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Indirekte energi 

Indirect energy use 

The use of indirect energy can be disaggregated into two processes: 

 manufacturing of transport means for the transport system (road, rail, air etc). 

 construction, operation and maintenance of infrastructure for the transport system. 
 

This document will analyze the system boundaries of indirect energy use for different transport 

systems, as well as the content of these infrastructures. The goal is to make the estimates for 

different transport infrastructures as comparable as possible and to present estimates for 

construction, operation and maintenance for these infrastructures. 

LCA Analysis 

LCA-analysis will be employed in order to analyze the use of indirect energy consumption for 

different transport systems. An LCA-analysis can be separated into four stages 
1
: 

1. Definition of goal and scope of the study. Especially important in this context is the 

definition of the transport system boundaries, what is to be included in the analysis 

and what is to be left out. Should railroad stations be included in the analysis of 

railway infrastructure? If yes, why not include parking houses or roadside restaurants 

or truck stops for road infrastructure? If no, are all relevant parts of the rail 

infrastructure included in the analysis? 

2. Analysis of the environmental impact of a product or service  through all it’s life-

stages, from excavation and manufacturing of materials needed for the product or 

process in question to it’s disposal after being used.   

3. Assessment of the local, regional or global effects of the use of a specific product or 

service. 

4. Interpretation of the results of analysis by evaluating the uncertainty involved in the 

analysis. What new knowledge is produced and how certain is this knowledge? 
 

An important part of LCA-analysis is to identify the different stages in the life-cycle of a 

specific product or process during its life-time use. This document will try to identify the 

different stages in constructing, operating and maintaining infrastructure for different 

transport systems. A transport system is organized around a specific infrastructure for its use. 

Road transport is defined as transport using road as infrastructure, rail transport use rails and 

tracks as infrastructure while air transport uses airports and runways. 

An LCA-analysis can be implemented mainly in three ways: 

a) Using input-output analysis.  Such an analysis is implemented using a matrix 

combining output from an economic sector with the input required to produce that 

output. A sector’s production output can be measured in prices and income generated 

by that production. An LCA-analysis can be applied in order to identify input required 

                                                           
1
 Horvath, A. and Chester. M: Environmental Life-Cycle Assessment of Passenger Transportation, 

http://www.uctc.net/papers/844.pdf  s 7 

http://www.uctc.net/papers/844.pdf
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to produce a specific output all through the production chain of the product or service 

in question. The environmental impact of the production can be estimated using 

average emission factors pr produced output.  

b) Process analysis. This form of analysis tries to quantify the use of resources at each 

stage in the life-cycle of a certain product or service. Instead of starting off with a 

produced amount, this analysis starts with each stage or process and asks what input is 

needed in order to complete this stage. The environmental impact is analyzed tracing 

the use of materials and activities (i.e. excavation, manufacturing. transport) for each 

input. “The process-based LCA maps every process associated with a product within 

the system boundaries, and associates energy and material inputs and environmental 

outputs and wastes with each process.” 
2
 

c) A combination of the two models described above. This is also referred to as a hybrid 

LCA-analysis.  The different forms of analysis can overlap or supplement each other. 

One form of analysis can be used to check assessments obtained in the other or 

uncertainty can be assessed by applying both of them in a restricted analysis for a 

certain activity in a certain life-stage of a product or service. 

 

The first analysis approach is top-down based. The analysis starts off with figures from an 

aggregated level and tries to work itself down to a more detailed picture of input in forms of 

materials and activities required to generate the observed output. The required input is 

deduced from the aggregated level. 

The second approach is bottom-up based. Figures at an aggregated level are obtained by 

summing up or aggregating figures generated by an analysis at a more detailed level. 

 

Transport mean 

The use of indirect energy for a given transport mean for a given transport system includes: 

 Manufacturing of the transport mean.  

 Extraction of raw material. 

 Fabrication of material. 

 Production of parts. 

 Assembling and installation of parts in factory. 

 Disposing of transport mean. 

 Heating of factories, comfort energy. 

 Service or maintenance of the transport mean. This includes fabrication of : 

 Reserve parts. 

 Tires. 

 Lubricant oil. 

 Stationary heating. 
 

 

                                                           
2
 ibid. s 7. 
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Road infrastructure 

Construction 

A road can be divided into three parts: 1) A tear and wear layer (bitumen), typically 10 cm for 

American roads, 16-25 cm for European ones. 2) A layer of supporting material (gravel, 

concrete). Typical values are 30 cm for American roads, 60 cm for European ones.  3) A 

strengthening layer called sub-base. This layer includes filling compound, crushed stones and 

gravel. Typical values are 100 cm for American roads, 150-180 cm for European ones. 
 

Construction of road infrastructure includes the following activities: 

 Movement earth, crushed stones and gravel. 

 Movement of building materials. 

 Digging of road track. 

 Blasting. 

 Stone drilling. 

 Manufacturing and transport of materials (asphalt, concrete). 

 Construction of bridges. 

 Construction of tunnels. 

 Construction of embankments for road. 

 Construction of level crossings, picnic areas. 

 Construction of sound protecting walls. 

 Manufacturing and transport of equipment  (road lighting including poles, safety 

barriers, fences) 

 Construction of parking lots. 
 

Operation 

Road operations include support system for the infrastructure. These activities include: 

 Clearing of snow. 

 Salting of roads. 

 Weed control, clearance of roadsides. 

 Cleaning of flood barriers. 

 Traffic lights. 

 Road lighting, especially in urban areas. 

 Ventilation and lighting of tunnels. 

 Parking lot lighting. 
 

Activities such as manufacturing and transport of materials should be included in estimates 

for energy use in the operational phase. 

Maintenance 

Maintenance consists of activities that physically change the infrastructure. Road maintenance 

involves the following activities:  

 Disposal of materials. 

 Replacement of surface layers. 



40 
 

 Use of construction machines in maintenance operations (including manufacturing of 

these construction machines). 

 Marking of roads (included in maintenance and not in operations since this is not a 

support function, but rather a modification of road surface). 

 Replacement of filling compounds and concrete for support and strengthening layers. 

 Replacement and reinforcement of road embankments. 

 Disposal of road materials. 

 Disposal of traffic lights, lighting and ventilation devices. 

 Replacement of parking lot surfaces. 
 

It is important to note that maintenance activities are directly dependent of the use of the road. 

They vary with road use. Operation activities on the other hand are largely independent of 

road use, i.e. operation of road lighting and traffic signals is not dependant on the number of 

cars served by the road. Maintenance activities are dependant of the erosion of the road and of 

the corrosion of materials used in road construction. Carbon dioxide reacts with concrete and 

cause corrosion of concrete armoring layer (carbonating). Use of salt accelerates this process. 

 

Rail infrastructure 

Construction 

Railway infrastructure consists of two main parts: 

 Track surface or track bedding 
3
 

 ballast, 

 rails, 

 sleepers, 

 base plate, 

 fortification devices.   

 Track support layer or track substructure 
4
 

 supporting layer, 

 bridges, 

 tunnels. 

 

In addition, rail infrastructure comprises railway stations.  They are treated differently by 

different authors. Heiberg (1992) keeps stations as well as workshops out of the analysis. 

Schlaupitz (2008) includes “the direct transport related part” 
5
 of railway stations in the 

analysis but keeps kiosks, restaurants and shops out of it. He also excludes train control and 

workshops.  Jonsson (2005) gives estimates both with and without stations.  Horvath and 

Chester (2008) 
6
 include stations in rail infrastructure, but they give separate estimates for 

                                                           
3
 Spielman, M., Bauer, C., Dones, R., Tuchschmid, M. (2007): ”Transport Services”, EcoInvent report no 14, 

2007, page 134. 
4
 ibid.  

5
 Schlaupitz, H.: ”Energi- og klimakonsekvenser av moderne transportsystemer”, Norsk Naturvernforbund 

Rapport 3/2008, september 2008, http://naturvernforbundet.no/getfile.php/Dokumenter/rapporter/2008-
2007/Energi%20og%20klimakonsekvenser%20av%20moderne%20transportsystemer.pdf  page 7 
6 Horvath, A and Chester, M.:  Environmental Life-cycle Assessment of Passenger Transportation: A Detailed 

Methodology for Energy,  Greenhouse Gas and Criteria Pollutant Inventories of Automobiles, Buses, Light Rail, 

Heavy Rail and Air v.2 ,  University of California, Berkely, http://escholarship.org/uc/item/5670921q 

http://naturvernforbundet.no/getfile.php/Dokumenter/rapporter/2008-2007/Energi%20og%20klimakonsekvenser%20av%20moderne%20transportsystemer.pdf
http://naturvernforbundet.no/getfile.php/Dokumenter/rapporter/2008-2007/Energi%20og%20klimakonsekvenser%20av%20moderne%20transportsystemer.pdf
http://escholarship.org/uc/item/5670921q
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station construction, operation and maintenance. Horvath and Chester also includes train 

control, station lighting, station escalators and lighting for parking lots (including collector 

roads) in the analysis of railway stations operations. They provide separate numbers for all 

these activities. In addition they give estimates for station cleaning and station maintenance 

which both belong to the analysis of rail infrastructure maintenance.  

The handling of railway stations   triggers questions of compatibility with other infrastructures 

for other transport systems.  If they are included, how should roadside restaurants, gas stations 

or parking houses be handled for road infrastructure? Or restaurants and shops at airports for 

air infrastructure?   

Construction of rail infrastructure involves these activities: 

 Track surface: 

 Construction of rails (made of stainless steel) 

 Construction of fasteners for rails. 

 Construction of rail switches. 

 Construction of sleepers (made of concrete). 

 Construction of embankment for supporting the track. 

 Track support layer 

 Blasting of rocks and earth for digging out track. 

 Movement of earth, crushed stones and gravel for bedding of tracks. 

 Support systems and materials required for the infrastructure 

 Signal systems (including cables). 

 Copper wires. 

 Poles for the railway electricity distribution system. 

 Ground foundations for poles. 

 Isolators. 

 Transformer oil. 

 Electricity distribution system (with lower voltage than normal electricity 

distribution system).  

 Catenary (cables providing electricity from railway’s own electricity 

distribution system).  

 Railway stations. 

 Parking lots belonging to railway stations. 
 

Operation 

 Snow clearing of track. 

 Ventilation and lighting of tunnels. 

 Sound protection installations. 

 Installation and reinforcement of fences keeping wildlife from entering tracks. 

 Lighting and heating of railway stations. 

 Escalators in railway stations. 

 Lighting of parking lots belonging to railway stations. 

 Train control. 
 

                                                                                                                                                                                     
http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=its/future_urban_transport  

 

http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=its/future_urban_transport
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Maintenance 

Railway maintenance involves these activities:  

 Replacement of copper wires in railway’s electricity distribution system. 

 Replacement of rails. 

 Welding 

 Fastening device for rails. 

 Replacement of sleepers. 

 Replacement of switches. 

 Lubrication of switches. 

 Weed control by herbicides for switches. 

 Disposal of materials. 

 Replacement and reinforcement of track embankments. 

 Disposal of track. 

 Disposal of electricity distribution system, signal and communication system. 

 Disposal of lighting and ventilation devices. 

 Maintenance of railway stations. 

 Maintenance of parking lots belonging to railway stations (surface replacement and 

replacement of parking lot lighting). 

 

 

Air transport infrastructure 7 

The most important activities involved in air transport are taxing to runway, startup at runway, climb 

to cruising altitude, cruising, approaching airport, landing, taxing to terminal and traffic control at 

airports or other specified location. 

Airports are included in air traffic system in this report. As opposed to road transport, airports 

are essential for air traffic in the sense that no air traffic would be possible without them. For 

road transport, parking houses and roadside restaurants are judged to be marginal as opposed 

to essential. It is possible to conceive of a road transport system without parking houses and 

roadside restaurants. All in all, such a definition of the system boundaries for road and air 

transport renders them partly incompatible with each other. This should be taken into 

consideration when evaluating their environmental impact against each other. Road transport 

will tend to be under-evaluated in terms of its total environmental impact with these system 

boundaries. 

Construction 

 Airport buildings construction 

 Runway construction 

 Tarmac and taxiways construction 

 Parking lot construction 

 Lighting system construction, including approach systems, touchdown lights, centerline lights 
and edge lights. 

 Construction of air traffic tower 

                                                           
7
 Based on Horvath, A. and Chester, M: Environmental Life-Cycle Assessment of Passenger Transportation, 

http://www.uctc.net/papers/844.pdf  p 12 

http://www.uctc.net/papers/844.pdf
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Operation 

 Operation of airport service necessary for air transport: 
 luggage handling 
 check in systems 
 computer systems 

 De-icing of aircrafts 

 Operation of fuel distribution system for aircrafts 

 Operation of parking lots, parking houses and collector roads for ground traffic services for 
the airport. 

 Operation of buses for ground traffic services. 

 Electricity consumption of lighting, including approach systems, touchdown lights, centerline 
lights and edge lights 8 

 Ground support equipment  9   

 Parking (lighting) 
 

Maintenance 

 Maintenance of airport buildings 

 Maintenance of airport runway and tarmac, replacing layers after ordinary wear and tear. 

 Maintenance of traffic control buildings and systems. 

 Parking (replacement of layers for parking lot and collection roads) 

  

Empirical results 

Railway Infrastructure10 
Table 1 Rail infrastructure energy impact 

Railway infrastructure 

 

 Heiberg 
2
 Jonsson Schlaupitz BART 

1  Caltrain 
1,4

 

Construction Single track Track substructure 2 328 2 161 9 436   

  Track base 5 150 6 300 6 779   

  Tunnels   17 429   

  Bridges   10 502   

  Tunnels and bridges 
12

 1 169  27 931   

  Sum 66 518  44 145   

  Track and power distribution    34 331 6 972 

 Track substructure Blasting  1300    

                                                           
8
Horvath & Chester, p 93.  

9
 For a complete list, see ibid. page 94. 

10
 Numbers for construction in GJ/track-km, for operation and maintenance in GJ/track-km/year.  For explanation of notes, see 

appendix. 
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  Movement of earth, stones, 

incl. drilling.  
3
 

 1785 16 912   

  Materials for substructure 
5
   16 629   

 Track base       

  Materials for contact wires, 

transformers, signal system, 

stations, platforms, lighting, 

service roads 
2 
 

  9 168   

  Welding  8,5    

  Rails  3675    

  Rail fastening  575    

  Installation  757    

  Ties  910    

  Ballast  133    

  Switchers  237    

 Stations 
6
   3 761  42 409 784 

 Parking lot stations    8 886 1 278 

 

Operation Station lighting 
7
    58 69 

 Station escalators 
7
 

  

   15 1,4 

 Train control    25 126 

 Parking lot lighting    342 43 

 Stations and workshops  27    

 Operations excl. stations and workshops  86    

 Materials, fuel and heating, incl. tunnels and bridges 

(primary energy) 
10

 

  
270 

  

 Train control and station lighting 11
   7   

Maintenance Total 66     

 Station cleaning 
7
    1,5  

 Diesel commuter rail 

Electrified railway 

Demolition 
8 

 

Single track substructure 
9
 

 139    

  157    

  1    

   152   

   30   
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 Single track support system 
9
 

Track maintenance 

Station maintenance 

   68 

1087 

49 

8 

 

The estimates for track substructure and track base without tunnels and bridges vary from  

7300 GJ pr track kilometer (Jonsson) to 16 200 GJ/track-km (Schlaupitz) for a single track 

railway.  These  numbers are in primary energy. The Schlaupitz estimate is larger mainly 

because of more crushing and moving of earth and stones in order to prepare the track 

substructure. His estimate for track base is more in line with the other estimates. Schlaupitz’ 

estimate for substructure is based on construction of a railway in Sweden in an area with 64% 

solid rock. For each meter single track railway in open air rail tracks,  70 m
3
 crushing and 

moving of earth and stones  was required.  The Heiberg estimate is based on 39 m
3
 pr meter.  

Also, Schlaupitz estimates the need for crushing and moving of earth and stones in tunnels to 

be between 60 and 120 m
3
 for each tunnel meter and between 20 and 40 m

3
 for each meter of 

service tunnels. These estimates are based on discretionary adjustment of the observations 

from Sweden. He estimates different consumption of energy in form of diesel and electricity 

for different railway distances (open air track, tunnel track for main tunnel and service 

tunnel). Corrected for the amount of tunnels pr km of railway (37 m tunnel for each 100 meter 

railway track), he ends up with an estimate for substructure at 16 200 GJ/track-km.  We will 

consider this estimate to be the most well-founded of the estimates presented for rail 

substructure. 

As mentioned, the estimates for track base (including rails, sleepers, switchers, catenary, 

power distribution system etc.) from Jonsson, Heiberg and Schlaupitz are more in line with 

each other. 

For tunnels (including both track substructure and track base in tunnels) the estimate from 

Schlaupitz are considerably higher than the corresponding number from Heiberg measured in 

GJ/-tunnel-km or GJ/bridge-km. Table 2 shows the result. The estimates are unweighted 

which means that they measure the energy impact for one whole km of tunnel or bridge. 

When added to the other estimates for railway infrastructure, these estimates must be 

weighted by the proportion of tunnels and bridges pr km of railway track. This is done in 

Table 1 .  Schlaupitz refers to a proportion of 37% tunnel and 9% bridge for each railway 

track km. In addition he uses separate estimates for crossing railway bridges with a proportion 

of 0,5% for ach track km. Since Heiberg does not distinguish between bridges and crossing 

bridges these estimates are not included in Table 2. It should be noted that the proportions for 

tunnels and bridges from Schlaupitz are based on new railway tracks, they are not based on 

historical values for the existing railway infrastructure. As such, they are not fully 

representative for the existing railway infrastructure in Norway. We have used these weights 

uncorrected in this report. 

Table 2 Estimates for railway tunnels and bridges  

Unweighted 

GJ/ 

track-km Tunnels Bridges 

Heiberg 22 678 36 357 
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Schlaupitz   47 106 106 218 

 

It is not clear from the Heiberg report which weights are used to transform the estimates for 

tunnels and bridges to railway track km. The report mentions historical values for tunnels, 

bridges and the whole railway system from Norway 1990. When these weights are applied to 

the numbers above, the result is slightly higher than the sum energy impact for tunnels and 

bridges which is actually reported in the Heiberg report 
11

.  The proportion of tunnels in the 

Norwegian railway system in 1990 was 6,5%, the proportion of bridges was 0,8%. This is 

considerably lower than the proportions reported by Schlaupitz, but his numbers are more 

representative for railway infrastructure build today. 

Heiberg’s estimate  for tunnels and bridges is  partly based on road construction and partly 

based on estimates from subway systems in USA. Schlaupitz’ estimate is based on process 

analysis, on  the additional requirement for crushing and movement of stone and earth in 

tunnel building.  

Turning to bridges, the Heiberg estimate is a rough  adjustment of  estimates from America. 

The Schlaupitz estimate is based on building of a railway bridge in Sweden and two road 

bridges in Norway. He notes that railway bridges require slightly more energy than road 

bridges and adjust for this in his final estimate. Again, the Schlaupitz estimate is more process 

based and seems to be more representative for the Norwegian railway system. 

All in all, this report will use the Schlaupitz numbers for tunnels and bridges. In addition to 

tunnels and bridges, we include the Schlaupitz estimate for crossing bridges. The result is 

shown in  Table 1.  In order to transform the estimates into track km we have used the weights 

reported by Schlaupitz. The estimate from Heiberg for sum tunnels and bridges is taken 

directly from her report (see footnote above). It is assumed that crossing bridges are included 

in her estimates. As Table 1 shows, the estimate from Heiberg is considerably lower pr track 

km. This result is mainly due to the lower proportions of tunnels and bridges pr railway track 

km used in the Heiberg report in comparison to the proportions reported by Schlaupitz. 

The estimate for BART is very much larger than the other estimates. One reason for this is 

that the BART estimate includes power distribution system. Also, BART has a substantial 

amount of elevated tracks and underground tracks since BART is part of the San Francisco 

transport system. The numbers for Caltrain is more in line with the other estimates. It should 

be noted that the numbers for Caltrain and BART are calculated on basis of their passenger-

miles-travelled numbers as such: 

kmtrack

lifetimevehiclePMT
PMT

I

I

GJ

kmtrackGJ 






**

/
 

where I is input in form of energy consumption, PMT is passenger-miles-travelled and GJ is 

giga-joule. The numbers are in direct, not primary energy. The formula uses vehicle lifetime 

and not system lifetime. This is because the numbers used pr PMT use vehicle life-time to 

calculate the total numbers of PMT travelled in BART and Caltrain systems before 

normalizing any input on a PMT basis 
12

. 

                                                           
11

 Heiberg, table 3-11 page 60. 
12

 Horvath & Chester, page 53. 
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The track construction estimates for BART and Caltrain are obtained by a hybrid LCA-

analysis involving process analysis based on historical data as well as EIOLCA, a software 

tool for economic input-output analysis. 
13

 

Turning to estimates for construction of railway stations, the estimates vary widely. Estimates 

for BART and Caltrain are obtained by using EIOLCA, a software tool for economic input-

output analysis.  BART (Bay Area Rail Transit) has an estimate which is more then 50 times 

bigger than the estimate for Caltrain. It should be noted that BART is part of San Francisco 

subway system together with MUNI (San Francisco Municipal Railway, a public transport 

system for San Francisco county) 
14

.  BART has 43 stations of which 14 are aerial built on 

columns and 13 are built at ground without columns.  These are simpler stations 
15

, with ticket 

machines and no further facilities such as kiosks etc. The underground stations are partly 

shared with MUNI  ( 5 of total 16 underground stations)  
16

 . The underground stations are 

bigger with more facilities. Therefore BART is not directly compatible with other railway 

systems.  

Caltrain has much simpler stations:”…two platforms are constructed at grade on the side of 

the tracks.” 
17

 There are no underground stations. The estimate for Caltrain and Bart stations 

are based on the amount of concrete required to construct each one of them. Each BART 

aerial station requires 14 625 m
3
 of concrete while each surface station at grade requires 

12 460 m
3
. Each Caltrain station requires 510 m

3
 of concrete. The estimate for Caltrain is far 

lower pr track-km than the one for BART.  A reasonable estimate for Norwegian stations 

would lie within this range, probably leaning towards the Caltrain side since BART is partly a 

subway system.  

As a combination of commuter rail system and an inner-city public transit system, BART has 

a lot of parking facilities, probably more than a long distance railway service. In commuter 

systems, passengers are encouraged to park their cars and continue their travel by rail. But 

aside from this reservation, construction of parking lots contributes a significant part of 

energy consumption for total railway infrastructure. Estimates for parking lots include a 10% 

addition for access roads 
18

. BART has 45 890 parking spaces while the corresponding 

number for Caltrain is 7 814. For BART, this means one parking space for every 28 000 

passenger-mile travelled or approximately one for every 46 000 passenger-km travelled. 

