. (2009). In Encyclopædia Britannica. Retrieved September 26, 2009, from Encyclopædia Britannica 
Online: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/426205/oil -palm  
41

 http://www.weihenstephan.de/blm/leu/forschung/kraftstoffe.shtml   
 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/426205/oil-palm
http://www.weihenstephan.de/blm/leu/forschung/kraftstoffe.shtml
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Reststoffet fra frøene kan brukes som biomasse til produksjon av biogass eller etanol fra cellulose i 

frøene 42. 

Tabell 8 Well-to-tank produksjonskjede for PME 43 

Alle tall for 
Tyskland 2010 i TJ  

PME   fra 

tankanlegg 
 

 
 
Tankstelle\PME-
DE-2010/brutto 

PME fra 

raffineri 
 

 
Raffinerie\Palmöl-
PME-DE-
2010/brutto 

Sjøtransport 

av 
palmeolje 

 
Umschlag-ID-
>DE\Palmöl -
2010/brutto   

Palmeolje 

 
 

 
Fabrik\Palmöl -
ID (mit Biogas)-
2010/brutto 

 

Dyrking av 

oljepalmer 
 

 
Anbau\Ölpalmen-ID 
(mit org Düngung)-
2010 

Output PME PME Palmeolje Palmeolje Oljepalme 

Ikke nyttbar varme -6,37E-11 -5,86E-11 -4,69E-11 -4,67E-11 -1,16E-11 

Atomkraft 0,026 0,0253 0,0145 0,0146 0,00364 

Biomasse-dyrking 4,04 4,04 4 4 1 

Biomasse-
Reststoff  0,00272 0,00259 0,00197 0,00197 0,000156 

Brunkull 0,0232 0,0224 0,0107 0,0107 0,00268 

Naturgass 0,293 0,293 0,204 0,204 0,0509 

Råolje 0,157 0,152 0,14 0,0784 0,0134 

Geotermisk 4,00E-06 3,29E-06 6,49E-08 6,43E-08 1,60E-08 

Avfall 0,00678 0,00662 0,00333 0,00334 0,000836 

Sekundærråstoff -0,0513 -0,0514 0,00041 0,000187 3,96E-05 

Solenergi 3,69E-05 3,02E-05 7,69E-08 7,69E-08 1,92E-08 

Steinkull 0,0527 0,052 0,0335 0,0323 0,00779 

Vannkraft 0,00203 0,00199 0,00134 0,00133 0,000301 

Vindkraft 0,000646 0,000575 0,000253 0,000254 6,35E-05 

      Sum 4,55 4,55 4,41 4,35 1,08 

Kjedevirkningsgrad 22% 22% 22,7% 23% 92,6% 

Output TJ 1 1 1 1 1 

      CO2-ekvivalenter 
(tonn)/TJ 56500 56000 48700 43900 10500 

 

PME levert tankanlegg krever et transportarbeid på 559 870 tonn-km. Av disse går 548 000 tonn-km 

(97,7%) med til å transportere palmeolje fra fabrikasjonsanlegg til raffineri. Til sammen krever 

transportarbeidet et energiforbruk på 0,096 TJ (56 667 kWh) og et utslipp på 7,3 tonn med CO2-

ekvivalenter for å produsere energi tilsvarende 1 TJ (277 778 kWh) fra PME. 

For den samme energimengden er det  beregnet prosessvarme på til sammen 0,038 TJ (10 556 kWh). 

Forbruket av prosessvarme foregår i fabrikasjonsleddet (0,001 TJ) og i raffineri-leddet (0,037 TJ).  

                                                                 
42

 http://en.wikipedia.org/wiki/Palm_oil#Biofuels_and_bioproducts   
43

 Palmoil-methyl-esther  

http://en.wikipedia.org/wiki/Palm_oil#Biofuels_and_bioproducts
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Netto 
Det er to bi-produkt fra produksjon av biodiesel fra palmeolje. Det ene bi-produktet er glyserol. Dette 

produktet skilles ut under raffinerings-prosessen hvor fettsyrer fra triglyserider reagerer med 

metanol. Glyserol er et avfallsprodukt fra denne prosessen. I tillegg blir overskuddet fra frukten fra 

oljepalmen brukt til produksjon av varme og elektrisitet i Indonesia. Dette biproduktet forekommer i 

fabrikasjonsleddet hvor frukten fra oljepalmen brukes til produksjon av palmeolje. 