Assuming that each passenger travels around half the total BART distance, this should give 

one parking space for approximately every 500 passenger. The same calculation for Caltrain 

gives one parking space for every 400 passenger. Parking estimates for BART and Caltrain 

                                                           
13

 http://www.eiolca.net/  
14

 “…BART is a hybrid metro-commuter system, functioning as a metro in the central business districts of San 
Francisco, Oakland and Berkeley, and as commuter rail in the region's suburban areas”, ”, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Bay_Area_Rapid_Transit 
15

 “Many of the original system 1970s era BART stations, especially the aerial stations, feature simplistic 
Brutalist Architecture”, http://en.wikipedia.org/wiki/Bay_Area_Rapid_Transit  
16 Horvath, A & Chester, M.: Environmental Life-cycle Assessment of Passenger Transportation: A Detailed 

Methodology for Energy,  Greenhouse Gas and Criteria Pollutant Inventories of Automobiles, Buses, Light Rail, 

Heavy Rail and Air v.2,  

http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=its/future_urban_transport ,  page 57 

17
 ibid, page 58. 

18
 Each parking spot has an area of 330 ft2 including access roads, 300 ft2 without. Energy consumption is 

calculated from PaLate, a software program developed at Berkely University, 
http://www.ce.berkeley.edu/~horvath/palate.html  , ibid. page 64. 

http://www.eiolca.net/
http://en.wikipedia.org/wiki/Bay_Area_Rapid_Transit
http://en.wikipedia.org/wiki/Bay_Area_Rapid_Transit
http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=its/future_urban_transport
http://www.ce.berkeley.edu/~horvath/palate.html
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are obtained by using PaLATE, a software tool for assessing life-cycle impacts of pavement 

construction. 
19

 

From this discussion it is obvious that the level for railway infrastructure estimates will be 

dependant on whether stations and parking lots are included or not. It is not unreasonable to 

assume that the energy required for stations and parking lots together for Norwegian 

commuter rail system are on the same level as the energy required for the whole track 

substructure as they are estimated by Heiberg and Jonsson in the table above. As a corollary, 

the definition of system borders for rail infrastructure is highly important when comparing 

different estimates. 

 

Operation 
Table 3 Energy impact of railway infrastructure operation 

Process, product or material Construction Source 

Total energy for operation exclusive railway 

stations and workshops. Exclusive loss of energy by 

converting power to lower voltage. 

52 GJ/track-km/year Jonsson, p 25 

Total energy for operation exclusive railway 

stations and workshops. Inclusive loss of energy by 

converting power to lower voltage. 

86 GJ/track-km/year Jonsson, p 25 (Swedish Rail 

Authorities’, Banvärkets, 

own estimates) 

Total energy for operation inclusive railway stations 

and workshops. Inclusive loss of energy by 

converting power to lower voltage. 

113 GJ/track-km/year Jonsson, p 25  

Railway stations and workshops 27 GJ/track-km/year Jonsson, p 25 

Railway stations (station lighting, station escalators, 

train control, parking lot lighting) 

440 GJ/track-km/year BART (Bay Area Rapid 

Transit), Horvath & Chester 

Railway stations (station lighting, station escalators, 

train control, parking lot lighting) 

239 GJ/track-km/year 

 

Caltrain, Horvath & Chester 

Materials, fuel and heating (thermal energy) , incl. 

tunnels and bridges (primary energy)  

 

270 GJ/track-km/year 

 

Schlaupitz, page 46, table 8-

16 20. 

 

Estimates for BART and Caltrain are obtained by using process analysis with historical data from US 

Department of Energy, among other sources. As the table shows, the estimates for BART and Caltrain 

are quite a lot higher than other estimates shown. One reason for this can be the inclusion of parking 

                                                           
19

 http://www.ce.berkeley.edu/~horvath/palate.html  
20

 The numbers from Schlaupitz are weighted by proportion of tunnels and bridges pr track km. See discussion 
above. 

http://www.ce.berkeley.edu/~horvath/palate.html
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lot lighting in these estimates. This item alone makes up 342 of the total 440 GJ/track-km/year for 

BART. Estimates for BART and Caltrain also include train control. For Caltrain, this activity accounts 

for 126 GJ/track-km/year. 

For BART, parking lot lighting is the single most energy-demanding activity for railway operation. 

Lighting for accessory roads is included in the estimate. For Caltrain, train control is the single most 

significant activity for railway infrastructure operation. The numbers from Schlaupitz and Jonsson are 

not detailed to the same level as the estimates for BART and Caltrain. 

Numbers for BART and Caltrain do not include activities such as snow clearing, fences for wildlife, 

tunnel lighting and ventilation and sound protection installations. The numbers quoted from 

Schlaupitz include these activities. In addition, his numbers are in primary energy and they include 

energy for lighting and ventilation in tunnels as well as heating. It is assumed that these figures are 

corrected for the amount of tunnels and bridges pr rail km.  

The numbers from Schlaupitz are well in line with the numbers quoted from Jonsson. The Schlaupitz 

numbers are in primary energy, it is assumed that this also is the case for the Jonsson numbers. The 

numbers from Schlaupitz are weighted by the proportion of tunnels and bridges pr track km. 

Schlaupitz finds that heating is among the most significant contributors to energy impact by railway 

infrastructure operation, for surface tracks as well as for tunnels and bridges. His numbers also 

include energy for train control systems. They do not include energy for parking lot at railway 

stations. Schlaupitz also gives estimates for train control and station lighting. These numbers are 

substantially lower than corresponding numbers from Caltrain and BART. 

Summing it all up: If we include tunnel ventilation and lighting as well as heating, Schlaupitz ends up 

with an estimate of 270 GJ/track-km/year for railway infrastructure operation. This estimate is in 

primary energy. It does not include parking lots lighting. Jonsson ends up with an estimate at 113 

GJ/track-km/year including stations and workshops, in primary energy. He does not explicitly state 

that tunnel ventilation and lighting as well as parking lots are included, so this is questionable. The 

numbers from Bart and Caltrain do not include tunnel ventilation and lighting, neither heating. In 

total, BART uses 440 GJ/track-km/year and Caltrain 239.   

Caltrain and BART uses 0,044 MJ/passenger-miles travelled on parking lot lighting 21. This 

corresponds to 0,0273 MJ/passenger-kilometer. In 2006 the number of passenger kilometers on 

Norwegian railroads was 3301 million 22 and the number of kilometers  on the Norwegian single track 

railroad network was 3887 km 23. Multiplying the energy impact pr passenger km from Caltrain and 

BART and dividing by the total amount of km on the rail network we get 23 GJ/track-km for parking 

lot lighting for the whole Norwegian rail network. This estimate is probably too high since Caltrain 

and BART are commuter rail networks and the Norwegian rail network comprises regional train as 

well as commuter rail. Anyhow, we add 20 GJ/track-km to the operation estimate from Schlaupitz 

and get 290 GJ/track-km for rail infrastructure operation including parking lot lighting. 

The numbers from BART is not representative for an average Norwegian railway system. BART shares 

infrastructure and operation with MUNI, a subway system in San Francisco. The numbers for BART is 

                                                           
21

 Horvath & Chester, p 69. 
22

 http://www.ssb.no/aarbok/tab/tab-416.html 
23

 http://www.ssb.no/aarbok/tab/tab-417.html 
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corrected for this shared infrastructure, but still BART has the characteristics of a subway system 

with several underground stations.    

Maintenance 
Table 4 Energy impact of railway infrastructure maintenance 

Process, product or material Construction Source 

Total energy for  maintenance of diesel commuter 

rail in USA 

139 GJ/track-km/year Jonsson, p 27 

Total energy for maintenance of electrified railway, 

USA 

487 GJ/track-km/year Jonsson, p 27 

Total energy for maintenance of electrified railway, 

Canada, lifespan 25 year 

157 GJ/track-km/year Jonsson, p 27 

Disposal of side tracks and utility tracks, calculated 

in Sweden 

35 GJ/track-km Jonsson, p 28 

Total energy for maintenance, exclusive fabrication 

of machines and fuel 

30 GJ/track-km/year Jonsson, p 27 

Energy for infrastructure maintenance for  BART 

USA, single-track electrified commuter rail 

1 157 GJ/track-km/year Horvath and Chester   

page 67-69 

Energy for infrastructure maintenance for  Caltrain 

USA, single-track diesel engine driven railway train 

57 GJ/track-km/year Horvath and Chester  p 

27 67-69 

Energy for single track substructure and support 

system maintenance (incl. stations) 

182 GJ/track-km/year 

 

Schlaupitz, page 41 and 

42 

 

Schlaupitz divides maintenance activities in three categories 
24

: 

 fuel consumption for vehicles used in maintenance activities, 

 electricity and heating consumption, 

 energy released from use of materials, including materials for buildings such as 

railway stations. 

 
Horvath and Chester identify the following activities as essential for railroad track maintenance: 

 material replacement, 

 grinding (or smoothing) 

 inspection. 

 

                                                           
24

 Schlaupitz, page 41 and 42 
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Horvath and Chester use factors derived from SimaPro 25 to calculate the energy impact of railroad 

maintenance. The figure for BART is 68 GJ/track-km/year while the corresponding number for 

Caltrain is 49 GJ/track-km/year.  

 

Schlaupitz ends up with an estimate of 182 GJ/track-km/year for track substructure and support 

system (excluding track bedding). His numbers include tunnels and bridges which is not the case for 

Horvath & Chester. His estimate is corrected for the proportion of tunnels and bridges pr track km. 

Schlaupitz includes both energy impacts from material consumption as well as energy related to 

vehicle use in reconstruction activities. In addition, he includes support systems in his calculations, 

systems that include replacements of wires and signal system for train control, railway station 

maintenance, platforms, fences, lighting and signposts. 

Horvath & Chester additionally include estimates for station maintenance which include activities 

such as station cleaning, routine rehabilitation and reconstruction. Horvath & Chester assume a fixed 

percentage (5%) of initial construction impact as relevant for yearly station maintenance. Again, it 

should be noted that BART stations vary widely since the system is part of San Francisco municipal 

transit system which include a subway system with underground stations. Caltrain stations are very 

simple, more precisely described as “outdoor platform-type stations” 26. Consequently, station 

maintenance energy for BART is about 135 times the corresponding value for Caltrain.  

Heiberg gives an estimate for maintenance of Norwegian railroads of 18 380 kWh pr track-km/year 

which is 66 GJ/track-km/year 27. We assume that this estimate is for single-track railway. It is not 

clear from the text whether Heiberg separates operation from maintenance. 

All in all, for Norwegian railways it is fair to believe that the number from Schlaupitz is quite 

representative. The figures based on his report which are presented here do not include track 

bedding. Schlaupitz gives estimate for track bedding in negative numbers in order to avoid counting 

energy impact twice, both during construction and reconstruction. The negative numbers add up to 

43 GJ/per track-km /year 28 , including tunnels and bridges. Then again Schlaupitz does not include 

kiosks and restaurants in railway stations which may underestimate the impact of railway stations on 

rail maintenance. All in all it is reasonable to believe that an estimate of 250-300 GJ/track-km/year is 

representative for maintenance of Norwegian railroads. 

 

 

 

 

                                                           
25

 Ref.  http://www.pre.nl/simapro/  
26

 Horvath & Chester, page 63. 
27

 Heiberg, page 59 
28

 Schlaupitz, Table 8-10, page 42. 

http://www.pre.nl/simapro/


52 
 

Road Infrastructure29 
Table 5 Energy impact of road infrastructure 

   Heiberg 
1
 Jonsson Schlaupitz  

1 ,4,5 
 

Horvath 

Chester 
2
 

Constr. Road 

substruct. 

Two lanes excluding 

tunnels and bridges 

Building 
3 752 2 694 5 364 

 

  Two lanes, tunnels 

and bridges 

Building 
  45 032 

 

  Four lanes excluding 

tunnels and bridges 

Building   
18 238 

 

  Four lanes, tunnels 

and bridges 

Building   
87 617  

  Two lanes excluding 

tunnels and bridges 

Materials 
4 786  677 

 

  Two lanes tunnels 

and bridges 

Materials   
249 880 

 

  Two lanes rural road Materials     521 

  Two lanes urban 

road 

Materials     646 

  Two lanes rural road Process equipment    27 

  Two lanes urban 

road 

Process equipment     33 

  Two lanes rural road Transport materials     158 

  Two lanes urban 

road 

Transport materials    195 

 Road 

surface 

Two lanes Fuel 54    

  Two lanes Materials excl. bridges 

and tunnels 

3 938  3 830  

  Two lanes Materials for bridges 

and tunnels 

  11 344  

                        Two lanes rural road Manufacturing 

materials  

   1700 

 Two lanes urban road Manufacturing 

materials  

   2103 

                        Two lanes rural road Process equipment    11 

 Two lanes urban road Process equipment     14 

                         Two lanes rural road Transport materials     2725 

                                                           
29

 For explanation of notes, see appendix. Numbers for construction in GJ/km, operation and  maintenance  in 
GJ/km/year. 
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 Two lanes urban road Transport materials    2774 

 Parking     370 

 Road 

infrastruct. 

Two lanes, Sweden. 

Asphalt 

Total  7 668   

  Two lanes tunnels and bridges, building and 

materials 

194 400  306 256  

  Two lanes including tunnels and bridges, 

weighted sum 

13 731  14 012  

  Two lanes Sweden,  concrete surface  11 484   

  Highway, Sweden 2 lanes  12 960   

  Freeway USA 6 lanes  44 740   

Road operation  Snow clearing, road salting, road lighting  27 253 
5
 47 

Maintenance Rural road Incl. manufacturing  of machines 
 
  367   

 Highway 
3
 2 lanes Sweden. 20 years life, 4000 vehicles/day  350   

 Highway 6 lanes USA concrete, 50 years life, 52800 vehicles/day 1 029   

 Highway 4 lanes Canada, 20 years life 22 000 vehicles/day 308   

 Rural road Sweden. 2 lanes. 40 years life. Asphalt.  72   

 Rural road Sweden. 2 lanes, including manufacturing and 

maintenance of process equipment 

 367   

 Rural road Finland. 2 lanes. 40 years life.  66   

 City road USA. 2 lanes. 40 years life.  123   

 Standard 2 lanes, Norway   445 
4
  

 Relaying of asphalt surface 289    

 

Estimates for energy consumption for subbase building in a two lane road vary from 2 694 GJ/road-

km to 5 364 GJ/road-km. These estimates exclude tunnels and bridges. The lowest estimate is based 

on Swedish roads, the highest on Norwegian ones. The terrain in Norway is more demanding with 

mountain passes and generally more hills than in Sweden. The road geometry (width and length of 

roads, thickness of subbase) is roughly the same.   

Estimates for subbase materials in a two lane road vary more. Heiberg reports 4786 GJ/road-km 

excluding tunnels and bridges while Schlaupitz reports much less, 677 GJ/road-km. The estimates 

both from Heiberg and Schlaupitz include transport of materials. The Heiberg estimate also includes 

depreciation of machines.  He also uses a road lifetime of 100 years while Heiberg uses 40 years.  

Turning to road surface (wear layer) we find that the estimates from Heiberg and Schlaupitz 

correspond very well. Heiberg reports 3 938 GJ/road-km while the Schlaupitz estimate is 3 830 

GJ/road-km.   
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Estimates for tunnels and bridges in road construction range from 194 400 GJ/tunnel-km in Heiberg 

to 306 256 GJ/tunnel-km in Schlaupitz. This includes both road subbase and surface. Some of the 

discrepancy in the two estimates can be explained by diverging proportions of tunnels and bridges in 

the road system. Schlaupitz uses an estimate of 50 m tunnels for every road-km, the corresponding 

number from Heiberg is 13,4. Since the Heiberg report is 16 year older than the Schlaupitz one, there 

is reason to believe that newer roads in Norway will generally have a larger proportion of tunnels 

than older ones. Also the Schlaupitz estimate is more detailed, specifying 73 m3 of average mass 

excavation in two lane tunnels and an average transport distance of the excavated mass of 4000 m 

(page 54). Heiberg uses a factor of 3 for tunnels in comparison to ordinary road subbase. Since 

ordinary subbase requires 14 300 m3 pr km Heiberg will have 42 900 m3 of subbase excavation pr km 

tunnel which should be 42,9 m3 pr meter. This difference in mass excavation will be one explanation 

for the divergence of estimates. 

The numbers for tunnels quoted above is in tunnel-km. When we add these estimates to other road 

estimates, we should adjust for the number of tunnel meter pr road kilometer.  We need to do this 

since there is not one tunnel km for every road km. The same goes for bridges. Doing this correction, 

we end up with 14 012 GJ/road-km from Schlaupitz and 13 731 from Heiberg. This includes both road 

subbase and surface. 

Jonsson ends up 11 484 GJ/km for an estimate for a Swedish two-lane road. Supposedly this includes 

tunnels and bridges. The Swedish two-lane roads have a width of 13 m. Schlaupitz uses an estimate 

of 9,5 m width for Norwegian roads while Heiberg uses 6-7 meter for the same roads. The 

discrepancy between the two reports could be explained by changes in Norwegian road construction 

in the 16 year time span between the two reports. The relative distribution of energy on road surface 

and road subbase should be about the same for Swedish and Norwegian roads 30. 

American roads have a different composition of surface and subbase and they also have a different 

lifetime compared to European roads  31. The subbase in European roads has a 60 cm support layer 

and a 150-180 cm layer of reinforcement materials such as gravel and  stones. The corresponding 

numbers for American roads are 30 cm and 100 cm. The surface in European roads is usually a layer 

of 16-25 cm, for American roads the corresponding number is 10 cm. Also American roads have 

lifetime of 20 years while a European one should have 40 years, according to Jonsson. According to 

Horvath and Chester 32, a local rural two-lane American road will have a total width of 31 feet which 

is 9,5 meter. These numbers include width for the road shoulders.  A two-lane local urban road has  a 

total width of 11,3 meter. Heiberg 33 claims a Norwegian road is between 6 and 7 meter wide pluss  

road shoulders  between 0,5 and 1,5 m, so about 8 meters width should be a resonable estimate for 

road width in Norway for a two-lane road. Norwegian roads should accordingly be fairly comparable 

with local rural roads in USA. 

 

                                                           
30

 See Heiberg, page 47. 
31

 Jonsson, page 21. 
32

 Horvath and Chester, 
http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=its/future_urban_transport , page 28. 
33

 Heiberg, page 47 

http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=its/future_urban_transport
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 Horvath and Chester use a 10 years lifetime for American roads, which is even less then the number 

quoted from Jonsson. Interestingly, Schlaupitz uses 100 years lifetime for Norwegian roads. 34  This 

divergence in lifetime estimates will obviously have an impact on estimates of energy consumption 

for road construction, road operation and road maintenance.  

Horvath and Chester find that the subbase for an American two-lane rural road uses 706 GJ/road-km 

for materials, process equipment and materials transport. The corresponding number for surface is 4 

437 GJ/road-km 35. In total, the number is 5 143 GJ/road-km for a two lane rural road.  This is a low 

estimate compared to the estimate for Swedish roads referred to by Jonsson. This is probably due to 

smaller subbase and surface layers on American roads. It is not clear from the text whether the 

estimates from Horvath and Chester include tunnels and bridges, presumably they do not. They have 

used a pavement life-cycle assessment tool, PaLATE, developed at University of California, Berkely. If 

we throw in parking, their estimate raises to 5513 GJ/road-km. If we assume this estimate to be 

without tunnels and bridges and taking the lesser quality of American roads into consideration, this 

estimate is reasonable compared to Swedish and Norwegian estimates pr road km. 

All in all, one kilometer of two-lane road construction in Norway is expected to use about 14000 GJ of 

energy, including tunnels and bridges and including energy for materials excavation and 

manufacturing, process equipment, building and transport of materials. 

According to estimates given in Jonsson, a 6-lane American highway is expected to use about 3,8 as 

much energy pr road kilometer as the estimate for Norwegian two-lane roads given here. The other 

extreme is a one-lane Swedish forest road which uses 1475 GJ/road km. This road has no asphalt 

surface layer and no reinforcement layer in subbase. 

Jonsson gives an estimate for earth moving of  2500 GJ/road-km.  From Heiberg, fuel for earth 

moving is estimated to 755 000 kWh pr road km. which is  2718 GJ/road-km, excluding materials.  

Adding energy for subbase and surface we end up with 3758 GJ/road km for the whole road, 

excluding materials. This number is in primary energy, excluding tunnels and bridges. 

Schlaupitz gives an estimate for energy consumption for building the road subbase which is 7,5 

million kWh pr road km 36 . This corresponds to 26 921 GJ/road-km in direct energy, not primary 

energy. This estimate includes tunnels and bridges but is not adjusted for the proportion of tunnels 

and bridges per road km. Doing this adjustment yields an estimate of 4590 GJ/road-km. This estimate 

includes also energy for surface building, but excluding materials for road construction. All in all, 

roughly 4500-5000 GJ/road km should be a fair estimate for road building (subbase and surface) 

excluding materials, including tunnels and bridges. This represents roughly a third of the total energy 

consumption for building one km of road including tunnels and bridges. From this we can conclude 

that materials represent roughly two thirds of energy for road construction, including tunnels and 

bridges. 

If we look at tunnels and bridges, Heiberg estimates 1250 GJ/road-km adjusted for the proportion of 

tunnels and bridges pr road km. The corresponding number from Schlaupitz is 4141 GJ/road-km. 

These estimates vary quite a lot, but the Schlaupitz one is the most detailed. Heiberg uses a rough 
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approximation of three times more energy use pr tunnel kilometer as compared to road kilometer 

and twelve times more pr bridge kilometer. Giving the Schlaupitz estimate a slight advantage we can 

conclude that around 25% of total energy used for road construction is spent on tunnels and bridges, 

adjusted for the proportion of tunnels and bridges pr road km. 

Summing it all up we conclude that materials for road construction are about 2 times more energy 

demanding than building operations, that energy for road subbase construction (both building and 

materials) represents about 2/3 of the total energy for road construction excluding tunnels and 

bridges, and that energy required for building and materials for tunnels and bridges represents ¼ of 

total energy consumption for road construction when we adjust for the amount of tunnels and 

bridges pr road kilometer. Total energy use for road construction is roughly approximated to be 

14000 GJ/road-km. 

These estimates include only the road itself. Parking lots, parking houses, roadside facilities such as 

gas stations and restaurants are not included in the estimates. These are hard to estimate pr road 

km.  Horvath and Chester present energy use for parking distributed pr passenger miles travelled for 

three types of cars. These are sedan, sport utility vehicle (SUV) and  pick-up truck. These categories 

are chosen in order to represent a typical mix of American cars. The most sold car model in each 

category is selected as representative for its type. For sedans, Toyota Camry is selected; for SUV’s, 

Chevrolet Trailblazer and for pick-ups Ford F-Series is selected. It is assumed that only passenger cars 

use parking lots.  

The following equations show the calculations performed to reach an estimate for total energy for 

parking lots for passenger cars.  

Figure  1 Equations for calculating energy impact pr road km from data estimated pr passenger km 
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The symbols are: 

 j is subscript for the categories sedan, SUV and pick-up trucks. 

 VMTj – vehicle miles travelled for representative car in category j, i.e. 11 000 miles for a 
sedan, for one year. 

 OCCj – occupancy rate for representative car in category j . 
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 PMTj is passenger-miles travelled for the representative car in category j in one year. 

 PMT total-pass-cars-year is total passenger miles travelled by passenger cars in US 2005. 

 Pj is the proportion for representative car in category j of all PMT for all three categories. 

 PMTtotal j-year  is total estimated passenger-miles travelled for category j for all passenger 
cars in this category for one year. 

 E j is the energy factor for the representative car in category j. 

 Ej-year is the total energy for representative car in category j in one year. 

 Lj is the lifetime for representative car in category j. 

 E total-pass-cars is the total energy for all passenger cars over their lifetimes. 
 

The sedan travels 11 000 miles pr year with a vehicle occupancy of 1,58. This yields 17380 passenger-

miles travelled for each sedan. The SUV and pick-up truck travel each 11 000 miles pr year. The 

vehicle occupancy for the SUV is 1,74 and for the pick-up truck 1,46. This adds up to 19 140 

passenger-miles travelled for each SUV and 16 060 passenger-miles travelled for each pick-up truck 
37. Summing up passenger-miles travelled for the representative car for each category gives us 52 580 

passenger-miles travelled over all categories. We then calculate the proportion of this number for 

each category. The sedan has 0,33 of total passenger-miles travelled, the SUV has 0,364 and the pick-

up truck 0,305. We also know that the total number of passenger-miles travelled for all passenger 

cars in USA in 2005 was  2  670 billion 38.  Assuming that there are only three types of passenger cars, 

namely sedan, SUV and pick-up trucks; we can distribute total passenger miles travelled for all 

passenger cars on the three types. 

Additionally, Horvath and Chester give estimates for energy requirements for construction of parking 

lots pr passenger-mile for each category. Distributing the total passenger-mile travelled on each 

category and multiplying with  TJ/passenger-mile travelled gives us the total energy requirement in 

TJ in one year which is 69 111 TJ for all US parking lots. 

To calculate the total energy impact over all years we need to know the lifetime for parking lots. They 

differ with the type of parking lot. There are basically three types of parking lots 39. First, we have 

roadside parking with a lifetime of 10 years. All in all, roadside parking lots make up 1/3 of all parking 

lots. Then we have surface parking lots and parking garages. Combined they make up 2/3 of all 

parking lots. Surface parking lots have a lifetime of 15 years while garages have a lifetime of 30 years. 

We do not know the distribution between surface parking lots and garages. To simplify, we consider 

all of them to be garages. Distributing total energy consumption for parking in one year on parking 

lot types and multiplying with their respective lifetime estimates, gives us total energy required for 

parking lots over the lifetime of all parking lots. Dividing again on total km of US roads in 2005 40 gives 

us an estimate for parking in GJ/km. This number is 370 GJ/road-km. This number is probably 

underestimated since some passenger-miles travelled for pick-up trucks will be labeled under light 

trucks and not under passenger cars. 
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 Horvath and Chester, page 20. 
38 http://www.bts.gov/publications/national_transportation_statistics/2007/html/table_01_37_m.html  

39
 Horvath and Chester, page 30. 

40 ibid., page 28, 2710915 miles total.  

http://www.bts.gov/publications/national_transportation_statistics/2007/html/table_01_37_m.html
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Parking lots consist mainly of asphalt and concrete.  Garages are often constructed in steel. Thus, 

much of the energy required to build the parking lots come from fabrication of these materials. The 

reported estimate of 370 GJ/road-km is not negligible. It is more than half of total material 

requirement for road subbase reported in Schlaupitz (see table above). 

 

Operation 

Road operations include snow clearing, salting, road lighting and parking lot lighting and signal 

systems, tunnel ventilation and lighting. Schlaupitz also includes heating of service buildings without 

specifying what these are. Schlaupitz gives an estimate of 253 GJ/road-km/year for these operations.  

Horvath and Chester give estimate for salting/use of herbicides to control roadside weed. Their 

estimate is given pr passenger-mile travelled for each representative car in categories sedan, SUV 

and pick-up trucks. In addition, an estimate is given pr passenger-mile for buses. The representative 

bus used is a 40-feet (12,2 m)  urban bus with an average occupancy rate of 10,5 passenger pr trip 

and 42 000 vehicle-miles travelled pr year 41. In order to convert the estimates for each car category 

and bus pr passenger-miles travelled to gigajoule pr km we use the method described in the 

equations above. In addition to passenger cars we distribute all passenger-miles travelled on bus in 

USA in 2005 on the representative bus 42. We do not have to calculate estimates over all lifetime for 

the vehicles since energy for operation is calculated pr year.  According to Horvath and Chester, 70% 

of all US road km need salting 43, this fraction is presumably adjusted for in their estimate. We end up 

with an estimate for herbicides/salting of 3,7 GJ/road-km/year.  

Freight transport is not included in this estimate. It is assumed that Horvath and Chester distributes 

all energy for herbicides/salting on passenger transport. Energy required for vehicles transporting 

herbicides/salt is also not taken into consideration 44. All in all, the estimate of 3,7 GJ/road-km/year is 

probably less than what is required for Norwegian roads since the salting frequency is assumed to be 

greater in Norway and also since a greater percentage of Norwegian roads needs salting. The 

Horvath and Chester estimate for herbicides/salting is obtained from EIOLCA, a software tool for 

economic input-output analysis. 45 

Horvath and Chester also give an estimate for roadway lighting. Using energy impact pr passenger-

mile for different categories of passenger cars and including bus transport, we end up with an 

estimate of 43,3 GJ/road-km/year. Again, it is assumed that all energy required for roadway lighting 

is distributed on passenger transport so that freight transport does not have to be included. Their 

estimate for roadway and parking lighting is obtained from a process analysis based on historical 

data from US Department of Energy. 

Jonsson estimates energy for road operation to be 300 GJ/road-km/year for Swedish roads with 

lighting and signal systems while the corresponding number for roads without lighting and signal 
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 ibid., page 20 
42 The total passenger-miles travelled by bus in USA 2005 is 140 910 209 377, see  

http://www.bts.gov/publications/national_transportation_statistics/2007/html/table_01_37_m.html  
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 Horvath & Chester, page 32 
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 ibid., page 32. 
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 http://www.eiolca.net/  

http://www.bts.gov/publications/national_transportation_statistics/2007/html/table_01_37_m.html
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systems is 11 GJ/road-km/year 46.  Assuming that 5% of all Swedish roads need lighting, the energy 

for road operation is estimated to 27 GJ/km/year on average. Jonsson also gives estimates for the 

amount of energy required for operation of American roads. A freeway with 8 lanes requires 80 

GJ/road-km/year, while a 4-lane arterial road requires 123 GJ/road-km/year. For a 2-lane rural road 

the estimate is 43 GJ/km/year while the corresponding number for a urban 2-lane road is 29 GJ/road-

km/year.  

Summing up the estimates from Horvath and Chester we get 47 GJ/road-km for herbicides/salting 

and roadway lighting. This is higher than the Jonsson estimate; one reason for this can be that a 

greater proportion of American roads need lighting and signal systems. 

The estimate from Schlaupitz include more, not least tunnel ventilation, and is also for Norwegian 

roads which need more salting and snow clearing than American ones pr km. Schlaupitz states 47 that 

100 kWh of electricity is required for one meter of tunnel. This corresponds to 360 GJ/tunnel-

km/year. Not every road km is a tunnel km, but still the energy required for a tunnel goes a long way 

in explaining the difference between the Schlaupitz estimate for operation of road infrastructure and 

other estimates cited. 

Operations of railway infrastructure include running railway stations. None of the reports studied 

include parking garages, workshops or gas stations in road infrastructure operations. 

Maintenance 

The distinction between maintenance and operation is blurred. It is assumed that maintenance 

consists of activities that directly modify the physical attributes of the road, such as replacement of 

surface layers of asphalt or concrete. Maintenance also includes road marking, replacement of filling 

compounds in subbase layers, replacement of parking lot surfaces and disposal and use of process 

equipment for maintenance operations.  

 

Heiberg notes that relaying of asphalt surface requires 80 250 kWh/road-km pr year which is equal to 

289 GJ/road-km/year. Jonsson gives several estimates for road maintenance. They range from 66 

GJ/road-km/year to 1029 GJ/road-km/year. The lowest estimate is for a Finnish 2-lane rural road 

while the highest estimate is for an American 6-lane freeway. The American roads have smaller 

subbase and surface layers than European ones. Also, they have shorter life times. For Swedish roads 

Jonsson gives an estimate of 72 GJ/road-km for a 2-lane rural road with asphalt surface. If we include 

manufacturing and maintenance of process equipment we end up with 367 GJ/road-km/year.  

Schlaupitz gives an estimate of 445 GJ/road-km/year for maintenance of a 2-lane Norwegian road. 

Again, his numbers are higher than other estimates reported. The Schlaupitz numbers include 

tunnels and bridges which again explain much of the discrepancy. Also, the Schlaupitz numbers are in 

primary energy while the others presumably are in direct energy. 

Horvath and Chester do not estimate maintenance impact of passenger cars. The reason is that “… 

damage to a roadways follows a fourth-power function of axle loads (weight per axle) so that 
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generally, damage to roadways results from heavy vehicles such as trucks and buses.” 48. Since their 

estimates do not include freight transport, their estimate for energy required for roadway 

maintenance is not comparable with other estimates reported. 

 

Infrastructure rail and road pr passenger kilometer 

Before we turn to air passenger traffic, let us look at results from rail and road infrastructure pr 

passenger kilometer. This calculation is necessary in order to compare results from rail and road with 

air traffic. 

Based on the discussion we have the following estimates for construction of single-track rail 

infrastructure: 

Table 6 Estimates for construction of rail infrastructure. All numbers in GJ/rail-km 

 Heiberg Jonsson Schlaupitz Caltrain 

Track substructure 3 238 2 161 9436  

Track base 5 150 6 300 6779 6 972 § 

Tunnels #   17 429  

Bridges #   10 502  

Tunnels and bridges 
# 

1 169    

Stations  3 761  784 

Parking    1 278 

 

§ Estimate for track and power distribution 

# Adjusted pr rail km 

 

We use Caltrain as the reference railway from Horvath and Chester. This railway is diesel-driven and 

is a commuter rail in the San Francisco Bay-area. The other railway system in this region is BART, but 

this system is partly a subway system and therefore not very representative for Norwegian railways. 

The Caltrain system has very simple stations and the energy use for stations is probably under-

estimated in relation to Norwegian railways.  
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Based on the table above we will use 45 000 GJ/rail-km for rail infrastructure, this includes tunnels 

and bridges for track substructure and track base. It does not include stations or parking and is only 

for construction of infrastructure.  The estimate is based on Schlaupitz’ work.   

In order to calculate the impact of parking lots for railway infrastructure, we need to know the 

amount of railway stations. There are 207 railway stations in Norway 49. Caltrain has 34 stations 50. 

Caltrain has a total length of 125 km railway 51, while the total railway length in Norway is 3 887 km 

when double track railway is subtracted. Consequently, there are one station for every 3,7 km in he 

Caltrain system and one for every 18,8 km in the Norwegian national rail system. Station density will 

influence the number of parking lots needed for Norwegian railways. The railway from Oslo to the 

Swedish border at Kornsjø has one railway station for every 4,3 km 52. This is a railway through some 

of the densest populated areas in Norway. Still, the station density is below the Caltrain one. If we 

assume a station density of one for each 5 km the density is about 75% of the Caltrain one. Using 

75% of the parking estimate for Caltrain, we end up with about 950 GJ/rail-km for the whole lifetime 

of the infrastructure.  

For a two-lane road infrastructure we have these estimates:  

Table 7 Estimates for construction of road infrastructure. All numbers in GJ/road-km. 

 Heiberg Jonsson Schlaupitz Horvath &  

Chester § 

Road substructure 8 538 2 694  6 041   

Road surface 3 992  3 830  

Tunnels and bridges# 1 254  4 141  

Sum 13 784 12  960 ¤  14 012 5 142 ^ 

Parking    370 

# Adjusted pr road km 

§ Based on a rural two-lane road 

¤ Swedish 2 lane highway. 

^ Does not include tunnels and bridges. 

Based on this table we will use 14 000 GJ/road-km which is an adjustment of the estimates from 

Heiberg and Schlaupitz.  The estimate from Horvath and Chester does not include tunnels and 

bridges and American roads generally have lesser subbase and wearing layers than European ones. 
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It is quite a discrepancy between estimates for construction of tunnels and bridges between roads 

and railways. It is important to note that in general, railways are more demanding to construct than 

roads because there are stricter requirements for the gradient which leads to more moving of earth 

and stones for railways. In addition, tunnels for railways include railway tracks which require more 

energy than road surface. Rails alone requires 3 675 GJ/track-km according to Jonsson  53 while 

energy requirements for road surface materials according to Heiberg 54 and Schlaupitz is in the order 

of 3 900 GJ/road-km. 

Also the parking estimate for road infrastructure is lower than the one for railways. This is probably 

attributable to the fact that there are more road kilometers to distribute the total energy for parking 

lots on than what is the case for railways.  

For rail operation we will use an estimate of 270 GJ/rail-km/year and for rail maintenance 180 

GJ/rail-km/year. Both estimates are obtained from Schlaupitz. We refer to the discussion above for 

the justification of using these estimates. For both road operation and maintenance we will use 

rough approbations of the Schlaupitz estimates which yield 250 GJ/road-km/year for road operation 

and 440 GJ/road-km/year for road maintenance.  

This means that rail and road infrastructure use about the same energy for yearly operation while 

road infrastructure uses more on yearly maintenance. This is reasonable since road maintenance 

requires surface replacements caused by the wearing and tearing on asphalt layers. For rail 

infrastructure, there are no parallel surface replacement requirements. 

Based on these estimates we can construct the following table: 

Table 8 Energy impacts of different infrastructure activities for road and rail infrastructure. 

Activity Unit Road Rail# 

Construction GJ/km 14 000 45000 

Parking GJ/km 370 950 

Operation GJ/km/year 250 270 

Maintenance GJ/km/year 440 180 

Lifetime  40 40 

Km 55 Year 93 247 4 114 

Passengerkm Million/year 60 575 3 442 

# Not including railway stations 

The passenger-kilometers are for Norway 2007 and do only include domestic trips. Rail km is for 2007 

and road km for 2008. To calculate energy use for rail and road infrastructure we need to distribute 
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the infrastructure on freight and passenger transport. This has been done in the following way: For 

road transport work tonne-km is recalculated into passengerkm 56. Each passenger is supposed to 

weigh on average 86,5 kg inclusive luggage. So each passenger km is supposed to be 

86,5/1000=0,0865 tonnekm. Each tonnekm is consequently 1/0,0865=11,6 passengerkm. For road 

infrastructure we sum up tonnekm and passengerkm for total transport work on Norwegian road in 

2004 and calculate relative proportions. 

Passenger transport for road infrastructure is defined as passenger transport with private cars, buses, 

taxis and rent cars, 

For rail, we know the energy consumption for respectively freight and passenger transport from the 

Norwegian Railway Company (passenger) and CargoNet (freight) which is a company with monopoly 

in rail freight transport in Norway. 57 The numbers are as follows: 

Table 9 Passenger and freight transport on Norwegian railways. 

Passenger 

transport 

Electricity 

driven 
370850 

 

MWh 

 

Diesel driven 

80,654 

 

MWh 

Freight 

Electricity 

driven 

 

116750 

 

MWh 

 Diesel driven 58 65 620 MWh 

   

From the numbers above we can construct relative proportions for passenger and freight transport 

for both rail and road infrastructure.  Using these proportions as weights, we can measure the energy 

impact of different infrastructures pr passenger kilometer produced by the transport means using 

the infrastructure.  In order to calculate the impact of construction and parking pr passenger 

kilometer we must scale the estimates to obtain yearly impacts since passenger kilometer is 

measured for one year. This has been done by assuming a lifetime of 40 years for both infrastructure 

types. All parking energy is allocated on passenger transport. 

 Table 10 Energy impacts of different infrastructure activities pr passenger km for road and rail 

infrastructure. 
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57 ibid., page 25 and 37. 

58 Calculated as 7200 tonn diesel=6 120 000 liter diesel with density equals 0,85 l/kg. With 38,6 MJ/liter, this 
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Activity Unit Road Rail 

Construction MJ/pass-km  0,130 1,066 

Parking MJ/pass-km 0,014 0,034 

Operation MJ/pass-km 0,093 0,256 

Maintenance MJ/pass-km 0,163 0,171 

Sum MJ/pass-km 0,399 1,526 

Total passenger energy TJ 24 190 4 442 

TWh TWh 6,7 1,2 

Weights Passenger Proportions 0,24 0,67 

 

As the table shows, rail infrastructure is more energy demanding than road infrastructure per 

passenger kilometer.   It is important to note that the numbers for rail do not include railway 

stations.    

Why is rail infrastructure more energy demanding pr passenger km? There are three main reasons 

for this: 

1. Rail track base is much more energy demanding than road base. This is because rail 
infrastructure needs power distribution system, catenary, rails, switchers and sleepers in 
addition to road base. Also, rail substructure needs more crushing and movement of earth 
and stones because of a lower gradient requirement. 

2. The proportion of tunnels pr infrastructure  km is greater for rail infrastructure than for road. 
We have used estimates from Schlaupitz which indicate a tunnel proportion of 37% . The 
corresponding value for road infrastructure is 5% (50 m tunnel for each road km). Note that 
the Schlaupitz estimate is based on an assessment of new rail infrastructure rather than on 
observation of historical values for tunnels. 

3. The proportion of bridges pr  infrastructure km is larger for rail infrastructure than for road. 
Schlaupitz uses 2% bridges for road in comparison to 9% for rail infrastructure.   

 

The table also shows that construction of parking lots both for road and rail infrastructure demands 

much energy. This is an element that is not negligible for either infrastructure. 

Looking at total energy, we note that the total energy demand for passenger transport is about 5,4 

times greater for road infrastructure than for rail. The weights used for passenger transport for rail 

and road indicate that more freight is transported pr kilometer road than for rail. It can be objected 

that roads are dimensioned by passenger traffic and not freight transport. Consequently, passenger 

transport should be given a bigger weight for construction of road infrastructure. On the other hand, 

freight vehicles are much more demanding on road surface than passenger cars.   
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Road and rail infrastructure is used for passenger transport both on short daily trips and longer trips 

made during leisure time. Using data from the national travel survey from 1998 we can distribute 

passenger kilometers with passenger cars, buses and railways on daily trips and longer trips. In order 

to do this, we must adjust the passenger kilometers travelled on different transport means for daily 

trips to a yearly basis. This is done by assuming that a year has 230 working days. This should adjust 

for week-ends and 6 week holidays including holydays like Christmas and Easter. Then the 

proportions of long and daily trips are calculated for cars and buses on one hand and railway 

passenger transport on the other. Trips with passenger cars include both trips as driver and as 

passenger. Taxis are included as passenger cars. Since the national travel survey in 1998 was a 

sample survey, each data item is weighted by the number in the population having specific attributes 

representative for the sampled data item. 

Based on these data, we have calculated the following proportions of daily trips for road and rail 

passenger traffic: 

Table 11 Distribution of daily trips on road and rail infrastructure. 

Road 0,203 

Rail 0,099 

 

As the table shows, only every tenth passenger kilometer travelled by railway is on daily trips. For 

road transport, every fifth passenger kilometer travelled in on daily trips. Using these proportions as 

weights, we can calculate the energy impact of road and rail infrastructure on short and long trips. 

The following tables show the results:  

Table 12 Energy impacts of infrastructure activities for road and rail infrastructure pr passenger km for daily trips. 

MJ per 

passenger km 

daily trips Road  Rail 

Weight 0,203 0,099 

Construction 0,026 0,106 

Parking 0,003 0,003 

Operation 0,0188 0,025 

Maintenance 0,033 0,0170 

Sum 0,081 0,152 

TJ total 4 904 441 

TWh 1,362 0,123 
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Table 13 Energy impact of infrastructure activities for road and rail pr passenger km for long trips. 

MJ per 

passenger km 

long  trips Road  Rail 

Weight 0,797 0,901 

Construction 0,103 0,960 

Parking 0,011 0,030 

Operation 0,074 0,230 

Maintenance 0,130 0,154 

Sum 0,318 1,375 

TJ total 19 285 4 000 

TWh 5,4 1,1 

 

These numbers are a recalculation of the total numbers presented earlier with proportions for daily 

trips and long trips as weights. Since we do not know what proportions of the road and rail 

kilometers are used for short and long trips, this recalculation is our best guess.  

Table 12 and Table 13 show that a long passenger trip on road is almost 4 times as energy demanding 

on the infrastructure as a short road trip. From Table 13  we can also conclude that a long trip with 

rail is more than four times as energy demanding on the infrastructure as a corresponding trip on 

road. For short trips, a rail trip is almost twice as enegy demanding on the infrastructure as a road 

trip. A long trip with rail is over 9 times as energy demanding on infrastructure as a short trip with 

rail. 

We can also calculate the energy impact pr tonne-km on rail and road infrastructure from freight 

transport. Table 14 shows the result. All parking is allocated on passenger transport. Total tonne-km 

on road in Norway 2007 was 16 313 million and the corresponding number for rail was 2 467 million 
59. Table 14 shows that the impact on infrastructure from road   transport is much larger than for 

freight rail transport. This is because we have allocated a much larger share of the total transport 

work on road to freight transport. Norway has a railway net that is concentrated around the big 

cities. Large parts of Norway, including all area north of the polar circle, have no railway access at all.  

These parts often produce goods that are transport demanding, such as fish and metal for export. 