Figur 9 viser prosess-skjema for produksjon av PME netto. Som figuren viser blir biproduktene 

produsert i to ledd, fabrikasjonsleddet og raffineringsleddet. Energibruken reduseres med 0,83 TJ i 

forhold til brutto-prosessen. Virkningsgraden går opp fra 22% til 26,9%. Virkningsgraden for 

palmeolje er fremdeles langt under virkningsgraden for produksjon av biodiesel fra andre råstoff. 

Transportarbeidet som utføres for brutto og netto produksjonskjeder er identisk. Energibruk og 

utslipp for transport er derimot ikke like. Det skyldes at transportmidlene som benyttes i siste ledd, 

fra raffineri til tankanlegg, ikke er identiske. Vi har samme avvik som vi fant for produksjon av RME. 

Brutto-prosessen bruker en lastebil med en samlet vekt (bil+last)  på 40 tonn med referanseår 2000 

mens netto-estimatet bruker en gjennomsnittlig lastebil for Tyskland 2010.  For begge 

transportmidler gjelder en utnyttelsesgrad på 50%.  Netto-prosessen bruker 0,45 MJ mer  og slipper 

ut 35 g mer CO2-ekvivalenter pr transport-km enn brutto-prosessen i dette leddet. Til samen bruker 

netto-prosessen 97,9 GJ til transport mens tallet for brutto-prosessen er på 96,1 GJ. De samlede 

utslipp av CO2-ekvivalenter til transport er på 7425 tonn for netto-prosessen mens samme tall er 

7288 for brutto-prosessen. 

Energibruk og utslipp knyttet til prosessvarme er identisk for brutto og netto produksjonskjeder.  

Figur 9 Prosess-skjema for produksjon av PME (netto)  
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Oppsummering 

Brutto 
Tabell 9  viser virkningsgrad og samlet energiforbruk for de ulike produksjonskjeder for biodiesel.  

Tabell 9 Forbruk av total energi brutto produksjonsprosesser 

 Virknings-
grad % 

Energi TJ/TJ Energi 
MJ/liter 

RME 44 50,2 2,0 65,0 

SME 45 56,9 1,8 57,4 

Syntetisk diesel 63,4 1,6 51,5 
TME 46 51,1 2,0 63,9 

PME 47 22,0% 4,6 148,6 
 

Syntetisk diesel har den høyeste virkningsgraden. Vi minner om at vi har brukt netto-estimatet for 

syntetisk diesel som sammenliknbart med brutto-estimat for biodiesel fra de andre råvarene. Videre 

produseres både  syntetisk diesel og syntetisk bensin fra samme råvare, syntetisk gass, uten at vi har 

allokert energibruk og utslipp mellom produktene. Biodiesel fra raps har den laveste virkningsgraden, 

denne ligger 13,2 prosentpoeng under virkningsgraden for syntetisk diesel. 

Figur 10 viser virkningsgraden for de ulike produksjonskjeder brutto. 

Figur 10 Virkningsgrad for ulike typer bio-diesel (brutto)  

                                                                 
44

 Rapeseed-methyl-esther fra rapsfrø 
45

 Sonnenblumenöl-Methyl-esther fra solsikkefrø 
46

 Tallow-methyl-esther fra dyrefett (talg) 
47

 Palmoil-methyl-esther  
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Tabell 10  viser utslipp av CO2-ekvivalenter for de ulike produksjonskjeder. Biodiesel fra rapsolje har 

høyest utslipp, 2.1 kg/liter.  Syntetisk diesel har lavest med 0,1 kg/liter.  

Tabell 10 Utslipp CO2-ekvivalenter 

 CO2 tonn/ 
TJ 

CO2-ekv. 
kg/liter 

RME  64,8 2,1 

SME 44,6 1,5 
Syntetisk diesel 1,7 0,1 

TME 52,1 1,7 
PME 56,5 1,8 

 

Figur 11 viser utslipp av CO2-ekvivalenter pr liter for de produksjonskjedene. 

Figur 11 Utslipp av CO2-ekvivalenter pr liter for ulike typer biodiesel  
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Tabell 11 viser beregnet transportbehov for de ulike produksjonskjeder. Kjeden med dyrefett som 

råstoff har det klart laveste transportbehovet. PME har det største transportbehovet, deretter følger 

syntetisk diesel. Grunnen til at transportbehovet for syntetisk diesel ikke gir høyere utslipp av CO2-

ekvivalenter  skyldes at utslippet tilskrives andre produkt fra kjeden, slik som elektrisitet og varme. 