Table 14 shows that it is about 2,5 times as energy demanding to construct road infrastructure as rail, 

measured pr tonne-km. For maintenance, the corresponding figure is more than 19 times more 

energy demanding for road freight transport than for rail. 
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Table 14 Energy impacts of different infrastructure activities pr tonne- km for road and rail infrastructure. 

Pr tonne-km 

   Activity Unit Road Rail 

Construction MJ/tonne-km 1,519 0,618 

Parking MJ/tonne-km 0,000 0,000 

Operation MJ/tonne-km 1,085 0,148 

Maintenance MJ/tonne-km 1,910 0,099 

Total MJ/tonne-km 4,515 0,866 

 

Infrastructure for air traffic 

Infrastructure for air traffic has been studied by Horvath and Chester 60 . They studied three different 

aircrafts categorized as small aircraft (Embraer 145), medium aircraft (Boeing 737) and large aircraft 

(Boeing 747). In addition, they chose a representative airport in the USA (Dulles airport in 

Washington) for their study of airport infrastructure. The environmental impact for infrastructure is 

calculated for each aircraft by using estimates for passenger-mile travelled for each of them. In all 

the following calculations, it is assumed that all passenger transport work in the US is made be the 

three aircraft mentioned or rather by the group of aircrafts of which the three mentioned are 

representative. It is also assumed that Dulles Airport in Washington D.C. is representative of the top 

50 airports in USA 61. 

Horvath and Chester use EIOLCA, a economic input-output analysis for producing estimate 

for airport construction. 
62

 For runways and tarmacs they use PaLATE, a software tool for 

assessing life-cycle impacts of pavement construction. 
63

 Their estimate for air traffic 

operation is obtained from process analysis based on historical data from US Department of 

Energy. 

The Horvath and Chester estimate is adjusted for freight transport with aircrafts. In general, the 

larger the aircraft, the more freight it carries. For Boeing 747 it is calculated that passengers make up 

83% of total weight transported. For Boeing 737 the same percentage is 96% while passengers make 

up 100% of all weight transported by Embraer 145. 

The table below lists some empirical results from the study. The results are recalculated into mega 

joule per passenger-kilometer.  

Table 15 Energy impacts of air traffic infrastructure activities distributed on different aircraft types. 
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MJ/pkm Embraer 145 Boeing 737 Boeing 747 

Infrastructure construction per 

passenger-kilometer per year 
0,015 0,015 0,013 

Infrastructure operation per passenger-

kilometer per year 
1,378 1,371 1,126 

Infrastructure maintenance per 

passenger-kilometer per year 
0,00003564  0,000035 0,000035 

Km per flight 805 1368 12231 

Passenger per flight 65 34 94 305 

Number of trips pr year 912 1895 40 

Number of trips per day 2,5 5,2 0,1 

Number of passengers pr year 31 018 178 170 12 161 

Aircraft-km travelled pr year 734 701 2 752 489 489 114 

Mill. passenger-km travelled pr year 66 24,1 262,7 149,1 

 

The table shows that the smaller the aircraft, the larger is the burden on the infrastructure. This is 

due to the fact that smaller aircrafts perform more landings and take-offs. Cruising at high altitude 

has no impact on use of infrastructure; therefore larger aircrafts with longer cruising distances will 

have a less burden on air traffic infrastructure.  

Horvath and Chester chose Dulles Airport in Washington as a representative US airport. Norway has 

only one airport that can be compared to Dulles. Gardemoen Airport in Oslo served 19 million 

passengers in 2007. Dulles served 24,7 million passengers the same year. Dulles has four runways 

with concrete surface, the shortest is 2685 meter while the longest is 3505 67. Gardemoen has two 

runways with asphalt surface, the longest is 3600 meter while the shortest is 2950 m 68. Dulles 

occupies 54 km2 of land while Gardemoen occupies 13 km2.  Gardemoen is thus a smaller airport 

than Dulles. No other airport in Norway comes close. The second biggest airport in Norway, Flesland 

Airport in Bergen, served 4,8 million passengers in 2007 69. Flesland Airport had 99 172 flights that 

year, Gardemoen had 230 984. Dulles Airport had between 1000 and 1200 flights “on a typical day” 

the same year. If we consider two/thirds of all days in a year to be “typical” we end up with 245 days. 

Using the middle value of 1100 flights per typical day this yields about 270 000 flights in 2007. 
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In order to compare these estimates with other estimates we need to calculate the energy impact pr 

trip and pr passenger.  Number of trips are calculated from information about vehicle miles travelled 

(VMT) in one year. We calculate the total VMT for each aircraft in one year and divide by average 

flight length which is given 70. The number of VMT for each aircraft type is calculated from the 

amount of GJ needed to construct the aircraft 71. Divided by the aircraft’s lifetime 72 we find the 

number of GJ required to construct the aircraft for each year the aircraft is in operation. The impact 

of aircraft construction pr VMT pr year is given, so dividing the total energy for one year by the 

impact pr VMT gives the amount of VMT for one year for the aircraft in question.   

Let us take an example. It requires 215 500 GJ 73 to construct the Boeing 737. Its lifetime is 30 years. 

This amounts to 7 183,3 GJ per year for each year the aircraft is in operation. Measured pr VMT 

(vehicle-miles travelled), the energy required is 4200 KJ/VMT. Since vehicle miles travelled are 

measured for one year, dividing the energy impact of aircraft construction for one year by the energy 

impact pr VMT should give the VMT. Since the impact pr VMT is given in KJ we divide by 1x106 to get 

the estimate in GJ/VMT. Dividing 7 183,3 by 0,0042 gives a VMT estimate of 1,710 million miles or 

2,75 million kilometers pr year. 

The estimate for air infrastructure construction can be decomposed as follows 74: 

Table 16 Energy impacts of infrastructure activities pr passenger km for different types of aircrafts. 

MJ/passenger-km 

Construction 

Embraer 

145 

Boeing  

737 

Boeing  

747 

Airport  0,001 0,001 0,001 

Runways 0,003 0,003 0,003 

Tarmacs 0,009 0,009 0,007 

Parking 0,002 0,002 0,002 

Sum 0,015 0,015 0,013 

 

In total, this yields 0,0144 MJ/passenger-km for air infrastructure. As we can see from the table 

above, construction of tarmacs is the most energy-requiring construction followed by construction of 

runways. The construction of the airport itself is the least energy-requiring activity. Tarmacs are 

defined as “parking and staging areas near terminals, end of runways, and support facilities” 75. 

According to Horvath and Chester, runways are designed to accommodate the most demanding 

aircraft landing at the airport. The top 50 airports in US have on average of 3-4 runways and they can 
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all accommodate landing and take-off of the biggest aircraft. The estimate for runways and tarmacs 

are made with the software PaLATE, a software for assessing life-cycle inventories for pavement 76.  

Horvath and Chester include estimates for car parking lots both in estimates of construction and 

maintenance activities. We have included the entire estimate for parking lots in the construction 

estimate. This means that part of the parking estimate presented here will be attributable to 

maintenance activities. Dulles airport has 25 000 parking spaces. The parking lot has two surface 

layers of 8 cm each and a subbase layer of 15 cm. Access roads are included in the parking estimate. 

The parking lot has a lifetime of 10 years. In comparison, Oslo Airport has 12 200 parking spaces, 

5 400 of them are in parking houses. 

Schlaupitz gives an estimate of energy requirements for air traffic infrastructure more adjusted to 

Norwegian airports. The following table shows the difference between the Schlaupitz’ estimate and 

the one from Horvath and Chester based on US airports. 

Table 17 Energy impacts pr passenger km and pr passenger for air traffic infrastructure. 

 Embraer 145 Boeing 737 Boeing 747 

Weighted 

sum 

Schlaupitz 

MJ/passenger-km 0,015 0,015 0,013 0,0144  

Pkm weight 0,055 0,603 0,342 1  

MJ pr passenger 11,8 22,5 156,2   

kWh pr passenger 3,3 6,2 43,4 18,8 0,39 

 

We use weights to calculate the total energy impact of air passenger traffic pr passenger kilometer 

and pr passenger. The weights are constructed by dividing passenger kilometers travelled on each 

aircraft by the total passenger-kilometers travelled on all of them.  

There is quite a large difference between the estimates on a pr passenger basis. The estimates for 

the US airports are almost 50 times higher than the Schlaupitz estimate which is mostly based on an 

estimate for Landvetter airport in Gothenburg. The requirement for materials in the Schlaupitz 

estimate is based on road construction, but he has “... halved the requirement for reinforcement 

layer” 77 for tarmacs compared to road construction. There is no justification for this action. 

The Horvath & Chester estimate for runways and tarmacs is based on PaLATE which is a software 

package designed to be used in road construction. According to the authors, “…roadway construction 

is fairly different from runway, taxiway, and tarmac construction. Higher grade materials and 

additional processes are employed in airport construction that are not used in roadway 
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construction.” 78  For airports, Horvath and Chester have used an input-output analysis with total cost 

of the top 50 airports in USA as input. The Schlaupitz estimate is not based on runways 

accommodating the biggest aircrafts, as is typical for US airports. His estimate is more typical for 

Norwegian airports except for Gardemoen Airport in Oslo. This explains some of the difference in the 

estimates, but probably not all of it.  

Another factor for explaining the difference in estimates is the inclusion of support facilities in the 

tarmac estimate from Horvath and Chester. Hangars and workshops are explicitly excluded from the 

Schlaupitz estimate 79. In addition, he has excluded restaurants, cafes, collector roads as well as 

parking lots. These are included in the estimate from Horvath and Chester.  Also, Schlaupitz reviews 

resource consumption in a “100 years perspective” 80, while Horvath and Chester uses 30 years for 

aircraft lifetime.  All in all, this goes a long way in explaining the differences in the estimate. 

Heiberg refers an estimate from 1979 of 3,54 kWh per passenger 81 . This estimate is based on two 

types of aircrafts, a Fokker F28 with 79 passengers and a DC9 with 125 passengers. The aircrafts 

cover air flights from 300 to 900 km with a yearly total of 3 million passengers. The estimate is based 

on an aircraft lifetime of 45 years. Only runways and taxiways are included in the estimate. With a 

medium flight distance of 500 km, Heiberg refers to an estimate of 0,007 kWh pr passenger 

kilometer which is equal to 0,0252 MJ/passenger kilometer. Compared pr passenger her estimate is 

smaller than the Horvath and Chester one which is reasonable given that only two types of aircrafts 

are considered and airports are not included in the estimate. Measured per passenger kilometer her 

estimate is bigger than the one given in Horvath and Chester which again makes sense since the 

aircrafts in Heiberg’s estimate travel shorter distances with less passengers. 

Heiberg also refers to some other estimates. According to Irwin 82, construction of runways and 

taxiways without airports is estimated to 0,030-0,036 kWh pr passenger kilometer, which translates 

into 0,108-0,13 MJ/passenger kilometer. Calculated pr passenger, the same estimate is in the range 

of 12-43,2 kWh/passenger.  Compared pr passenger kilometer, this estimate about 7-9 times higher 

than the estimate given in Horvath and Chester, even though they include airports in their estimate. 

Compared pr passenger, the estimate from Horvath and Chester is in the middle of the range 

referred to in Heiberg. This tells us that the Horvath and Chester estimate is based on transport work 

estimated in total passenger kilometers which is much higher than the estimate referred to in 

Heiberg. Considering that this last estimate is from Canada in 1979 this makes sense. Bigger planes 

and longer distances can be one key explanation factor for the difference between this estimate and 

the one from Horvath and Chester. 

Operation 

Horvath and Chester also estimate operation of air traffic infrastructure. Their estimate is a process 

analysis based on historical data from different US government agencies. Operations include lighting 

electricity, deicing fluid production and, most significantly, ground support equipment. Lighting 

systems include approach systems, touchdown systems, centerline lights and edge lights. 83 Estimate 
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for deicing fluid production is made with input-output analysis (EIOLCA) and based on chemical 

products which include ethylene or propylene glycol-based fluid which is the basis for deicing 

operations. Ground support systems comprise 22 categories which include among others aircraft 

pushback tractor, ground power unit, cargo loader, deicer, buses, service truck, water truck, baggage 

tug, conditioned air unit and air start unit. All in all, some 45 000 vehicles in the US airport fleet can 

be categorized as ground support equipment. 

Table 18 Energy impacts of air traffic infrastructure operations. 

MJ/pkm 

Embraer 

145 Boeing 737 Boeing 747 

Runway lighting 0,093 0,090 0,076 

Other electricity 0,000 0,000 0,000 

Deicing fluid production 0,145 0,142 0,117 

Ground support 

equipment 1,140 1,140 0,933 

Sum 1,378 1,371 1,126 

 

The table above shows estimates for annually air traffic infrastructure operation activities. The first 

observation is that energy impact from air traffic infrastructure operation is bigger than the energy 

impact from air traffic infrastructure construction. 

Operation of ground support equipment is by far the greatest contributor while runway lighting is 

the smallest. It is also worth noting that the biggest aircraft makes the least contribution on ground 

support equipment. This is because the biggest aircraft spend more time cruising at high altitude 

while the number of landings and taking-offs are higher for the smaller aircraft which consequently 

have more impact on ground support equipment.   If we weigh each aircraft according to it’s 

contribution to total passenger kilometers travelled for the three aircrafts, the weighted sum for all 

operational activities is 1,29 MJ/passenger-kilometer/year. Calculated pr passenger, this is 6002,5 

MJ/passenger or 1667,4 kWh pr passenger. 

Schlaupitz gives an estimate for operation of Norwegian air traffic infrastructure. He includes ground 

support equipment (not further specified), deicing and fire exercises. He ends up with an estimate of 

7,7 kWh/passenger/year in primary energy. His estimate for operational activities is also higher than 

the corresponding one for infrastructure construction, but far less than the Horvath and Chester 

estimate. Again, part of the discrepancy can be explained by difference in the size of American and 

Norwegian air traffic. Also, Schlaupitz does not include lighting system in his estimate for air traffic 

infrastructure operations. This contributes about 6-7% of total energy impact in the Horvath and 

Chester estimate. 

Schlaupitz has done a process analysis for his estimate. He has tried to separate transport related 

activities from activities that are not transport related since he does not include restaurants, cafes 
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and service facilities in his air traffic infrastructure. He makes a discretionary assessment of total 

activities at Flesland Airport (the second biggest in Norway) and finds that 80 percent of them are 

transport related. 84 

Heiberg refers to an estimate of operation of air traffic infrastructure from Cordi on 4,8 kWh pr 

passenger 85. This is also far less than the estimate given in Horvath and Chester. The size of the 

airports included in the calculations again explains probably most of the discrepancy in estimates. 

Cordi’s estimate referred to in Heiberg do not include the biggest aircrafts. The top 50 airports in the 

USA are designed specifically for the biggest aircrafts which is the Boeing 747 in the Horvath and 

Chester estimate. Heiberg also refers to an estimate from Irwin in the range of 2,4-7,2 kWh pr 

passenger based on 20 years lifetime. 

 

Maintenance 

Maintenance of air traffic infrastructure is also estimated in the Horvath and Chester report 86.  

Because of lack of data, they assume that the energy requirement for air traffic infrastructure 

maintenance is 5% of total construction requirements. This proportion of total construction impact is 

meant to cover material replacement needed for air traffic infrastructure each year. 

 

Table 19 Energy impacts of air traffic infrastructure maintenance. 

MJ/pkm 

Embraer 

145 Boeing 737 Boeing 747 

Airports 0,000035 0,000035 0,000035 

 

As the table above shows, the energy impact of maintenance is far smaller than for construction and 

operation. Horvath and Chester include only maintenance of airports, not of runways and tarmacs. 

Since the energy impact is equal for each aircraft category, the weighted sum for all aircrafts will also 

be 0,000035 MJ/passenger-kilometer. 

Based on the estimates from Horvath and Chester, we can construct the following table. The weights 

used in calculation of the weighted mean are each aircraft’s share of the total number of passenger 

kilometers transported by all of them together. 

Table 20 Energy impacts of air traffic infrastructure activities pr passenger km and pr passenger. 

Total weighted sums  

MJ/pr passenger 

km 

kWh pr 

passenger 

Construction 0,014 18,8 
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Operation 1,288 1667,4 

Maintenance 0,000035 0,05044 

Total 1,302 1686,2 

As the table shows, operation is by far the activity with the biggest energy impact when we consider 

air traffic infrastructure. Operation of the infrastructure has an energy impact which is almost 90 

times as high as the construction of the infrastructure. Maintenance of the infrastructure has a 

negligible energy impact compared to the other activities. 

The table below sum up the estimates from three different sources. All estimates are in kWh per 

passenger. As the table shows, the estimate from Horvath and Chester is much bigger than the other 

estimates. This is mainly due to their estimates of operation of air traffic infrastructure. The biggest 

contribution to their estimate of infrastructure operation comes from operation of ground support 

equipment. The key question is therefore whether the other estimates include this equipment and 

what kind of equipment is included. This is impossible to tell from the estimates referred to in 

Heiberg. Schlaupitz has included ground support equipment in his estimate, but it is not clear what 

equipment is included. Also, Schlaupitz has separated activities that are not transport related from 

the ones which are. This is done discretionary. This separation is not done in Horvath and Chester’s 

estimate which also is based on far bigger airports than what Schlaupitz estimate is based on. 

Table 21 Energy impacts pr passenger for construction and operation of air infrastructure. 

kWh pr passenger Heiberg Schlaupitz 

Horvath & 

Chester 

Construction 3,5 0,4 18,8 

Operation 4,8 7,7 1667,4 

Sum 8,3 8,1 1686,2 

 

Total infrastructure energy use 

From the discussion above, we can construct the following table for different transport 

infrastructures. We have split the energy impact on construction, operation and maintenance. We 

should stress the fact that the air traffic infrastructure is based on estimates from Horvath and 

Chester which are designed to be representative for the top 50 airports in USA. The estimates for 

road and rail are more adjusted to Norwegian conditions. As such they may not be entirely 

comparable. It should also be noted that railway stations are not included in the estimates for rail 

infrastructure. Also, a lifetime of 50 years is assumed for airports 87. 
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MJ Pr passenger- km Road Rail Air 

Construction 0,130 1,066 0,014 

Operation 0,093 0,256 1,288 

Maintenance 0,163 0,171 0,00004 

Parking lot construction 0,014 0,034 0,002 

    

Sum 0,399 1,526 1,304 

 

As the table shows, rail infrastructure is the most energy demanding when we look at the total 

energy impact. If we look at each infrastructure component, we find that for construction, rail 

infrastructure is also the most energy demanding. Rail has a greater energy impact than road for 

every component listed, even for parking. For maintenance though, rail and road are almost equal,  

maintenance is a very energy demanding infrastructure activity for road infrastructure.  Air traffic 

infrastructure is the least energy demanding to construct but by far the most energy demanding to 

operate.  

Emission of CO2 

In this section we will look at emission of greenhouse gases that comes from construction of  

different infrastructures. There are several greenhouse gases – what they have in common is that 

they contribute to global warming. The most important ones are carbon-dioxide, methan and 

nitrous-oxide (“laughing-gas”). They have a global warming potential (GWP) 88. In order to evaluate 

the warming potential of different greenhouse gases they must be normalized. This means that we 

must measure how much they contribute to global warming on a common denominator. Usually this 

common denominator is CO2. So for gases other than CO2 we must know their warming potential 

relative to one unit of CO2.  

This normalization is done by IPCC, the climate panel of the United Nations. In order to normalize, a 

time span must be chosen. This is because different gases decay differently over a specific time 

period. Accordingly, we must choose a time span over which to identify the global warming potential 

of each of them.  

The values presented here are normalized by the authors of the report cited. We will refer to two 

reports used above. Schlaupitz 89 refer to the IPCC calculation of a 100 year time span for GWP 

calculations. Horvath and Chester 90 do not mention which time span is used for their GHG 
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(greenhouse gases) calculations. The choice of time span will influence the calculations since 

different gases will have a different warning potential due to their different decay period. 

Table 22  shows emission of CO2-equivalents from rail infrastructure construction, operation and 

maintenance. The table is a variant of Table 1 which presented estimates for energy use, but Table 

22  is only based on the two reports mentioned. The other reports cited in Table 1 do not contain any 

calculation of CO2-emissions following from their infrastructure estimates. The system borders are 

the same in the two tables.  The estimates of emission of CO2-equivalents for tunnels and bridges are 

weighted by the proportion of tunnels and bridges pr rail km.   

Table 22 Emission of CO2-eqivalents from rail infrastructure construction 

 

tonne cO2-ekvivalents railway infrastructure Schlaupitz BART 
 
 Caltrain   

Construction Single track Track substructure 626   

tonne CO2-equiv./ 

track-km 

  Track base 507   

tonne CO2-equiv./ 

track-km 

  Tunnels 1 409   

tonne CO2-equiv./ 

track-km 

  Bridges 832   

tonne CO2-equiv./ 

track-km 

  Tunnels and bridges 
12

 2 241    

  Sum 3 374   

tonne CO2-equiv./ 

track-km 

  Track and power distr. 3 231 639 

tonne CO2-equiv./ 

track-km 

 

Track 

substructure 

Movement of earth, 

stones, incl. Drilling.   3 581 #   

tonne CO2-

equiv./track-km 

  Materials for substructure  1 620   

tonne CO2-equiv./ 

track-km 

 Track base 

Materials for contact wires, 

transformers, signal 

system, stations, platforms, 

lighting, service roads 
 
 729   

tonne CO2-equiv./ 

track-km 

                                                                                                                                                                                     
Heavy Rail and Air v.2 ,  University of California, Berkely, 

http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=its/future_urban_transport  
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 Stations 
6
   4 241 78 

tonne CO2-equiv./ 

track-km 

 

Parking lot 

stations   586 87 

tonne CO2-equiv./ 

track-km 

Operation Station lighting 
7
   4 5 

tonne CO2-equiv./ 

track-km/year 

 

Station 

escalators 
7
    1,1 0,1 

tonne CO2-

equiv./track-km/year 

 Train control   1,9 9 

tonne CO2-equiv./ 

track-km/year 

 Parking lot lighting  24,9 3 

tonne CO2-equiv./ 

track-km/year 

 

Materials, fuel and heating  incl. tunnels and 

bridges (primary energy)  14   

tonne CO2-equiv./ 

track-km/year 

Maintenance 

Station cleaning 
7
   0,1  

tonne CO2-equiv./ 

track-km/year 

 

Single track 

substructure 
9
  15   

tonne CO2-equiv./ 

track-km/year 

 

Single track 

support system 
9
  2   

tonne CO2-equiv./ 

track-km/year 

 

Track 

maintenance   2,9 2,0 

tonne CO2-equiv./ 

track-km/year 

 

Station 

maintenance   108,7 0,8 

tonne CO2-equiv./ 

track-km/year 

# Including capital wear. 

 

According to the Schlaupitz estimate from Table 22, there is an emission of 3,3 tonnes of CO2-

equivalents for each single track rail infrastructure km, including tunnels and bridges. The estimate 

for BART is very close. BART is part of San Francisco municipal transport system and has a large 

proportion of its tracks underground. Caltrain is mostly at ground level and its infrastructure has less 

GWP impact. 