Tabell 11 Transportbehov  

 Transport-
kilometer/TJ 

Energi 
transport  
MJ/liter 

RME  19 859 0,5 

SME 17 732 0,5 
Syntetisk diesel 29 383 1,2 

TME 4 065 0,2 
PME 559 870 3,14 
 

Figur 12 Transportarbeid i MJ/liter for biodiesel well-to-tank produksjonskjede med ulike råvarer  
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Figur 12 viser transportarbeidet for ulike well-to-tank produksjonskjeder for biodiesel fra ulike 

råvarer. Biodiesel fra palmeolje har det klart høyeste transportarbeidet siden palmeoljen må 

transporteres fra Indonesia til Tyskland. Palmeolje har omlag 2,6 ganger så høyt energiforbruk pr liter 

til transport som den nest høyeste produksjonskjeden, syntetisk diesel. Dyrefett har det laveste 

transportarbeidet, palmeolje har hele 15,5 ganger så høyt transportarbeid pr liter som dyrefett. 

Tabell 12 viser prosessvarme for de ulike produksjonskjeder. Kjeden med dyrefett som råvare har det 

klart største forbruk av prosessvarme. Dette forbruket foregår i anlegget hvor dyrefettet produseres. 

Palmeolje krever minst prosessvarme, bortsett fra syntetisk diesel hvor det ikke beregnes 

prosessvarme i det hele tatt. 

Tabell 12 Prosessvarme 

 Prosess-
varme  
GJ/TJ 

Prosess-
varme 
MJ/liter 

RME  85,4 2,8 

SME 81,4 2,7 

Syntetisk diesel 0 0,0 
TME 492,0 16,1 

PME 38 1,24 
 

Figur 13 viser forbruket av prosessvarme for ulike produksjonskjeder for biodiesel fra ulike råvarer. 

Figur 13 Prosessvarme i MJ/liter for biodiesel well-to-tank produksjonskjede med ulike råvarer 
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Netto 
Tabell 13 viser virkningsgrad og samlet energiforbruk for de ulike produksjonskjeder for biodiesel. 

Tabellen viser at biodiesel fra soyabønner har høyest virkningsgrad. Vi understreker at denne 

varianten er en blanding av soya og raps som råstoff i ProBas. Det kan derfor være ekstra usikkerhet 

knyttet til denne typen. 

Tabell 13 Forbruk av total energi netto produksjonsprosesser  

 Virknings-
grad % 

Energi TJ/TJ Energi 
MJ/liter 

RME  74,3 1,3 43,9 
SME  84,8 1,2 38,5 

TME  61,9 1,6 52,8 
PME  26,9 3,7 121,6 

 

Netto-kjedene gir høyere virkningsgrader for alle kjedene. SME har den høyeste forskjellen, her øker 

kjedevirkningsgraden med 27,9 prosentpoeng. For RME øker den med 24,1 prosentpoeng mens 

forskjellen for dyrefett (TME) er betydelig mindre med 10,8 prosentpoeng. For PME er forskjellen 

minst, her er økningen på 4,9 prosentpoeng. 

Biodiesel fra palmeolje har den laveste kjedevirkningsgraden for netto-kjedene mens biodiesel fra 

solsikkefrø har den høyeste. Forskjellen mellom de to er på 57,9 prosentpoeng. 

Figur 14  viser virkningsgraden for de ulike produksjonskjeder netto. 

Figur 14 Virkningsgrad for ulike typer bio-diesel (netto)  
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 Tabell 14 viser utslipp av CO2-ekvivalenter for de ulike produksjonskjeder. Biodiesel fra rapsolje har 

høyest utslipp med 0,6 kg/liter.  For palmeolje er det ikke registrert CO2-utslipp etter korreksjon for 

bi-produkt i produksjonskjeden.  

Tabell 14 Utslipp CO2-ekvivalenter 

 CO2 tonn/ 
TJ 

CO2-ekv. 
kg/liter 

RME  18,4 0,6 

SME 3,2 0,1 
TME 28,2 0,9 

PME 0 0,0 
 

Nettokjeden for RME har 46,4 tonn lavere CO2-ekvivalenter enn brutto-kjeden. Kjeden med SME som 

råstoff har 41,4 tonn lavere utslipp mens kjeden med dyrefett som råstoff har et utslipp som er 23,9 

tonn lavere. Effekten av allokering av av utslipp på bi-produkt er derfor betydelig. 

Figur 15 viser utslipp av CO2-ekvivalenter pr liter for de produksjonskjedene. 

Figur 15 Utslipp av CO2-ekvivalenter pr liter for  biodiesel med ulike råstoff (netto)  
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Figur 16 viser forskjellen mellom netto og brutto produksjonskjeder. 

Figur 16 Forskjeller i virkningsgrad mellom netto og brutto produksjonskjeder  

 

For transport er det noen små forskjeler mellom brutto og netto produksjonskjeder for RME og PME. 

Når det gjelder RME bruker netto-prosessen 1,82 GJ mer totalt til transportarbeid. Utslippene av 

CO2-ekvivalenter knyttet til transportarbeidet er 143 tonn høyere for netto-prosessen siden 
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transportmidlene i siste ledd ikke er identiske. Den gjennomsnittlige lastebilen som netto-prosessen 

bruker er mer energikrevende og slipper ut med CO2-ekvivalenter pr transport-km enn semi-traileren 

som benyttes i samme ledd i brutto-prosessen. 

For PME bruker netto-prosessen totalt  1,75 GJ mer til transport enn brutto-prosessen. Utslipp av 

CO2-ekvivalenter er 137 tonn høyere totalt for netto-prosessen. Grunnen til avvikene er den samme 

som for RME. 

Andre estimat for produksjon av biodiesel 

Innledning 
Vi skal i se på estimat av Well-to-Tank energibruk biodiesel. Estimatene er hentet fra et 

samarbeidsprosjekt mellom EU-kommisjonens Institutt for miljø og bærekraft 48, EUCAR 49 og 

CONCAWE 50. EUCAR er bilindustriens forskningsråd og CONCAWE er oljeindustriens bransjeorgan for 

helse, miljø og sikkerhet i raffinering og distribusjon 51. 

I tillegg skal vi presentere noen estimat fra DeLucchi for biodiesel 52.  

CONCAWE/EUCAR 
For alle estimat fra biodiesel antas et depot for lagring av biodiesel hvor det brukes 0,00084 MJ med 

energi for produksjon av MJ med energi fra biodiesel. Tankanleggene bruker 0,0034 MJ med energi 

for samme energimengde fra etanol. 

I alle estimat for biodiesel tas det hensyn til glyserol som biprodukt i prosessen. Glyserol kan brukes 

som nytteprodukt i andre sammenhenger, blant annet i kosmetikkindustrien. 

RME 

Tabell 15 viser energiestimat for produksjon av 1 MJ med energi fra biodiesel med rapsolje som 

råvare. I fabrikasjonsleddet brukes 0,0051 MJ med elektrisitet og 0,0244 MJ med damp til 

prosessenergi og prosessvarme for produksjon av 1 MJ med rapsolje. Det går med 0,0006 MJ med 

elektrisitet og 0,0082 MJ med damp til prosessenergi og prosessvarme i foredlingsleddet for 

planteolje. I forestringsleddet brukes  det 0,0028 MJ med elektrisitet og 0,0687 MJ med damp til 

prosessenergi og prosessvarme for produksjon av 1 MJ med energi fra RME.  

Tabell 15 Energibruk for produksjon av 1 MJ med energi fra biodiesel fra RME 

 
Brukt energi 

Produsert 
energi Tapt energi 

                                                                 
48

 http://ies.jrc.ec.europa.eu/WTW.html  
49

 http://www.eucar.be/  
50

 http://www.concawe.be/Content/Default.asp 
51

 Se side 1, http://ies.jrc.ec.europa.eu/uploads/media/V3.1%20TTW%20Report%2007102008.pdf 
52

 Delucchi, Mark A. (2005): A Multi-Country Analysis of Lifecycle Emissions From Transportation Fuels and 

Motor Vehicles . Institute of Transportation Studies, University of California, Davis, Research Report UCD-ITS-RR-
05-10, http://pubs.its.ucdavis.edu/publication_detail.php?id=52 

http://www.eucar.be/
http://www.concawe.be/Content/Default.asp
http://ies.jrc.ec.europa.eu/uploads/media/V3.1%20TTW%20Report%2007102008.pdf
http://pubs.its.ucdavis.edu/publication_detail.php?id=52
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MJInput/ 
MJOutput 
kumulativ 

MJInput/ 
MJOutput 
ikke-
kumulativ MJ 

MJInput/ 
MJOutput 
kumulativ 

MJInput/ 
MJOutput 
ikke-
kumulativ 

Dyrking 1,1719 1,1719 1,0129 0,159 0,1590 

Tørking 1,181 0,0091 1,0129 0,1681 0,0091 

Veitransport, 50 km 1,1833 0,0023 1,0028 0,1805 0,0124 

Fabrikasjonsanlegg 1,2322 0,0489 1,0028 0,2294 0,0489 

Forestring 1,4451 0,2129 1 0,4451 0,2157 

Veitransport 150 km til depot,  150 km fra depot til 
tankanlegg 1,4569 0,0118 1 0,4569 0,0118 

Tankanlegg 1,4667 0,0098 1 0,4667 0,0098 

      Sum 
 

1,4667 
  

0,4667 

 

SME 

Biodiesel kan også produseres fra solsikkefrø. Det brukes 0,00308 MJ med elektrisitet og 0,00018 MJ 

med diesel til tørking av solsikkefrø for produksjon av 1 MJ med energi fra solsikkefrø. Det brukes 

samme mengde prosessenergi og prosessvarme i fabrikasjonsledd, fordelingsledd og forestringsledd 

som for RME. Tabell 16 viser resultatet. 