Many of BART stations are underground so the GWP-impact of station construction is greater for 

BART than for Caltrain. Construction of stations have a greater global warming impact in BART than 

construction of the railway itself. This is not the case for Caltrain. We also note that there is quite an 

impact from parking lot construction. The estimate for parking lots in  the BART-system is at the 

same level as track base construction and track subbase construction from Schlaupitz. 
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The emission of greenhouse gases from rail infrastructure operation is estimated to be 14 tonnes pr 

track km pr year in Schlaupitz. The estimate for BART is greater, but it also includes parking lot 

lighting. The difference in electricity mixes in California and Norway will of course influence the 

estimate. Norway has almost exclusively hydro power as energy carrier for lighting. The emission in 

Norway comes from materials and machines used in operation of rail infrastructure. All in all, the 

operation estimate for Caltrain is close to the Norwegian estimate.  

For maintenance of rail infrastructure, Schlaupitz gives an estimate of 17 tonnes pr track km pr year. 

His estimate do not include railway stations. For station maintenance alone, the BART railway system 

has an emission of greenhouse gases of 109 tonnes pr track km pr year. Track maintenance has lower 

emissions in BART and Caltrain than in Schlaupitz, this is probably due to more snow clearing, fences 

for wild animals etc for Norwegian railways than for the more urban railways around San Francisco. 

Table 23 shows the emissions from road infrastructure construction, operation and maintenance. 

The estimates for tunnels and bridges are corrected for the proportion of tunnels and bridges pr road 

km.  All in all, construction of one km two lane road in Norway leads to an emission of 959 tonnes of 

greenhouse gases 91. This estimate includes tunnels and bridges. Construction of one km of rural road 

in USA leads to an emission of 365 tonnes of greenhouse gases 92 while the corresponding number 

for an urban road is 409 tonnes. As stated earlier, American roads have a support layer which is 30 

cm smaller than in Europe and the layer of reinforcement materials is about 60 cm smaller. Also, the 

surface layer is 15 cm smaller. This, together with the fact that the estimate from Horvath and 

Chester does not include tunnels and bridges, goes a long way in explaining the difference in the 

estimates. 

There is one other difference between the estimates. In the Schlaupitz estimate, almost 75% of all 

emissions come from substructure materials and construction. In the estimate from Horvath and 

Chester, the corresponding number is 14%.  For surface layer, the picture of course is the other way 

round. The surface layer is probably replaced more often in USA since the surface layer is smaller. 

Aslo, traffic is heavier in USA than in Norway, and the lifetime used by Horvath and Chester is only a 

tenth of what Schlaupitz use for Norwegian roads.  

Table 23 Emission of CO2-eqivalents from road infrastructure construction 

Road Infrastructure tonne co2-eq. pr km  Schlaupitz   

Horvath 

& 

Chester  

Construction 

Road 

substructure 

Two lanes 

excluding tunnels 

and bridges 
 
 Building 325  Metric tonne GGE/ km 

  
Two lanes, only 

Building 51  Metric tonne GGE/km 

                                                           
91

 See Table 9-15, page 63. Loss of carbon sequestring is not included, only direct emissions included. Schlaupitz 
uses kg pr road-m which is translated into tonne pr road-km. 
92 Appendix B, Rural construction factors, page 124. The uathors use Mg/mi (with capital M) which is 

assumed to be Mega-gram pr mile. See http://no.wikipedia.org/wiki/Mg  

http://no.wikipedia.org/wiki/Mg
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tunnels and bridges 

  

Four lanes 

excluding tunnels 

and bridges Building 1 105  Metric tonne GGE/km 

  

Four lanes, only 

tunnels and bridges Building 222  Metric tonne GGE/km 

  

Two lanes 

excluding tunnels 

and bridges Materials 79  Metric tonne GGE/km 

  

Two lanes only 

tunnels and bridges Materials 262  Metric tonne GGE/km 

  

Four  lanes 

excluding tunnels 

and bridges Materials 199  Metric tonne GGE/km 

  

Four lanes only 

tunnels and bridges Materials 1195  Metric tonne GGE/km 

  

Manufacturing  materials for rural local 

road USA  37 Metric tonne GGE/km 

  

Manufacturing materials for urban local 

road USA  46 Metric tonne GGE/km 

  Process equipment rural road USA  2 Metric tonne GGE/km 

  Process equipment urban road USA  2 Metric tonne GGE/km 

  Transport materials for rural road USA  12 Metric tonne GGE/km 

  Transport materials for  urban road USA  14 Metric tonne GGE/km 

 

Road 

surface 

Two lanes: 

Materials excl. bridges and tunnels 227  Metric tonne GGE/km 

  

Two lanes: 

Materials only  bridges and tunnels 16  Metric tonne GGE/km 

  

Four lanes: 

Materials excl. bridges and tunnels 558  Metric tonne GGE/km 

  

Four lanes: 

Materials only  bridges and tunnels 77  Metric tonne GGE/km 
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Manufacturing materials for rural local 

road USA  111 Metric tonne GGE/km 

  

Manufacturing materials for urban local 

road USA  137 Metric tonne GGE/km 

  Process equipment rural road USA  0,6 Metric tonne GGE/km 

  Process equipment urban road USA  1,2 Metric tonne GGE/km 

  Transport materials for rural road USA  204 Metric tonne GGE/km 

  Transport materials for  urban road USA  208 Metric tonne GGE/km 

Operation  

Two lanes standard 

road  11  

Metric tonne GGE/ 

km/year 

Maintenance Standard  Two lanes  55  

Metric tonne GGE/ 

km/year 

The only estimates we have for road operation and maintenance come from Schlaupitz. He estimates 

an emission of 11 tonnes pr road km for operation and 55 tonnes pr road km for maintenance.  

The discussion above has shown that the estimates from Schlaupitz are reasonable when compared 

to other available estimates. Based on his estimates we can construct  Table 24  which shows 

emissions of greenhouse gases for different infrastructure activities. Numbers in Table 24 include 

both passenger and freight transport. Note that stations are not included in the infrastructure for 

railway. We include the amount of road km and km of single track railway in Norway as well as 

passenger transport work for the two infrastructures, measured in passenger kilometers. The 

weights included in the table are the same as used above. They measure the proportion of passenger 

transport work relative to total transport work (including freight) for each infrastructure. Passenger 

transport is converted to tonne-km by assuming each passenger weighs 86,5 kg 93. 

Table 24 Emission of CO2-equivalents in tonne pr road km for different infrastructure activities for both passenger and 
freight transport 

 Road  Rail 

Construction (whole lifetime) 959 3 374 

Operation (pr year) 11 14 

Maintenance (pr year) 55 17 

Lifetime 40 40 

Km 93 247 4 114 

Weight for passenger transport 0,24 0,67 

                                                           
93

 See http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf , page 17 

http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf
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Passenger km 94 60 575 2910 

Tonne-km 16 313 2 467 

  

Based on this information we can estimate the emission of greenhouse gases in CO2-equivalents for 

each passenger kilometer on each infrastructure. Table 25 shows the result. The total emissions of 

CO2-equivalents from Table 24 are distributed on passenger and freight transport according to the 

weights in Table 24. 

Table 25 Emission of CO2-equivalents  pr passenger km for different infrastructure activities 

CO2-equivalents in 

kg/passenger km Road  Rail 

Construction 0,009 0,080 

Operation 0,004 0,013 

Maintenance 0,020 0,016 

Sum 0,033 0,109 

 

From Table 25 we can conclude that road infrastructure has an emission of CO2-equivalents in the 

order of 0,0033 kg/pass-km or 33 g/passenger-km. The same figure for rail  is 0,109 kg/passenger-km 

or 109 g/passenger-km. Thus, rail infrastructure has an emission pr passenger km which is about 76 

grams higher for each passenger-km travelled. 

The construction of infrastructure produces emissions of CO2-equivalents for rail which is almost 9 

times the emission from road pr passenger-km. Operation is also more demanding for rail 

infrastructure, about 3 times more demanding. For maintenance, the relationship is the opposite, 

road maintenance produce emissions of CO2-equivalents which is 1,25 times higher than for rail 

infrastructure. 

The same table can also be constructed for freight transport. The total freight transport work for rail 

is 2 467 tonne-km in 2007 while the transport work for road was 16 313 millioner tonn-km. These 

numbers have been used to normalize the numbers in  Table 26. Since freight transport is a much 

bigger part (76%) of total road transport than for total rail transport (33%), the figures for road 

infrastructure are much higher than the corresponding ones for rail. Maintenance is almost 27 times 

more demanding for road freight transport than for rail pr tonne-km, while construction acitivity is 

about 2,3 times higher pr tonne-km. Operation of infrastructure is about 6 times higher pr tonne-km 

for road infrastructure than for rail. 

Table 26  Emissions of CO2-equivalents in kg pr tonne  km for different infrastructure activities 

                                                           
94

 For rail transport, passenger-km are calculated excluding passenger transport performed by tram and 
subway. 
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Road Rail 

Construction 0,104 0,046 

Operation 0,048 0,008 

Maintenance   0,239 0,009 

Sum 0,391 0,063 

Notes 
Notes on railway infrastructure construction table 

1
 Assuming single track. The estimate is without tunnels and bridges, but includes underground tracks and 

elevated or aerial tracks. BART (Bay Area Rapid Transit) has a multitude of different tracks.  

2 
 Numbers in primary energy.  

3 
Numbers from Schlaupitz includes tunnels. (Note: Greater than corresponding number for total energy 

consumption for infrastructure!) 

4 
Caltrain is diesel-driven        

5 
Numbers from Schlaupitz weighted by proportion of meter tunnels and bridges pr track km  

6
 Caltrain has much simpler stations,..." two platforms are constructed at grade on the side of the track"   

       (Horvath and Chester, p 58). Numbers from Jonsson based on Swedish station number  and track length. 

7 
Assuming 25 years track lifetime, see Horvath and Chester, page 66      

8
 Assuming 50 years track lifetime, see Jonsson, page 28       

9 
Yearly contribution from material consumption for track substructure (Table 8-9, page 41) and support 

systems (Table 8-12, page 42). Energy impact from construction (not materials) in addition, see Table 8-3 and 

Table 8-12. 

10   Page 46, table 8-16 

11
  Page 40, second paragraph. 

12
  Heiberg, table 3-11, page 60. 

 

 

 

 

Notes on road infrastructure construction table 
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1
 
 
All numbers from Heiberg are in primary energy, numbers from Schlaupitz are in primary energy if not 

otherwise stated.          

2
 Numbers for wearing layers and subbase layers obtained from  PaLATE. Tunnels and bridges not included. 

http://www.ce.berkeley.edu/~horvath/palate.html referenced in Horvath and Chester,  

http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=its/future_urban_transport  page 124. 

3  
Excl. machines for maintenance, incl. replacement of surface layers, diesel for engines, road marking, filling 

materials. 

4
 Including tunnels and bridges. 

5
 Schlaupitz, table 9-14, including tunnel ventilation and signal systems. 

 

Allokering av energibruk og utslipp for konstruksjon, vedlikehold og drift 

av vei-infrastruktur mellom passasjer og godstransport 

Innledning 

Energi og utslipp knyttet til bygging, vedlikehold og drift av vei-infrastruktur må fordeles mellom 

passasjertransport og godstransport. Vi skal i dette notatet foreslå en metode som er hentet fra en 

nederlandsk studie 95. Metoden bygger på personbilekvivalenter samt opplysninger om akseltrykk for 

kjøretøy som brukes i godstransport og passasjertransport.   

I den amerikanske Highway Capacity Manual (HCM), fjerde utgave for år 2000, er 

personbilekvivalenter definert som ”..det antall personbiler som blir fortrengt av et tungt kjøretøy av 

en spesiell type under spesifiserte veiforhold og trafikkforhold” 96. 

Den nederlandske studien analyserer kostnader for motorveier, regionale veier samt kommunale 

veier, Kostnadene er splittet på bygging  og vedlikehold av veiene. Studien tar hensyn til 

arealkostnader for veier, bensinstasjoner, veikroer samt parkeringsområder.   

Konstruksjon av veianlegg 

Den nederlandske studien deler kostnader ved konstruksjon av vei i to deler. Den største delen (89%) 

fordeles mellom kjøretøy på grunnlag av vognkilometer. Alle kjøretøy i passasjer- og godstransport 

omregnes til personbilekvivalenter. Tallene for vognkilometer multipliseres med disse 

personbilekvivalenter for å ta hensyn til at ulike kjøretøy opptar ulik plass på vegen.  Effekten av en 

vogn-km er derfor avhengig av kjøretøyets størrelse relativt til personbilen. 

For å beregne personbilekvivalenter tas det utgangspunkt i bremselengder for ulike kjøretøy for en 

gitt fart. Med en fart på 60 km pr time trenger en personbil 30 meter for å stoppe. Denne distansen 

settes til 1 som er personbilekvivalent-verdien for en personbil. For en buss og en lastebil uten 

                                                           
95

 Koetse,M.J., Bruinsma, F.R.,Rietveld, P.: Cost of Road Infrastructure for Passenger and Freight Transport in 
the Netherlands,  http://www-sre.wu-wien.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa03/cdrom/papers/158.pdf  
96

  "….the number of passenger cars displaced by a single heavy vehicle of a particular type under specified 
roadway, traffic and control conditions."  http://www.allbusiness.com/transportation-warehousing/892939-
1.html , se fotnote 16. 

http://www.ce.berkeley.edu/~horvath/palate.html
http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=its/future_urban_transport
http://www-sre.wu-wien.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa03/cdrom/papers/158.pdf
http://www.allbusiness.com/transportation-warehousing/892939-1.html
http://www.allbusiness.com/transportation-warehousing/892939-1.html
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tilhenger oppgis ekvivalentverdien til å være 1,2 mens verdien for en lastebil med tilhenger eller en 

semitrailer oppgis til 1,4.   

Om farten øker til 100 km i timen trenger en personbil 50 meter for å stoppe. Med denne farten 

oppgis ekvivalensverdiene for busser og lastebiler  uten henger oppgis verdien til 1,1 mens verdien 

for lastebiler med tilhenger eller semitrailer oppgis til 1,2.  

Den resterende delen av byggekostnadene (11%) allokeres etter akseltrykket.  Kjøretøyenes  

akseltrykk opphøyes i fjerde potens. Denne faktoren multipliseres med vogn-km for kjøretøyene, og 

produktet brukes til allokering av de siste 11% av bygge-kostnadene ved konstruksjon av vei.  

Personbilakseekvivalentkm 

En studie fra TØI opererer med begrepet personbilakse-ekvivalenter 97 for å fordele slitasjekostnader 

for norske veianlegg på ulike kjøretøy som utfører passasjer- og godstransport. Studien tar 

utgangspunkt i at 80% av all veitransport foregår på riksveger. Slitasjekostnader pr km er derfor kun 

beregnet for riksveinettet.   

For å beregne ulike kjøretøy slitasjekostnader regnes det ut bæreekvivalensfaktorer. Disse er basert 

på en amerikansk studie fra 1974.  Verdiene er tilpasset nordiske forhold. Det benyttes følgende 

formel for utregning av ekvivalensverdier basert på kjøretøyets akseltrykk relativt til en personbils 

akseltrykk:  

   
 

   
 
 

 

 I formelen er R bæreekvivalensfaktoren for et gitt kjøretøy, p er det aktuelle akseltrykket for 

kjøretøyet, 0,5 er akseltrykket for en personbil og a er en eksponent som avhenger av vegens 

bæreevne. Studien anbefaler en verdi for a på 2,5.   

Studien fra TØI beregner videre personbilakseekvivalenter for ulike kjøretøy. Det typiske maksimale 

akseltrykk for ulike kjøretøy beregnes på grunnlag av nyttelast, totalvekt og antall aksler. 

Bæreekvivalensverdiene  brukes til beregning av personbilakseekvivalenter. Disse ekvivalentene blir 

igjen multiplisert med kjøretøyenes gjennomsnittlige kjørelengde. Til slutt blir dette produktet 

multiplisert med en faktor på 2 for å få verdiene i personbilakseekvivalentkm. Det oppgis at faktoren 

på 2 er en forenkling siden de største lastebilene vil ha flere enn 2 aksler 98. Til slutt multipliseres 

verdiene for personbilakseekvivalentkm med antall kjøretøy i hver gruppe for å få totale 

personbilakseekvivalentkm for hele  kjøretøygruppen.  

Tabell 1  Personbilakseekvivalenter for ulike kjøretøy 

Kjøretøy gruppe etter 
nyttelast 

Gj.snittlig 
nyttelast 
       (A) 

Typisk 
akseltrykk 
       (B) 

Typisk 
akseltrykk, 
bakaksel 
       (C) 

Personbil-
aksel-
ekvivalent 
eksp 2,5 * 
     (D) 

Personbil, bensin 
 

0,5 0,5 1 

                                                           
97

 Eriksen, K.S., Hovi, I.B.: Transportmidlenes marginale kostnadsansvar,  TØI-Notat 1019/1995 
http://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%D8I-notater/1995/1019-1995/1019-1995-el.pdf 
98

 Ibid., side 18 

http://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%D8I-notater/1995/1019-1995/1019-1995-el.pdf


85 
 

Personbil, diesel 
 

0,5 0,5 1 

Buss 
 

5 6 241 

Lett godsbil, bensin 0,6 1 2 25 

Lett godsbil, diesel 0,6 1 2 25 

Lastebiler, 1-4,9 tonn 1,9 2 3 51 

Lastebiler 5-7,9 tonn 6,6 5 8 387 

Lastebiler 8 tonn+ 11,8 6 12 429 

 

Tabell 1 viser personbilakseekvivalenter for ulike typer kjøretøy fra TØI-studien. Det er tatt hensyn til 

utnyttelsesgraden for ulike kjøretøy. Om vi ser på verdien for buss vil formelen ovenfor gi verdien 

(6/0,5)2,5 =499. Verdien i  Tabell 1 er 241 som derfor er korrigert med en utnyttelsesgrad på 

241/499=0,48. 

Tabell 2 viser verdien for personbilakseekvivalentkm  for de samme grupper av kjøretøy. Verdiene i 

kolonne B framkommer ved å multiplisere verdiene fra Tabell 2 med gjennomsnittlig kjørelengde for 

kjøretøygruppen. Kolonne A i Tabell 3 viser de gjennomsnittlige kjørelengdene som er benyttet i 

utregning av  Tabell 2.  Disse kjørelengdene er beregnet i dette notatet fra Tabell 1 og Tabell 2. 

Verdiene gjelder for 1995. For buss blir kjørelengden 9043390/241/2= 18 762 km pr år for en enkelt 

buss. 

Kolonne C i Tabell 2 framkommer ved å ta verdiene i kolonne B og multiplisere med tall kjøretøy i 

hver gruppe. Dette gir totale personbilakseekvivalentkm. Kolonne B i Tabell 3 viser hvor mange 

kjøretøy det er i hver gruppe. Tallene i Tabell 3 er beregnet fra Tabell 1 og Tabell 2. 

Tabell 2 Personbilakseekvivalentkm for ulike grupper av kjøretøy 

Kjøretøy gruppe etter 
nyttelast 

Gj.snittlig 
nyttelast 
(tonn) 
   (A) 

Gj.snittlig 
PBAE km 
eksp 2,5 
     (B) 

Total PBAE 
km eksp 
2,5 
    (C) 

Personbil, bensin 
 

28664 3,75E+10 

Personbil, diesel 
 

33723 1,79E+09 

Buss 
 

9043390 2,10E+11 

Lett godsbil, bensin 0,6 728114 2,37E+10 

Lett godsbil, diesel 0,6 728114 4,81E+10 

Lastebiler, 1-4,9 tonn 1,9 1852945 1,21E+11 

Lastebiler 5-7,9 tonn 6,6 13121136 8,94E+10 

Lastebiler 8 tonn+ 11,8 30490779 7,53E+11 

Sum 
  

1,28E+12 

 

Tabell 3 Gjennomsnittlig kjørelengde og antall kjøretøy for ulke kjøretøygruppe 
99

.  

                                                           
99

 Beregnet fra tabell 1 og 2. 
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Kjøretøy gruppe etter 
nyttelast 

Gj. Snitt 
Kjøre- 
lengde  pr 
kjøretøy pr 
år 
     (A) 

Antall 
kjøretøy 
    (B) 

Personbil, bensin 14 332 1 308 261 

Personbil, diesel 16 862 53 080 

Buss 18 762 23 221 

Lett godsbil, bensin 14 562 32 550 

Lett godsbil, diesel 14 562 66 061 

Lastebiler, 1-4,9 tonn 18 166 65 301 

Lastebiler 5-7,9 tonn 16 952 6 813 

Lastebiler 8 tonn+ 35 537 24 696 

 

Verdiene i Tabell 2 kan benyttes til å fordele energibruk og utslipp mellom passasjer- og 

godstransport for vedlikehold av det norske veinett.  

Personbilekvivalenter 

For konstruksjon av veier følger vi den nederlandske studien hvor  89% av kostnadene allokeres ut fra 

personbilekvivalenter multiplisert med vogn-km for ulike kjøretøygrupper. I stedet for 

personbilekvivalentene som er benyttet i den nederlandske studien skal vi benytte verdier hentet fra 

159 fra Statens Vegvesen fra 1990. Her beregnes ekvivalensverdier for ulike  kjøretøy basert på 

veiens kurvatur og servicenivå. Det beregnes en ekvivalensverdi for tunge lastebiler og trailere, en for 

busser og en verdi for rekreasjonskjøretøy. Verdiene benyttes av Statens Vegvesen for 

dimensjonering av nye veger. Verdiene i Vegvesenets håndbok er basert på ekvivalensverdier utviklet 

i Highway Capacity Manual (HCM) i USA. Verdiene i håndboken er basert på en gjennomsnittlig andel 

av tunge kjøretøy på 10%, hvorav 7% er lastebiler, 2% er rekreasjonskjøretøy og 1% er busser. 

Veiens kurvatur er delt inn i tre kategorier.  I flatt terreng kan tunge kjøretøy holde tilnærmet samme 

fart som personbiler. Den maksimale stigning over lengre strekninger er på 3% , det vil si 3 meter 

vertikal stigning for hver 100 meter i horisontal retning.   Farten på strekningene er høy med 

forbikjøringssikt.  

I kupert terreng vil tyngre kjøretøy ha betydelig lavere hastighet enn  personbiler. De tyngre kjøretøy 

vil kjøre på lave gir over lengre tidsrom. Stigning på 5-6% over 1-2 km er ikke uvanlig.  Farten er 

relativ høy og enkelte strekninger vil ha forbikjøringssikt. I bratt terreng vil tunge kjøretøy kjøre i 

meget lave hastigheter over lengre, bratte strekninger. Farten er lav og det er få strekninger med 

forbikjøringssikt. 

Videre er verdiene i håndboken avhengig av veiens servicenivå. Det er definert 6 servicenivå. De 

skiller seg fra hverandre på grunnlag av trafikkflyten. For servicenivå A  antas førerne av kjøretøyene 

selv å kontrollere trafikkflyten, innvirkningen fra annen trafikk er så liten at den ikke påvirker 

førernes egne valg. For servicenivå B og C antas stabil trafikkavvikling, men i sigende grad blir 

førernes adferd begrenset av andre kjøretøy. For servicenivå C er ”…mulighetene til å velge 

hastighet, skifte kjørefelt eller foreta forbikjøringer begrenset”.  
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For servicenivå D og E representerer stigende grad av ustabil trafikkavvikling. På servicenivå E er 

avvikling av trafikk bare mulig ved lavere hastigheter. Servicenivå F kjennetegnes av ustabil avvikling, 

kødannelser og delvis stillstand 100. 

Statens Vegvesen beregner personbilekvivalenter for tre servicenivå og tre typer kurvatur Servicenivå 

A er brukt som egen kategori. Servicenivå B og C er slått sammen til en kategori, det samme er 

servicenivå D og E.  Dette gir 27 verdier. Vi vil bruke verdiene for kupert terreng og servicenivå B og C 

som representative for norske forhold. Disse valgene er subjektive i den forstand at det ikke finnes 

data for servicenivå for norske veger eller data for hvor stor del av vegnettet som faller inn under de 

ulike definisjonene av kurvatur.  

Figur 1 viser personbilekvivalentene fra håndboken til Statens Vegvesen. For lastebiler er verdien 5, 

for rekreasjonskjøretøy 3,9 og for busser 3,4. Disse verdiene er høyere enn i studien fra Nederland. 

Det er ikke skilt mellom ulik kurvatur eller ulikt servicenivå for de ulike veiene i Nederland.  Siden 

disse veiene har en annen kurvatur, et annet servicenivå og er mer homogene enn veiene i Norge er 

det rimelig at verdiene i Norge og Nederland blir ulike.  

Figur 1 Personbilekvivalenter frå Håndbok 159 Statens Vegvesen 1990 

 

Personbilekvivalentene fra Statens Vegvesen tar ikke hensyn til lastebilenes vekt. Det er bare 

beregnet en verdi for alle typer lastebiler.  Vi velger å ta utgangspunkt i kjøretøyene slik de er 

gruppert i studien fra TØI. Vi definerer begrepet lastebil fra Håndboka til Statens Vegvesen til å 

omfatte lastebiler med nyttelast over 5 tonn fra TØI-studien. For lette godsbiler bruker vi verdiene 

fra den nederlandske studien for varebiler (”delivery van”) og for lastebiler under 5 tonn bruker vi 

verdien for lastebiler uten tilhenger (”truck solo”). Dette gir verdien 1 for lette godsbiler og verdien 

1,2 for lastebiler under 5 tonn nyttelast. 

Det kan reises innvendinger mot disse verdiene. Verdiene som er hentet fra den nederlandske 

studien er ikke direkte overførbare til norske forhold. Det blir etter vårt skjønn like misvisende å 

                                                           
100

 Statens Vegvesen, Håndbok 159, http://www.vegvesen.no/binary?id=14165, side 14 

http://www.vegvesen.no/binary?id=14165
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bruke verdien for tunge lastebiler for lette godsbiler eller for de lettere lastebiler. Dette vil gi disse 

lettere kjøretøyene for høye personbilekvivalenter og følgelig allokere for høye verdier totalt for 

godstransport relativt til passasjertransport. 

Verdiene tar heller ikke hensyn til andre forhold ved norske veier som snøforhold. En amerikansk 

studie peker på at ”..snow covered pavement resulted in PCE’s that were as much as 267% higher 

than the PCE’s calculated for default pavement” 101. 

I beregningen av personbilekvivalenter for passasjertransport er det ikke tatt hensyn til motorsykler 

og mopeder.  Det er med andre ord forutsatt at personbilekvivalenter for disse transportmidler er 

tilnærmet lik null. En japansk studie 102 fra 2001 beregner personbilekvivalenter for motorsykler i 

Bangkok og Hanoi og finner en verdi i størrelsesorden 0,6-0,63 for begge byer. En thailandsk studie 
103 fra 2003 opplyser at i Hanoi utgjør motorsykler 90% av trafikken mens tallet for Bangkok er 20% . 

Den samme studien hevder at verdiene for personbilekvivalenter fra den japanske studien er altfor 

høye. I den thailandske studien ble data samlet inn i byene Bangkok og Hanoi i gatekryss hvor 

lastebiler ikke hadde lov til å kjøre på det tidspunkt datainnsamlingen ble foretatt. Studien forslår en 

personbilekvivalent på 0,24 for Hanoi og 0,18 for Bangkok 104. En studie fra Bangla Desh 105 oppgir 

personbilekvivalenter for motorsykler og mopeder i Storbritannia til 0,3 mens tilsvarende verdier for 

Bangla Desh anslås til 0,75.  Verdien for Storbritannia er hentet fra en studie fra 1958.  Heller ikke i 

studien fra Bangla Desh ble lastebiler inkludert i datainnsamlingen 106. 

Vi har ikke noe datagrunnlag for å beregne personbilekvivalenter for motorsykler og mopeder. 

Verdien i Norge vil ligge langt under land i Asia hvor bruk av motorsykler og mopeder er langt mer 

utbredt og hvor disse kjøretøy kan brukes hele året.  Verdien for Storbritannia er heller ikke 

representativ for situasjonen i Norge i 2010. I alle tilfelle vil personbilekvivalenter for motorsykler og 

mopeder ligge godt under 0,5 basert på diskusjonen ovenfor. Bidragene fra disse kjøretøy blir derfor 

marginale målt mot busser og lastebiler. 

Vi velger derfor å se bort fra  motorsykler og mopeder når det gjelder energibruk og utslipp fra 

infrastruktur vei.  

Konstruksjon  

Vi skal fordele 89% av energi og utslipp for konstruksjon av vei etter personbilekvivalent-km, definert 

som  produktet av vogn-kilometer og personbilekvivalenter. Tabell 4  viser resultatet for grupper av 

kjøretøy slik de er definert i studien fra TØI. Vi lar personbiler og buss representere 

                                                           
101

 Ingle, A.: Development of Passenger Car Equivalents for Basic Freeway Segments, 

http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-07102004-

112810/unrestricted/passenger_car_equivalents_ingle.pdf, side 56 
102

 Nakatsuji, T., Hai, N.G.,Taweesilp, S., Tanaboriboon,Y.:Effects of motorcycles on capacity of signalized 
intersections, http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00041/2001/18-0935.pdf , side 8 
103 Minh, C.C., Sano, K.: Analysis of motorcycle effects to saturation flow rate at signalized intersections in 

developing countries, Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies  
http://www.easts.info/2003journal/papers/1211.pdf, side 1216 
104

 ibid., side 1215 
105

 Saha, P., Hossain, Q.S.,Mahmud, I.,Islam, Z.:Passenger Car Equivalents of Through Vehicles at Signalized 
Intersections in Dhaka Metropolitan City, Bangladesh, International Association of Traffic and Safety Sciences,  
http://www.iatss.or.jp/pdf/research/33/33-2-09.pdf , side 100 
106

 ibid., side 101 

http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-07102004-112810/unrestricted/passenger_car_equivalents_ingle.pdf
http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-07102004-112810/unrestricted/passenger_car_equivalents_ingle.pdf
http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00041/2001/18-0935.pdf
http://www.easts.info/2003journal/papers/1211.pdf
http://www.iatss.or.jp/pdf/research/33/33-2-09.pdf
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passasjertransporten. Disse kjøretøyenes andel av totale personbilekvivalent-km blir vekten for 

energi og utslipp som skal allokeres til passasjertransporten. Tilsvarende finner vi godstransportens 

andel for de andre kjøretøyene.  Tabell 4 viser sum personbilekvivalenter for henholdsvis passasjer- 

og godstransport. Med disse summene kan vi beregne en vekt på  0,723 for passasjertransport og 

0,277 for godstransporten.  

Tabell 4 Personbilekvivalentkm  for ulike typer kjøretøy. 

Konstruksjon 
Personbil- 
ekvivalenter Vognkm 

Personbil- 
ekvivalent-km 

Personbil, bensin 1,00 18 750 000 000 18750000000 

Personbil, diesel 1,00 895 000 000 895000000 

Buss 3,40 435 684 647 1481327801 

Lett godsbil, bensin 1,20 474 000 000 568800000 

Lett godsbil, diesel 1,20 962 000 000 1154400000 

Lastebiler, 1-4,9 tonn 1,20 1 186 274 510 1423529412 

Lastebiler 5-7,9 tonn 5,00 115 503 876 577519379,8 

Lastebiler 8 tonn+ 5,00 877 622 378 4388111888 

    

    Passenger Transport 
 

20 080 684 647 21 126 327 801 

Gods transport 
 

3 615 400 763 8 112 360 680 

    Sum 
 

23 696 085 411 29 238 688 481 

 

De resterende 11% for konstruksjon av vei-infrastruktur fordeles i den nederlandske studien etter 

akselbelastning i fjerde potens multiplisert med vogn-km for ulike kjøretøy. Vi velger her å bruke 

personbilakseekvivalentkm slik begrepet er definert i rapporten fra TØI. Verdiene for vogn-km 

multipliseres med 2 siden det er snakk om aksel-km og ikke vogn-km. Denne korrigeringen gir større 

vekter for godstransporten.   

 Tabell 4 viser fordeling av personbilakseekvivalentkm for ulike kjøretøy. Summerer vi verdiene for 

personbiler og busser og dividerer på totalverdien får vi en vekt for passasjertransporten på 0,194 

mens den tilsvarende vekten for godstransport blir 0,806. Uten korrigering for aksel-km ville vi fått 

en vekt for passasjertransport på 0,514 med en tilsvarende vekt for godstransporten på 0,486. 

Korreksjonen for aksel-km gir dermed et større skille mellom passasjer- og godstransport. 

Tabell 5 viser vekter for passasjer- og godstransport for konstruksjon av infrastruktur vei.  

 

Tabell 5 Vekter for konstruksjon av vei-infrastruktur 

Konstruksjon 
89 % 
(A)   

11 % 
(B)   

Total vekt 
        (C ) 
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Passasjer 0,723 0,194 0,664 

Gods 0,277 0,806 0,336 

 

Persontransport 

Vi kan bruke verdiene ovenfor til å fordele energibruk og utslipp til infrastruktur vei mellom personbil 

og buss for passasjertransport.   Vi summerer verdiene personbilekvivalentkm for personbil bensin og 

diesel i Tabell 4 og får Tabell 6 hvor også verdiene for busser er gjengitt. Vektene i Tabell 6 skal telle 

89% ved fordeling av energi og utslipp for konstruksjon av vei for kjøretøy til passasjertransport. 

Tabell 7 viser personbilakseekvivalentkm for kjøretøy for passasjertransport. Verdiene for personbil 

bensin og diesel er slått sammen til en verdi for personbil. Vektene for kjøretøyene i Tabell 7 skal 

telle 11% ved beregning av energibruk og utslipp for konstruksjon av infrastruktur vei for kjøretøy til 

passasjertransport. 

Tabell 6 Personbilekvivalentkm  for kjøretøy for passasjertransport 

Konstruksjon 

Personbil- 
ekvivalenter 
     (A) 

Vognkm 
     (B) 

Personbil- 
ekvivalent-km 
    (C=A*B) 

 
 
Vekter 
   (D) 

Personbil, bensin og diesel 1,00 19 645 000 000 19 645 000 000 0,672 

Buss 3,40 435 684 647 1 481 327 801 0,051 

    

 

Sum 
 

23 696 085 411 29 238 688 481 0,723 

 

Tabell 7 Personbilakseekvivalentkm for ulike  kjøretøy for passasjertransport 

 

Total PBAE km 
eksp 2,5 
    (A) 

 
 
 
Vekter 
   (B) 

Personbil, bensin og diesel 39 290 000 000 0,031 

Buss 210 000 000 000 0,163 

Sum 249 290 000 000 0,194 

 

Dette gir disse vekter for personbil og buss konstruksjon av infrastruktur vei. 

Tabell 8 Vekter for fordeling av energibruk og utslipp for konstruksjon av infrastruktur vei for kjøretøy til 
passasjertransport 

 

Personbil- 
ekvivalentkm 
      (A) 

Personbil-
akse-
ekvivalentkm 
      (B) 

 
 
Vekter 
(C=0,89*A+0,11*B) 

Personbil, bensin og diesel 0,672 0,031 0,601 
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Buss 0,051 0,163 0,063 

Sum 0,723 0,194 0,664 

 

Vedlikehold 

TØI-rapporten fordeler kostnader til vedlikehold på riksveger etter trafikkvolumavhengige, 

trafikkavhengige og faste kostnader 107. De trafikkvolumavhengige kostnader påvirkes av 

trafikkvolumets påvirkning av veiens bæreevne.  Jo større trafikkvolum målt med 

bæreeveneekvivalenter, jo større behov for vedlikehold. I tillegg vil bruk av piggdekk påvirke veiens 

bæreevne. De trafikkvolumavhengige kostnader omfatter kostnader til veikropp, bruer, kaier og del 

av veidekkekostnader. 

De trafikkavhengige kostnadene er definert som ”..kostnader som ikke direkte er knyttet til 

trafikkvolumet, men til det å ha et vegvedlikehold som gir en forsvarlig trafikkavvikling.” Disse 

kostnadene fordeles med en lik sum i øre pr km for alle kjøretøysgrupper. Nivået på kostnadene er 

fastsatt ut fra samlede vogn-km for alle kjøretøy 108. Kostnadene omfatter halvparten av skilting og 

merking av veier samt halvparten av vintervedlikeholdet. 

 De faste kostnadene fordeles likt for alle kjøretøysgrupper. Kostnadene omfatter den delen av 

veidekke som ikke omfattes av de trafikkvolumavhengige kostnader, halvparten av skilting og 

merking, halvparten av vintervedlikeholdet samt kostnader til ras, flom og refusjoner til kommunene. 

Tabell 9 viser fordeling av de ulike typer kostnader 109.  Vi kan fordele kostnadene på kjøretøy som 

brukes i passasjertransport og godstransport slik det er vist i tabellen. Videre kan vi beregne andeler 

av sum kostnader til vedlikehold for  de ulike kategorier. Dette gir utgangspunkt for å beregne vekter 

for vedlikehold. Med utgangspunkt i kolonne F kan vi anslå vekten for passasjertransport til 0,315 og 

vekten for godstransport til 0,685.  

Tabell 9 Fordeling av vedlikeholdskostnader. Øre pr km. 

 

Bæreevne-
avhengige 
      (A) 

Piggdekk 
      (B) 

Øvrige 
trafikk-
avhengige 
      (C) 

Faste 
kostnader 
       (D) 

Sum 
trafikkvolum-
avhengige 
       (E)  

Sum 
  (F) 

Personbil, bensin 0,18 0,26 2,84 4,82 0,44 8,1 

Personbil, diesel 0,18 0,26 2,84 4,82 0,44 8,1 

Buss 44,04 1,31 2,84 4,82 45,35 53,01 

Lett godsbil, bensin 4,53 0,26 2,84 4,82 4,79 12,45 

Lett godsbil, diesel 4,53 0,26 2,84 4,82 4,79 12,45 

Lastebiler, 1-4,9 tonn 9,31 1,31 2,84 4,82 10,62 18,28 

Lastebiler 5-7,9 tonn 10,76 1,31 2,84 4,82 12,07 19,73 

Lastebiler 8 tonn+ 78,44 1,31 2,84 4,82 79,75 87,41 

       Passasjer 44,4 1,83 8,52 14,46 46,23 69,21 

                                                           
107

 TØI-Notat1019/1995, side 16. 
108

 Ibid., side 19. 
109

 Ibid., Tabell 6.9 side 20. 
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Gods 107,57 4,45 14,2 24,1 112,02 150,32 

 

Passasjertransport 

På samme måte som for konstruksjon kan vi fordele vekter mellom kjøretøy til passasjertransport. Vi 

summerer verdiene for personbil bensin og diesel i Tabell 9 og beregner personbilens og bussens 

andel av samlede vekter til persontransport. Tabell 10 viser resultatet. Vi får en vekt på 0,074 for 

personbiler og 0,241 for busser. 

Tabell 10 Fordeling av vedlikeholdskostnader for kjøretøy til persontransport. Øre pr km. 

 

Bæreevne-
avhengige 
      (A) 

Piggdekk 
      (B) 

Øvrige 
trafikk-
avhengige 
      (C) 

Faste 
kostnader 
       (D) 

Sum 
trafikkvolum-
avhengige 
       (E)  

Sum 
  (F) 

 
 
Vekter 
    (G) 

Personbil, bensin 
og diesel 0,36 0,52 5,68 9,64 0,88 16,2 0,074 

Buss 44,04 1,31 2,84 4,82 45,35 53,01 0,241 

Sum Passasjer 44,4 1,83 8,52 14,46 46,23 69,21 0,315 

 

Drift 

Når det gjelder drift av vei-infrastruktur følger vi den nederlandske studien og allokerer energi og 

utslipp for drift etter vogn-km for de ulike typer kjøretøy. Drift omfatter snøbrøyting, veisalting, 

ventilering og belysning av tunneler, beskyttelsesmur for støy, signalanlegg samt belysning av veier 

og parkeringsområder. Vogn-km er gjengitt i Tabell 4. Summerer vi for persontransport og 

godstransport og dividerer på totalen finner vi en vekt på 0,847 for passasjertransport og 0,153 for 

godstransport.  

Passasjertransport 

Vi kan fordele energibruk og utslipp for infrastruktur vei mellom kjøretøy til passasjertransport ved å 

bruke tallene fra Tabell 4. Vi summerer verdiene for personbil bensin og diesel og beregner andeler. 

Tabell 11 viser resultatet. 

Tabell 11 Fordeling av vogn-km for kjøretøy til passasjertransport. 

 Vogn-km 
   (A) 

Vekter 
     (B) 

Personbil bensin og 
diesel 19 645 000 000 0,829 

Buss 435 684 647 0,018 

Sum 23 696 085 411 0,847 
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Vekter 

Tabell 12 viser vektene for fordeling av energibruk og utslipp for konstruksjon, vedlikehold og drift av 

vei-infrastruktur. 

Tabell 12 Vekter for fordeling av energibruk og utslipp knyttet til konstruksjon,  vedlikehold og drift av vei-infrastruktur. 

 
Konstruksjon Vedlikehold Drift 

Passasjer 0,664 0,315 0,847 

Gods 0,336 0,685 0,153 

    Sum 1,000 1,000 1,000 

 

Passasjertransport 

 Tabell 13 viser vektene for kjøretøy til passasjertransport. 

Tabell 13 Vekter for fordeling av energibruk og utslipp for infrastruktur vei mellom kjøretøy for passasjertransport 

 
Konstruksjon Vedlikehold Drift 

Personbil, bensin og 
diesel 0,601 0,074 0,829 

Buss 0,063 0,241 0,018 

    Sum 0,664 0,315 0,847 

 

Verdier for parametre levetid og lengde for infrastruktur vei og jernbane 

Vei 

Levetid 

Levetidene som presenteres her gjelder for riksveier i Norge. Anslagsvis 80% 110 av  veitransport 

foregår på riksveinettet. 

Konstruksjon 

Jonsson 111 refererer til en gjennomsnittlig europeisk vei med levetid på 40 år. Veien har et 16-25 cm 

sterkt slitelag, 60 cm støttelag og 150-180 cm med fyllmasse. Jonsson refererer også til en 13 meter 

bred svensk vei med trafikkbelastning på 2000 kjøretøy om dagen og med levetid på 40 år. 

Samferdselsdepartementet 112 operer med tre forskjellige definisjoner av levetid. Disse er funksjonell 

levetid, teknisk levetid og økonomisk levetid. Funksjonell levetid er den tiden som veien kan brukes 

                                                           
110

 Eriksen, K.S., Hovi, I.B.: Transportmidlenes marginale kostnadsansvar, TØI-Rapport 1019/1995, 
http://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%D8I-notater/1995/1019-1995/1019-1995-el.pdf , side 13. 
Rapporten "..forutsetter at 80 prosent av transporten foregår på riksveger." Noen ytterligere empirisk 
begrunnelse gis ikke.  Se også http://ansatte.hin.no/gbe/russland/dimensjonering.html hvor transportarbeidet 
på riksveier anslås til litt over 70%. 
111

 Jonsson, D.K.: Indirekt energi för svenska väg- och järnvägstransporter,Totalförsvarets Forskningsinstitut,   
http://www.infra.kth.se/fms/pdf/FOI-R--1557--SE_v.2.pdf,   side 21 
112

 http://www.regjeringen.no/pages/2176955/sp59.pdf 

http://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%D8I-notater/1995/1019-1995/1019-1995-el.pdf
http://ansatte.hin.no/gbe/russland/dimensjonering.html
http://www.infra.kth.se/fms/pdf/FOI-R--1557--SE_v.2.pdf
http://www.regjeringen.no/pages/2176955/sp59.pdf
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til sin tiltenkte funksjon uten at veiens linje, bredde eller bæreevne må endres. Denne anslås 

generelt til mellom 40 og 60 år.  

Teknisk levetid er den levetiden en vei kan ha uten at den ansees som teknisk uakseptabel i forhold 

til de tekniske parametre den er bygget etter. Broer har normalt en teknisk levetid på 100 år, mens 

elektroniske anlegg i tuneller har en forventet levetid på mellom 10 og 40 år.  

Samferdselsdepartementet opplyser at en vei dimensjoneres for en trafikkmengde i løpet av 20 år 

men at den faktiske tekniske levetiden forventes å være høyere enn dette. Med økonomisk levetid 

menes det tidspunkt hvor det er økonomisk mest gunstig å erstatte den. Det gis ikke noe generell 

økonomisk levetid for veier. 