Tabell 16 Energibruk for produksjon av 1 MJ med energi fra biodiesel fra SME 

 
Brukt energi 

Produsert 
energi Tapt energi 

 

MJInput/ 
MJOutput 
kumulativ 

MJInput/ 
MJOutput 
ikke-
kumulativ MJ 

MJInput/ 
MJOutput 
kumulativ 

MJInput/ 
MJOutput 
ikke-
kumulativ 

Dyrking 1,1279 1,1279 1,0129 0,115 0,1150 

Tørking 1,1371 0,0092 1,0129 0,1242 0,0092 

Veitransport, 50 km 1,1394 0,0023 1,0028 0,1366 0,1366 

Fabrikasjonsanlegg 1,1882 0,0488 1,0028 0,1854 0,0488 

Forestring 1,4011 0,2129 1 0,4011 0,4011 
Veitransport 150 km til depot,  150 km fra 
depot til tankanlegg 1,413 0,0119 1 0,413 0,0119 

Tankanlegg 1,4227 0,0097 1 0,4227 0,4227 

      Sum 
 

1,4227 
  

1,1453 

 

Soyabønner 

Soyabønner kan også brukes som råvare for biodiesel. I fabrikasjonsanlegget for produksjon av 

planteolje brukes 0,,0108 MJ med elektrisitet og 0,05 MJ med damp for prosessenergi og 

prosessvarme for produksjon av 1 MJ med energi fra planteolje. I forestringsleddet brukes 0,0028 MJ 
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med elektrisitet 0,0687 MJ med damp til prosessenergi og prosessvarme for produksjon av 1 MJ med 

biodiesel fra soyaolje.  

Tabell 17 viser energibruk for produksjon av 1 MJ med energi fra soyabønner. 

Tabell 17 Energibruk for produksjon av 1 MJ med energi fra biodiesel fra SME 

 
Brukt energi 

Produsert 
energi Tapt energi 

 

MJInput/ 
MJOutput 
kumulativ 

MJInput/ 
MJOutput 
ikke-
kumulativ MJ 

MJInput/ 
MJOutput 
kumulativ 

MJInput/ 
MJOutput 
ikke-
kumulativ 

Dyrking 1,1038 1,1038 1,0129 0,0909 0,0909 

Tørking 1,1419 0,0381 1,0028 0,1391 0,0482 

Veitransport, 50 km 1,2552 0,1133 1,0028 0,2524 0,1133 

Fabrikasjonsanlegg 1,3534 0,0982 1,0028 0,3506 0,0982 

Forestring 1,5663 0,2129 1 0,5663 0,2157 

Veitransport 150 km til depot,  150 km fra depot til 
tankanlegg 1,5782 0,0119 1 0,5782 0,0119 

Tankanlegg 1,588 0,0098 1 0,588 0,0098 

      Sum 
 

1,588 
  

0,588 

  

Biodieselestimat fra DeLucchi 
DeLucchi gir bare et estimat for produksjon av biodiesel med soyaolje som råvare. Estimatet gjelder 

for bruk av biodiesel i lastebiler ("heavy duty vehicles"). Estimatet gis i forbruk av energi pr km.  Tabell 

18 viser energibruk for biodiesel fra soyaolje i lastebiler. 

Tabell 18 Energibruk i MJ pr km for lastebiler med biodiesel  fra soyaolje 

Soyaolje MJ/km  

Tank-to-Wheel 30,67 

Tanking 0,06 

Distribusjon og lagring 0,31 

Fabrikasjon 12,44 

Transport av råvare 0,57 

Utvinning av råvare 6,23 

Gjødsel 12,73 

  Sum Well-to-Wheel (A) 63,01 

Tank-to-Wheel (B) 30,67 

Well-to-Tank (C=A-B) 32,34 

Multiplikator (D=A/B) 2,055 
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Oppsummering 
Tabell 19 viser tapsmultiplikatorer for produksjon av biodiesel fra ulike råvarer.  

Tabell 19 Tapsmultiplikatorer  for produksjon av biodiesel fra ulike råvarer 

Biodiesel 
 RME 1,467 

SME 1,424 

Soyabønner 1,588 

DeLucchi - Soyaolje  2,055 
 

 