For konstruksjon velger vi å bruke en levetid på 40 år for riksveier i Norge. 

Vedlikehold 

For tunneler angir Statens Vegvesen en levetid på utstyr på 15 år 113.  

For veifundament er levetiden avhengig av årsdøgntrafikken. Figur 1 viser sammenheng mellom ÅDT 

og levetiden for veifundamentet 114. 

Statens Vegvesen oppgir at den gjennomsnittlige ÅDT i tunneler i Norge er 4 400 115. En rapport fra 

SSB viser ÅDT pr fylke med et gjennomsnitt på 8 704 116 for alle fylker. Dette gir en levetid på 9 år i 

følge  Tabell 14. I en oversikt fra Statens Vegvesen vises utviklingen i levetid  på veidekke hvor 

levetiden i 2005 anslås til 14 år 117.  

Tabell 14 Sammenhengen mellom ÅDT og levetid for veifundament 
118

 

 ÅDT Levetid 

<300 14 

300<ÅDT<1500 13 

1500<ÅDT<5000 12 

5000<ÅDT<10000 9 

10000<ÅDT<15000 7 

ÅDT>15000 6 

 

                                                           
113

 http://img5.custompublish.com/getfile.php/52785.505/Etterslep+2003.pdf?return=www.vegkapital.net , side 8 
114 ibid , SINTEF-notat  NTP 2006-2015: Beregning av etterslep i vedlikehold Hp5 Vegfundament og Hp6 Vegdekker på 

riksvegnettet, Appendix, side 6. 
115

 http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Tunneler 
116

 Engelien, E, Haakonsen, G., Steinnes, M.: Støyplager i Norge. Resultater fra førstegenerasjons modell for 
beregning av antall støyutsatte, SSB 2004/43,  http://www.ssb.no/emner/01/notat_200443/notat_200443.pdf, 
side 23, tabell 6. 
117

  Slide 26, http://www.geir.be/Kurs/Valg_av_vegdekke.ppt      
118

 http://img5.custompublish.com/getfile.php/52785.505/Etterslep+2003.pdf?return=www.vegkapital.net, 
SINTEF-Notat:  NTP 2006-2015: Beregning av etterslep i vedlikehold Hp5 Vegfundament og Hp6 Vegdekker på 
riksvegnettet,  side 6 

http://img5.custompublish.com/getfile.php/52785.505/Etterslep+2003.pdf?return=www.vegkapital.net
http://img5.custompublish.com/getfile.php/52785.505/Etterslep+2003.pdf?return=www.vegkapital.net
http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Tunneler
http://www.ssb.no/emner/01/notat_200443/notat_200443.pdf
http://www.geir.be/Kurs/Valg_av_vegdekke.ppt
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For rekkverk antas en levetid på 30 år 119. Trafikkgjerder har en levetid på 4 år og vanlige gjerder en 

levetid på 20 år. Statens Vegvesen opererer med en vektet levetid på 11 år for alle typer gjerder 120. 

Signalanlegg gis en levetid på 15 år 121, mens skilt antas å ha en levetid på 15 år. 

Medianen i Tabell 14 gir en levetid på 10,5 år dersom vi gir hver kjøretøygruppe lik vekt 122.   Vi velger 

å  bruke 12 år som levetid for vedlikehold for norske riksveier. Vi antar mindre usikkerhet ved å velge 

det konservative estimatet for medianen. 

Drift 

Schlaupitz 123 oppgir at levetid for veilysanlegg, rekkverk og viltgjerder anslås til 40 år. For drift velger 

vi derfor en levetid lik konstruksjon på 40 år. 

Parkering 

Horvath & Chester 124 gir et estimat for levetid til ulike typer parkering. Parkeringshus antas å ha en 

levetid på 30 år. Parkeringsplasser langs vei gis en levetid på 10 år mens andre parkeringsplasser 

utenom vei og parkeringshus gis en levetid på 15 år. Disse tallene baseres på amerikanske forhold.  

Jonsson 125 oppgir at europeiske transportstudier generelt opererer med en levetid større enn 

amerikanske. Dette er avhengig av definisjon av konstruksjon og vedlikehold samt tykkelsen på 

slitelag og bærelag som er lavere for amerikanske enn for europeiske veier.  Vi velger en levetid for 

parkering lik den vi bruker for drift, det vil si 40 år. 

Veilengde 

For å fordele en mengde energi på ett år mellom passasjertransport og godstransport må vi definere 

en mengde km hvert år som energi og utslipp skal regnes ut i forhold til. Dette gir totalmengden for 

energien som skal fordeles mellom de to transportformene. 

Konstruksjon 

Levetiden for en vei har vi anslått til 40 år. Hele det norske veinettet er i 2008 på 93 247 km. En 

framgangsmåte er å anta at mengde ny vei i løpet av 40 år vil erstatte hele det norske veinettet. Pr år 

skal det dermed konstrueres 2331 km ny vei. Til sammenlikning er det bygd 23 641 km vei i Norge de 

siste 40 år. Dette gir 591 km vei pr år. Av denne summen er 21 637 km kommunal vei mens bare 

3 681 km riksvei eller 92 km år år er bygd de siste 40 år. Av fylkesveier er det fjernet 1 677 km de 

siste 40 år 126. 
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 ibid , side 21 
120

 ibid, side 23 
121

 ibid,  side 27 
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 Medianen er gjennomsnittet av de to midterste verdier i en fordeling med partall antall observasjoner. 
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 Schlaupitz, H.: Energi- og klimakonsekvenser av moderne transportsystem, Norges Naturvernforbund, 
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http://img5.custompublish.com/getfile.php/52785.505/Etterslep+2003.pdf?return=www.vegkapital.net
http://img5.custompublish.com/getfile.php/52785.505/Etterslep+2003.pdf?return=www.vegkapital.net
http://img5.custompublish.com/getfile.php/52785.505/Etterslep+2003.pdf?return=www.vegkapital.net
http://naturvern.imaker.no/data/f/1/24/31/4_2401_0/Rapport_250908.pdf
http://escholarship.org/uc/item/5670921q
http://www.infra.kth.se/fms/pdf/FOI-R--1557--SE_v.2.pdf
http://www.infra.kth.se/fms/pdf/FOI-R--1557--SE_v.2.pdf
http://www.ssb.no/magasinet/fire_hjul/tab-2001-01-18-02.html
http://www.ssb.no/nos_samferdsel/nos_d314/tab/4.1.html
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I statsbudsjettet for 2010 for Samferdselsdepartementet oppgis det 127 at i 2008 ble 129 km nye 

veistrekninger tatt i bruk. Samme sted 128 blir det opplyst at det i de siste seks år er åpnet 760 km ny 

vei. Av dette er 150 km firefeltsvei. Om vi antar at en km firefeltsvei er to km tofeltsvei kan vi anslå at 

det er bygd 910 km vei de siste seks år, hvilket gir om lag 150 km pr år og 6000 km over 40 år.  Disse 

tallene  omfatter bare riksveier. Vi begrunner dette med at anslagsvis 80% av veitransport foregår på 

riksveger. 

Vedlikehold 

Lengden på veinettet som vedlikeholdes hvert år er ikke identisk med lengden på ny vei. Regjeringen 

opplyser i statsbudsjettet for 2010 at det i 2008 ble brukt omlag 900 millioner kroner til vedlikehold 

av veidekke. Det opplyses at dette svarer til asfaltering av 1 400 km med vei 129. Det opplyses også  

samme sted 130 at bevilgningen i statsbudsjettet i 2010 på 20 millioner kroner tilsvarer 800 km ny 

asfalt.  Vi antar at dette er vedlikehold for riksveier siden kommunale veier og fylkesveier ikke 

finansieres over statsbudsjettet. 

I TØI-rapporten 131 opplyses det at dersom 75 prosent av riksveier med fast dekke i perioden 1985-93 

på 25 099 km skal reasfalteres hvert 15 år tilsvarer dette 1255 km hvert år. Dersom 800 km asfalteres 

hvert år vil 41% av samlet riksveilengde på 27 469 km i 2008 bli reasfaltert i løpet av 14 år som er 

levetiden vi har anslått for veidekke. Dersom vi bruker tallet på 1 400 km hvert år vil 71 % av 

riksveinettet bli reasfaltert i løpet av 14 år.  

På bakgrunn av disse tallene anslår vi at om lag 1200 km riksvei vil bli vedlikeholdt hvert år. 

Drift 

Jonsson opplyser at andel veier med belysning anslås til  til 5% av alle veier på bakgrunn av 

energiforbruket til veibelysning 132.   Schlaupitz anslår at  33% av antall veikilometer er belyst 133, hans 

tall gjelder for 2010.  Vi velger å bruke Jonssons tall siden dette er basert på empirisk observasjon. 

Dette gir om lag 1300 km med veibelysning av 26 469 km riksvei totalt. 

Schlaupitz anslår at riksveier brøytes for snø 20 ganger og saltes 50 ganger årlig 134 . Med 365 dager 

anslår vi dermed at det brøytes 5,5% av samlet tid veien er åpen og at det saltes 13,7% av tiden. Vi 

bruker disse prosentandelene for å beregne årsvirkningen på antall km vei som brøytes og saltes. Vi 

forutsetter videre at alle norske riksveier blir brøytet minst en gang i løpet av en vinter. Dette gir om 

lag 1505 km som vi anslår brøytes hver dag, mens vi får tilsvarende  3763 km som vi anslår saltes 

hver dag. Vi følger en TØI-rapport fra 1995 135 om fordeling av veikostnader og allokerer halve 

                                                                                                                                                                                     
http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?MainTable=Kostra3FLSamferd&SubjectCode=
10&planguage=0&nvl=True&mt=1&nyTmpVar=true 
127

 http://www.regjeringen.no/pages/2251337/PDFS/PRP200920100001_SDDDDPDFS.pdf, side 44 
128

 Ibid., side 45 
129

 ibid. , side 45 
130

 ibid., side 54 
131

 Eriksen, K.S., Hovi, I.B.: Transportmidlenes marginale kostnadsansvar, TØI-Rapport 1019/1995, 
http://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%D8I-notater/1995/1019-1995/1019-1995-el.pdf , side 15 
132

 Jonsson,  side 24. 
133

 Schlaupitz, side 54. 
134

 Schlaupitz, side 56 
135

 Eriksen, K.S., Hovi, I.B.: Transportmidlenes marginale kostnadsansvar,  TØI-Notat 1019/1995 
http://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%D8I-notater/1995/1019-1995/1019-1995-el.pdf , side 19. 

http://www.regjeringen.no/pages/2251337/PDFS/PRP200920100001_SDDDDPDFS.pdf
http://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%D8I-notater/1995/1019-1995/1019-1995-el.pdf
http://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%D8I-notater/1995/1019-1995/1019-1995-el.pdf
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vintervedlikeholdet til drift og halvparten til vedlikehold. Dette gir 1882 km salting allokert til drift 

hvert år. 

Ut fra denne drøftingen anslår vi tallet tallet på km som driftes hvert år til 1500 km. 

En annen framgangsmåte kan være å bruke energibrukstall og beregne energibruk til drift som andel 

av samlet energibruk over hele levetiden. Vi referer til Simonsen 136 for en drøfting av disse 

energibrukstall.  Tabell 15  viser disse tallene regnet ut i km pr år og i km pr levetid. For omregning til 

levetid for drift og vedlikehold har vi brukt anslag på levetid pr aktivitet slik de er definert ovenfor. 

Tabell 15 Energibrukstall for ulike infrastruktur-aktiviteter vei 
137

. 

Aktivitet 
GJ/km/år 
    (A) 

 
Levetid 
   (B) 

GJ pr km 
levetid 
  (C=A*B)  

Konstruksjon   40 14000 

Parkering   40 370 

Drift 81 40 3240 

Vedlikehold 95 12 1140 

Sum 535,25  18750 

 

Ut fra kolonne C Tabell 15 anslår vi andelen energi pr km som brukes til drift hvert år til å være 17,3 

% mens andelen til parkering pr km er på 2%. Til sammen skal energibruk til konstruksjon og 

vedlikehold utgjøre om lag 80,7 % av total energibruk pr km pr levetid. Vi kan beregne total 

energibruk for konstruksjon og vedlikehold for hele levetiden ved å bruke tall for lengde i km og 

levetid slik de er drøftet ovenfor.  Ved å la denne summen utgjøre 80,7 % av den totale energibruk 

finner vi summen for alle aktivitetene inklusive drift og parkering pr levetid. Til slutt finner vi 

andelene for drift og parkering ved å bruke prosentsatsene ovenfor i forhold til den beregnede 

totalsum for hele levetiden. 

Dette gir følgende framgangsmåte: 

 

Likning 1 Sum energibruk for konstruksjon og vedlikehold pr levetid 

        

hvor  K er energibruk til konstruksjon for hele levetiden, V er energibruk til vedlikehold for hele 

levetiden og S er summen av disse. Videre 

Likning 2 Beregnet sum energibruk for hele levetid 

   
 

   
 

                                                           
136

 Simonsen, M.: Indirect Energy Use, Upublisert VF-notat, januar 2010. 
137

 For konstruksjon og parkering er energibruken oppgitt i km pr levetid, for drift og vedlikehold er 
energibrukstall oppgitt i km pr år. 
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hvor S er sum energibruk til konstruksjon og vedlikehold for hele levetiden, f er andelen som disse to 

aktivitetene utgjør av totalen og S' er den korrigerte summen hvor vedlikehold og konstruksjon 

utgjør f andeler av totalen. Vi har definert f til 0,832 i følge diskusjonen ovenfor siden parkering og 

drift til sammen utgjør 16,5% av totalen. 

Vi kan deretter beregne energibruk til drift og parkering ved å bruke andelene ovenfor på denne 

måten: 

Likning 3 Energibruk til drift for hele levetiden 

        

Likning 4 Energibruk til parkering for hele levetiden 

        

hvor S' er samlet energibruk til alle infrastruktur-aktiviteter pr levetid, d er driftandel av samlet 

energi pr km over hele levetiden, D er energibruk til drift pr levetid. Videre er p andel til parkering av 

samlet energi pr km over hele levetid og P er energibruk til parkering pr levetid. Vi har som 

forutsetning   

Likning 5 Forutsetning  

      

Fordelen med den siste framgangsmåten er at vi slipper å gjøre en del skjønnsmessige forutsetninger 

som vi finner lite belegg for i empirisk materiale.  Når det gjelder energibruk for konstruksjon og 

vedlikehold har vi et bedre grunnlag i nasjonale transportplaner og statsbudsjett. Vi velger å benytte 

denne framgangsmåten. 

Jernbane 

Levetid 

Levetidene gjelder for hele jernbanenettet i Norge, både for dieseldrevne og elektrisk drevne tog. 

Konstruksjon 

Schlaupitz 138 bruker 100 års levetid for jernbane. Horvath & Chester bruker forskjellig levetid for 

deler av banekonstruksjonen, 25 år for ballast i banens underbygning, 50 år for betong som brukes i 

jernbanesviller, skinnegang 25 år, system for krafttilførsel 35 år. Vi velger å bruke 40 år som 

jernbanens levetid. Et planlagt fransk høyhastighetstog oppgir levetid for konstruksjon, drift og 

vedlikehold til 30 år 139. Jonsson 140 refererer til en levetid på 50 år for svensk jernbaneinfrastruktur. 

Jonsson refererer også til Botniabanen i Nord-Sverige. Her anslås levetid for tunneler til 100 år, broer 

gis en levetid på 70 år mens levetiden for jernbanestasjonshus anslås til 70 år. 

                                                           
138

 Schlaupitz, side 5 
139

 http://www.bilan-carbone-lgvrr.fr/userfiles/file/documents/Bilan_Carbone_GB.pdf, side 11 og 13 
140

 Jonsson, side 26 

http://www.bilan-carbone-lgvrr.fr/userfiles/file/documents/Bilan_Carbone_GB.pdf
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I Jernbanemagasinet nr 5, 2008 oppgis at en bane kan brukes i 40-50 år før det er nødvendig med 

fornyelse av sviller, skinnegang, kjøreledning, signalanlegg eller andre komponenter 141. 

Med teknisk levetid menes den forventede levetiden et objekt har før de tekniske krav objektet er 

laget etter ikke lenger er oppfylte. Jernbaneverket 142 anslår følgende tekniske levetider for ulike 

objekt: 

Tabell 16 Forventet teknisk levetid for ulike jernbaneobjekt 

Objekt Levetid (år) 

Underbygning 75 

Overbygning 40 

Elektroanlegg 40 

Stasjonsanlegg 40 

Signalanlegg 30 

Kontaktledningsanlegg 40 

 

Vi velger å bruke 40 år som  levetid for konstruksjon av jernbane. 

Vedlikehold 

Jernbaneverket anslår en økonomisk levetid for kjøreveien på 25 år 143. Det antas at med økonomisk 

levetid menes den tiden en investering varer før den må erstattes.  Vedlikeholdet i denne perioden 

vil således være å regne som normalt vedlikehold for å bevare investeringen  økonomisk drivverdig.  

Vi velger derfor å bruke en levetid på 25 år for vedlikeholdet.  

Drift 

I Tabell 14 ovenfor anslås forventet teknisk levetid for signalanlegg til 30 år. Tilsvarende tall for  

kontaktledning er 40 år, den samme tekniske levetid forventes for stasjonsanlegg og elektroanlegg. 

På bakgrunn av disse tallene setter vi  den forventede tekniske levetid for jernbanedrift til 40 år. 

Parkering 

Horvath & Chester anslår levetida til parkeringsplasser for jernbanen til 10 år 144. Med levetid menes 

hvor mange år det tar før hele asfaltdekke på parkeringsplassene må skiftes ut.  Vi bruker samme 

levetid for parkering som for drift.  

                                                           
141

 http://www.jernbaneverket.no/PageFiles/7075/Jernbanemagasinet%20nr%205%202009.pdf, side 9 
142

 Jernbaneverket, Metodehåndbok JD 205,  side 44, 
http://www.jernbaneverket.no/PageFiles/5135/Samfunns_konomiske_1620089a.pdf  
143

 Jernbaneverket, Metodehåndbok JD 205,  
http://www.jernbaneverket.no/PageFiles/5135/Samfunns_konomiske_1620089a.pdf , side 25 
144 Chester, M., Horvath, A.: Environmental Life-cycle Assessment of Passenger Transportation: A Detailed 

Methodology for Energy, Greenhouse Gas, and Criteria Pollutant Inventories of Automobiles, Buses, Light Rail, 
Heavy Rail and Air,  UC Berkely Center for Future Urban Transport, March 2008, side 64, 
http://escholarship.org/uc/item/5670921q  

http://www.jernbaneverket.no/PageFiles/7075/Jernbanemagasinet%20nr%205%202009.pdf
http://www.jernbaneverket.no/PageFiles/5135/Samfunns_konomiske_1620089a.pdf
http://www.jernbaneverket.no/PageFiles/5135/Samfunns_konomiske_1620089a.pdf
http://escholarship.org/uc/item/5670921q
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Jernbanelengde 

Konstruksjon 

I Nasjonal Transportplan for 2010-2019  145 oppgir at investeringer i jernbanenettet i neste 
planperiode vil gi 144 km ny bane. Av dette vil 116 km være dobbeltspor.   Vi velger å la 
dobbeltsporet jernbane telle dobbelt, slik at en jernbanekm er to jernbanekm med dobbelt spor.  
 
Samme sted 146 anslås det at i plan-perioden vil det bli bygget 45 km med krysningsspor. 
 
Medregnet krysningsspor får vi da om lag 35 km pr år med ny jernbane i planperioden 2010-2019.  Vi 
antar samme lineære vekst i en levetid på 40 år og anslår samlet ny jernbanelengde i løpet av 
levetida på 1400 km, inklusive krysningsspor.  
 

Vedlikehold 

I Jernbaneverkets årsrapport for 2008 er det oppgitt at det er foretatt ballastrensing på 25 spor-km  
147. Videre er det foretatt utskiftning av 25 000 sviller som tilsvarer 15 spor-km samt utskiftning av 14 

spor-km med skinner. Samme år er det skiftet ut 6 km med gjerder. Vi velger å legge sammen antall 

km for alle typer vedlikeholdstiltak og får 60 spor-km med vedlikehold pr år.  

Schlaupitz 148 foreslår at hver spor-km tilsvarer 1,3 bane-km fordi det er et visst antall km 

krysningsspor og forbikjøringsspor for hver bane-km. Vi får da omlag 80 bane-km med vedlikehold pr 

år. 

Over hele levetiden på 25 år  blir dette 2000 bane-km med vedlikehold. 

Drift 

For drift og parkering velger vi å bruke samme framgangsmåte som for vei. Vi bruker andelene disse 

aktivitetene utgjør av energibruk pr bane-km over hele levetiden til å skalere total energibruk pr 

levetid for konstruksjon og vedlikehold. Deretter finner vi energibruk for drift og parkering ved å 

bruke de same andeler av den skalerte summen. Formelverket for framgangsmåten er presentert 

ovenfor. 

Vi refererer til Simonsen (2010) for en drøfting av energibrukstall pr bane-km for jernbane 149. For å 

finne energibruk pr levetid for konstruksjon og vedlikehold for jernbane bruker vi tall for banelengde 

pr år og levetid som er drøftet ovenfor.  

For jernbanedrift utgjør energiandelen til drift pr bane-km 19,2% mens tilsvarende andel for 

parkering på jernbanestasjoner er 1,5%.   

Tabell 17 Energibrukstall pr bane-km for jernbane 

Aktivitet GJ/km/år  GJ pr km 

                                                           
145

 http://www.regjeringen.no/pages/2162529/PDFS/STM200820090016000DDDPDFS.pdf, side 15 
146

 ibid., side 15 
147

 Jernbaneverkets Årsrapport 2008, 
http://www.jernbaneverket.no/PageFiles/6905/Jernbaneverkets%20%C3%A5rsrapport%202008.pdf,  side 8-9 
148

 Schlaupitz, side 35 
149

 Simonsen, M.: Indirect Energy Use, Upublisert VF-notat, januar 2010. 
 

http://www.regjeringen.no/pages/2162529/PDFS/STM200820090016000DDDPDFS.pdf
http://www.jernbaneverket.no/PageFiles/6905/Jernbaneverkets%20%C3%A5rsrapport%202008.pdf
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Levetid 
   (B) 

levetid 
  (C=A*B)  

Konstruksjon   40 45000 

Parkering   40 950 

Drift 300 40 12000 

Vedlikehold 180 25 4500 

Sum 1628,75  62450 

 

Oppsummering 

Vi har brukt riksveier som utgangspunkt for beregning av lengde og levetid for konstruksjon og 

vedlikehold av veier. Vi har valgt denne tilnærmingen siden  anslagsvis 80% av all veitransport 

foregår på riksveier.   

Tabell 18 viser levetid og lengde i km pr år for aktivitetene konstruksjon, vedlikehold og drift for vei 

og jernbane. 

Tabell 18 Levetid og lengde i km for konstruksjon, vedlikehold og drift pr år for vei og jernbane 

Indikator  Vei Jernbane 

Levetid, år Konstruksjon 40 40 

 Vedlikehold 12 25 

 Drift 40 40 

Lengde, km pr  år Konstruksjon 150 35 

 Vedlikehold 1200 80 

Andel av energibruk Drift 0,151 0,184 

 Parkering 0,017 0,015 

 

Energibruk 

Tabell 19 viser energibruk for ulike aktiviteter for infrastruktur for vei og jernbane  150.  For 

konstruksjon og parkering er disse energibrukstall oppgitt pr km for hele levetiden.  For drift og 

vedlikehold er energibruken oppgitt pr km pr år. 

Tabell 19 Energibruk for ulike aktiviteter infrastruktur vei og jernbane   

Aktivitet Enhet Vei Jernbane 

Konstruksjon GJ/km 14000 45000 

Parkering GJ/km 370 950 

Drift GJ/km/år 81 300 

Vedlikehold GJ/km/år 95 180 

 

Vi må først regne om all energibruk til km pr levetid. Dette gjøres ved at energibruken for drift og 

vedlikehold multipliseres med levetiden slik den er fastlagt ovenfor.  Likning 6 viser hvordan dette er 

gjort for drift. Samme framgangsmåte benyttes for vedlikehold. 

Likning 6 Driftsenergi pr levetid  

                                                           
150

 Tallene er hentet fra Simonsen (2010) 
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Denne energibruken må relateres til alle km som skal konstrueres, driftes og vedlikeholdes over hele 

perioden som vi har definert som veiens levetid.  Likning 7 viser omregning til energibruk for aktivitet 

i for hele levetiden.  

Likning 7 Energibruk pr levetid for aktivitet i 

                                            

Tabell 21 og Tabell 22 viser utregning av energibruk for infrastruktur vei med de verdier for levetid og 

km som er definert for de ulike aktiviteter ovenfor. 

Tabell 20 Utregning av TJ pr levetid for konstruksjon og vedlikehold infrastruktur vei 

CO2-ekvivalenter    

GJ  pr km pr 
år 
      (A) 

 
Levetid 
    (B) 

GJ/km pr 
levetid 
      (C=A*B)) 

Km over 
hele levetid 
     (D) 

Totale TJ over 
hele levetid 
  (E=C*D)/1000 

Konstruksjon   14000 6 000 84 000 

Parkering   370   

Drift 81 40 3240    

Vedlikehold 95 12 1140 14 400 16 416 

 

  

 

  

Sum   18750  100 416 

 

  

 

  

Andel drift (d)   0,1728   

Andel parkering (p)   0,0197   

 

I Tabell 21 er summen fra Tabell 20 skalert med andelene for drift og parkering. Deretter er andelene 

for drift og parkering fra km pr levetid brukt til å beregne total energiforbruk for hele levetida for 

disse aktivitetene. 

Tabell 21 Total energibruk for hele levetida i TJ for ulike aktiviteter for infrastruktur vei  

Aktivitet. Energibruk i TJ. Vei 

Konstruksjon 84 000 

Parkering ¤ 2 454 

Drift § 21 489 

Vedlikehold 16 416 

Sum # 124 359 
# 124 359=100 416/(1-0,1728-0,0197) 151      § 21 489= 124 359*0,1728     ¤ 2 454=124 359*0,0197 

Vi gjør de samme beregninger for jernbane. Disse er vist i Tabell 22. Framgangsmåten er den samme 

som for infrastruktur vei. 

Tabell 22 Utregning av TJ pr levetid for konstruksjon og vedlikehold for  infrastruktur jernbane 

CO2-ekvivalenter    GJ  pr km pr  GJ/km pr Km over Totale TJ over 

                                                           
151

 Noen flere desimaler er brukt i utregningene. 
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år 
      (A) 

Levetid 
    (B) 

levetid 
      (C=A*B)) 

hele levetid 
     (D) 

hele levetid 
  (E=C*D)/1000 

Konstruksjon   45 000 1 400 63 000 

Parkering   950   

Drift 300 40 12 000    

Vedlikehold 180 25 4 500 2 000 9 000 

 

  

 

  

Sum   62 450  72 000 

 

  

 

  

Andel drift (d)   0,1922   

Andel parkering (p)   0,0152   

 

På amme måte som for vei er summen i  Tabell 22 korrigert for å ta høyde for drift og parkering. 

Deretter er energibruken for disse aktivitetene regnet ut på grunnlag av andelene i Tabell 22.  Tabell 

23 viser resultatet. 

Tabell 23 Total energibruk for hele levetida i TJ for ulike aktiviteter for infrastruktur jernbane 

Aktivitet. Energibruk i TJ. Jernbane 

Konstruksjon 63 000 

Parkering ¤ 1 382 

Drift § 17 455 

Vedlikehold 9 000 

Sum # 90 836 

90 836=72 000/(1-0,1922-0,015) 152      § 17 455= 90 836*0,1922     ¤ 1 382=90 836*0,0152 

Neste skritt er  å fordele denne mengde energi for transportarbeidet i ett år. Først finner vi 

energibruken pr år.  Likning 8 viser omregning til energibruk pr år for aktivitet i. 

Likning 8 Energibruk pr år for aktivitet i 

           
               

        
 

Denne omregningen gir oss  Tabell 24 . 

Tabell 24 Energibruk pr år i TJ for ulike aktiviteter for infrastruktur vei og jernbane 

pr år. TJ pr levetid Levetid TJ pr år 

Aktivitet. Energibruk i TJ 
pr år. 

Vei 
     (A) 

Jernbane 
     (B) 

    
     (C) 

 
   (D) 

Vei 
     (E=A/C) 

Jernbane 
      (F=B/D) 

Konstruksjon 84 000 63 000 40 40 2 100 1 575 

Parkering 2 454 1 382 40 40 61 35 

Drift 21 489 17 455 40 40 537 436 

Vedlikehold 16 416 9 000 12 25 1 368 360 

Sum 124 359 90 836   4 067 2 406 
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 Noen flere desimaler er brukt i utregningen. 
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Transportarbeidet for vei og jernbane for 2007 henter vi fra Statistisk Årbok 2009.  Vi får følgende tall 

for passasjertransport og godstransport: 

Tabell 25 Transportarbeid på vei og jernbane 2007. 

Transportarbeid. Vei Jernbane 153 

Total passasjer-km   59 044 000 000 2 910 000 000 

Total tonn-km   16 313 000 000 2 467 000 000 

 

Antall passasjerkm for vei er beregnet eksklusive transportarbeidet utført av motorsykler og 

mopeder. For disse kjøretøy har vi ikke beregnet personbilekvivalenter. Følgelig antar vi at 

belastningen for disse kjøretøy for infrastruktur vei er lik null 154. I 2007 ble det utført 1 531 millioner 

passasjerkm med motorsykler og mopeder. Dette tilsvarte 2,5% av det samlede 

persontransportarbeidet utført på vei. 

Neste skritt er å fordele energibruken for ett år på henholdsvis passasjer- og godstransport. For å 

gjøre dette trenger vi vekter for de ulike transportformer. For jernbane bruker vi energibruken for 

framdrift av passasjer- og godstransport slik den er oppgitt av SSB (2008) 155 . Tabell 26 viser 

resultatet. Denne tabellen forutsetter at energibruken for infrastruktur fordeler seg mellom 

passasjer- og godstransport proporsjonalt med framdriftsenergien. 

Tabell 26 Vekter for fordeling av energibruk på passasjer- og godstransport for jernbane. 

 
Togtype Tonn MWh Vekter 

Passasjer-
transport Elektrisk 

 
370 850 

 

 
Diesel  6740 80 654 

 

 
Sum passasjer  451 504 0,690 

Godstransport Elektrisk  116 750 
 

 
Diesel  7200 86 200 

 

 
Sum gods  202 950 0,310 

  

 

  

 
Sum  654 454 

  

Dieselforbruket for godstransport er bare oppgitt i tonn mens dieselforbruket for passasjertransport 

er oppgitt i MWh 156. Omregningen til MWh er gjort med antakelse om 43,1 MJ pr kg (SSB 2008, side 

15). 
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 Passasjertransportarbeidet eksklusive trikk og t-bane. 
154

 Simonsen, M.: Allokering av energibruk og utslipp  for konstruksjon, vedlikehold og drift av vei-infrastruktur 
mellom passasjer- og godstransport. Upublisert notat Vestlandsforsking, januar 2010. 
155

 Toutain, J.U,W., Taarneby, G.,Selvig, E.: Energiforbruk og utslipp fra innenlandsk transport, SSB-rapport 2008 
side 25 Tabell 2.20 og Tabell 2.21 og side 37 Tabell 2.42 og side 38 Tabell 2.43. 
156

 SSB (2008) tabell 2.21 side 25 oppgir 80,654 MWh. Dette tallet skal være 80 654 MWh. Til sammen ble det 
brukt 6740000 kg med diesel og hver kg har et energiinnhold på 43,1 (side 15). Dette gir 80 693 MWh. Desimal-
tegnet er derfor feil brukt i tabell 2.21 http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf 

http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf
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Vektene for jernbanetransport gjelder for alle typer aktiviteter for infrastruktur for jernbane. Når det 

gjelder vei bruker vi ulike vekter for ulike typer aktiviteter. 

Vektene for veitransport er vist i  Tabell 27. Vi henviser til Simonsen (2010) 157 for en drøfting av disse 

vektene.  

Tabell 27 Vekter for fordeling av energibruk på infrastruktur vei mellom passasjer- og godstransport 

Konstruksjon Passasjer 0,664 

 
Gods 0,336 

Drift Passasjer 0,847 

 
Gods 0,153 

Vedlikehold Passasjer 0,315 

 
Gods 0,685 

 

Vi kan nå beregne energibruk for ulike transportformers ved å bruke vektene for ulike aktiviteter slik 

de er definert i  Tabell 27.  Likning 9 viser utregning for persontransport for vei.  I  Likning 9 er wi vekt 

for aktivitet i og n er tallet på aktiviteter.  

Likning 9 Beregning av energibruk for persontransportarbeid vei. 

                                    

 

   

    

Energi for godstransport kan beregnes på samme måte som for passasjertransport.  Tabell 28 og     

Tabell 29 viser resultatet. 

Tabell 28 Energibruk i TJ pr år for ulike aktiviteter for infrastruktur vei og jernbane. Passasjertransport.  

 

Totalt energiforbruk 
 TJ pr år 

 
Vekter 

Totalt energiforbruk  
TJ passasjer-transport 

Passasjertransport. 
TJ pr år 

  Vei 
   (A) 

Jernbane 
      (B) 

  Vei 
    (C) 

Jernbane 
    (D) 

Vei 
   (E=A*C) 

Jernbane 
     (F=B*D) 

Konstruksjon 2 100 1 575 0,664 0,690 1 395 1 087 

Parkering 61 35 1 1 61 35 

Drift  537 436 0,847 0,690 455 301 

Vedlikehold  1 368 360 0,315 0,690 431 248 

Total  4 067 2 406   2 343 1 671 
 

 

Tabell 29 Energibruk i TJ pr år for ulike aktiviteter for infrastruktur vei og jernbane. Godstransport. 

 
Totale TJ pr år 

Vekter Totalt energiforbruk  
TJ gods- transport 

Godstransport.    Vei Jernbane   Vei Jernbane Vei Jernbane 
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 Simonsen, M.: Allokering av energibruk og utslipp  for konstruksjon, vedlikehold og drift av vei-infrastruktur 
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TJ pr år    (A)       (B)     (C)     (D)    (E=A*C)      (F=B*D) 

Konstruksjon 2 100 1 575 0,336 0,310 705 488 

Drift  537 436 0,153 0,310 82 135 

Vedlikehold  1 368 360 0,685 0,310 937 112 

Total § 4 067 2 406   1 723 735 
§ Totalsummen inkluderer parkering som er fordelt på passasjertransport. 

Tabell 30 og  Tabell 31 viser energibruken for passasjer- og godstransport fordelt på transportarbeidet 
for de ulike transportformer i 2007. 

Tabell 30 Energibruk i MJ pr passasjerkm for ulike aktiviteter for infrastruktur vei og jernbane. 

MJ pr passasjer-km Vei Jernbane 

Konstruksjon 0,024 0,373 

Parkering 0,001 0,012 

Drift 0,008 0,103 

Vedlikehold 0,007 0,085 

Total 0,040 0,574 

 

Tabell 31 Energibruk i MJ pr tonn-km for ulike aktiviteter for infrastruktur vei og jernbane. 

MJ pr tonn-km Vei Jernbane 

Konstruksjon 0,043 0,198 

Drift 0,005 0,055 

Vedlikehold 0,057 0,045 

Total 0,106 0,298 

 

Figur 2  viser energibruk pr passasjer-km for ulike aktiviteter for infrastruktur vei og jernbane.    
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Figur 3 viser samme energibruk i tonn-km.  

Figur 2 MJ pr passasjer-km for ulike aktiviteter for infrastruktur vei og jernbane  
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Figur 3 MJ pr tonn-km for ulike aktiviteter for infrastruktur vei og jernbane 

 

Energibruk passasjertransport 

Vi kan videre fordele energibruk for passasjertransport mellom personbiler og buss. Vi ser bort fra 

motorsykler og mopeder når det gjelder energibruk for infrastruktur vei. Grunnen er at vi ikke har 

datagrunnlag for å beregne personbilekvivalenter for disse kjøretøyene.   

Vi vil bruke vektene i  Tabell 32 for fordeling av energibruk mellom personbiler og buss. Vi henviser til 

Simonsen 158  for en diskusjon av vektene. All energibruk for parkering er fordelt på personbiler.  

Tabell 32 Vekter for fordeling av energibruk  på ulike kjøretøy for persontransport 

Aktivitet Personbil Buss Sum 

Konstruksjon 0,6013 0,0631 0,6644 

Drift 0,8290 0,0184 0,8474 

Parkering 1,0000 0,0000 1,0000 

Vedlikehold 0,0738 0,2415 0,3153 

 

Energibruken for kjøretøy til passasjertransport beregnes ved å multiplisere vektene i  Tabell 32  med 

total energibruk for all transport som er gjengitt i kolonne A i  Tabell 33. Dette gir kolonne B og C som 

viser energibruk i TJ for ett år for disse kjøretøyene.  I utregning av energibruk pr passasjerkm er det 

brukt 54 803 millioner passasjerkm for personbiler og 4 241 millioner passasjerkm for busser. Tallene 

gjelder for 2007. Kolonne D og E viser energibruken pr passasjerkm.   

Tabell 33 Energibruk i MJ pr passasjerkm for ulike kjøretøy 2007. 

 

Total 
energibruk 
TJ pr år 

Total energibruk TJ 
passasjertransport pr år MJ pr passasjerkm 

Aktivitet 
Personbil 
     (A) 

Personbil 
     (B) 

Buss 
   (C) 

Personbil 
    (D) 

Buss 
    (E) 
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Konstruksjon 2 100 1 263 132 0,023 0,031 

Parkering 61 61 0 0,001 0,000 

Drift 537 445 10 0,008 0,002 

Vedlikehold 1 368 101 330 0,002 0,078 

Total 4 067 1 871 473 0,034 0,111 

 

 Figur 4 viser energibruk MJ  pr passasjerkm for ulike kjøretøy for passasjertransport. Figuren viser at 

for konstruksjon og vedlikehold er energibelastningen på infrastruktur for busser større enn 

personbiler målt pr passasjerkm. 

Figur 4 Energibruk i MJ pr passasjerkm for ulike kjøretøy. 

 

Utslipp CO2-ekvivalenter 

Vi bruker samme framgangsmåte for utregning av utslipp av CO2-ekvivalenter pr tonn-km og 

passasjer-km som for energibruk. Vi normaliserer først samlede utslipp av CO2-ekvivalenter over hele 

levetiden til infrastrukturen. Deretter bruker vi levetiden for hver aktivitet (konstruksjon, drift og 

vedlikehold) til å finne utslipp for et år. Disse tallene bruker vi til å beregne utslipp i forhold til 

transportarbeidet. 

Når det gjelder drift bruker vi samme tilnærming som ovenfor.  Først beregner vi andel utslipp pr km 

pr levetid for drift-aktiviteten. Deretter finner vi sum utslipp for ett år for aktivitetene konstruksjon 

og vedlikehold. Denne summen skalerer vi opp ved å bruke drift-andelen. Vi kan dermed inkludere 

drift med den samme andelen som aktiviteten hadde for utslipp pr km pr levetid.  

Det er ikke beregnet utslipp av CO2-ekvivalenter for parkering. 

Likning 10 Beregning av skalert sum utslipp 

  
   

   
 

 Likning 10 viser sum for aktivitetene konstruksjon (K) og vedlikehold (V) skalert med andel d som er 

drift-aktiviteten sin andel av utslipp av CO2-ekvivalenter pr km pr levetid. Denne andelen er vist i  

Tabell 34 for vei. Tabell 35 viser samme utregninger for jernbane. 

Tabell 34 Utslipp av CO2-ekvivalenter i tonn pr km over hele levetid for ulike aktiviteter for infrastruktur for vei 
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CO2-ekvivalenter    

Tonn pr km 
pr år 
      (A) 

 
Levetid 
    (B) Tonn/km pr 

levetid 
      (C=A*B) 

 
Km over 
hele levetid 
     (D) 

Totale tonn 
CO2-ekv. 
over hele 
levetid 
     (E=C*D) 

Konstruksjon   959 6 000 5 754 000 

Drift 3 40 120    

Vedlikehold 7 12 84 14 400 1 209 600 

 

  

 

  

Sum   1 163  6 963 600 

Andel drift (d)   0,1032   

 

Utslipp i tonn pr km pr levetid beregnes ved å ta utslipp i tonn pr km og multiplisere med levetid for 

aktivitetene drift og vedlikehold. Denne omregningen er nødvendig siden utslipp for konstruksjon er 

oppgitt i tonn pr km for hele levetiden mens de andre aktivitetene er oppgitt i tonn pr km hvert år. Vi 

må derfor normalisere aktivitetene for å gjøre dem sammenliknbare og bruke dem til utregning av 

utslipp for ett enkelt år. 

Tabell 35 Utslipp av CO2-ekvivalenter i tonn pr km over hele levetid for ulike aktiviteter for infrastruktur for jernbane 

CO2-ekvivalenter    

 
Tonn pr km 
pr år 
    (A) 

 
 
Levetid 
     (B) 

Tonn/km pr 
levetid 
    (C=A*B) 

 
Km over 
hele levetid 
      (D) 

Totale CO2-
ekv. over 
hele levetid 
     (E=C*D) 

Konstruksjon   3 374 1 400 4 723 600 

Drift 14 40 560   

Vedlikehold 17 25 425 2 000 850 000 

 

  

 

  

Sum   4 359  5 573 600 

Andel drift (d)   0,1285   
 

Tabell 36 Utslipp av CO2-ekvivalenter over hele levetid for infrastruktur vei og jernbane 

Totale CO2-ekvivalenter over 
hele levetid Vei Jernbane 

Konstruksjon 5 754 000 4 723 600 

Drift § 801 181 821 589 

Vedlikehold 1 209 600 850 000 

Total # 7 764 781 6 395 189 

# 7 764 781=6 963 600/(1- 0,1032) 
159

    6 395 189=5 573 600/(1-0,1285)      

§ 801 181=# 7 764 781*0,1032  821 589=6 395 189*0,1285 

Likning 2 viser hvordan vi estimerer korrigert sum for infrastruktur for å gi plass for drift. Ved å bruke 

Likning 2 og Likning 3 får vi utregninger for vei og jernbane slik de er gjengitt i  Tabell 36. 

                                                           
159

 Noen flere desimaler er brukt i utregningene. 
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Neste skritt er å beregne samlede utslipp over ett enkelt år. Vi bruker levetidene for de ulike 

aktivitetene til denne utregningen. Tabell 37  viser utregningen. 

Tabell 37  Utslipp av CO2-ekvivalenter  pr år for ulike aktiviteter for infrastruktur vei og jernbane 

Utslipp tonn  
CO2-ekv. pr år. Tonn CO2-ekv. pr levetid 

 
Levetid Tonn CO2-ekv pr år 

Aktivitet.   
     Vei 
      (A) 

Jernbane 
      (B) 

 
    (C) 

 
   (D) 

Vei 
   (E=A/C) 

Jernbane 
  (F=B/D) 

Konstruksjon 5 754 000 4 723 600 40 40 143 850 118 090 

Drift 801 181 821 589 40 40 20 030 20 540 

Vedlikehold 1 209 600 850 000 12 25 100 800 34 000 

Sum 7 764 781 6 395 189   264 680 172 630 

 

Deretter fordeler vi utslippene over ett år på passasjertransport og godstransport. Tabell 38 viser 

resultatet for vei. Vektene er hentet fra  Tabell 27. Tabell 39  viser resultatet for jernbane hvor 

vektene er hentet fra Tabell 26. 

Tabell 38 Utregning  av utslipp CO2-ekvivalenter for infrastruktur vei fordelt på transportformer 

Tonn CO2-ekv 

Totale utslipp 
tonn CO2-ekv. 
passasjer- og 
godstransport 
pr år 
      (A) 

 
 
Vekt for 
passasjer-
transport 
     (B) 

 
 
Vekt for 
gods-
transport 
     (C) 

Totale 
utslipp tonn 
CO2-ekv 
passasjer-
transport pr 
år 
    (D=A*B) 

Totale 
utslipp tonn 
CO2-ekv. 
gods-
transport pr 
år 
    (E=A*C) 

Konstruksjon 143 850 0,6644 0,3356 95 576 48 274 

Drift 20 030 0,8474 0,1526 16 974 3 056 

Vedlikehold   100 800 0,3153 0,6847 31 779 69 021 

Sum 264 680   144 328 120 351 

 

Tabell 39 Utregning  av utslipp CO2-ekvivalenter for infrastruktur jernbane fordelt på transportformer 

Tonn CO2-ekv 

Totale utslipp 
tonn CO2-ekv. 
passasjer- og 
godstransport 
pr år 
      (A) 

 
 
Vekt for 
passasjer-
transport 
     (B) 

 
 
Vekt for 
gods-
transport 
     (C) 

Totale 
utslipp tonn 
CO2-ekv 
passasjer-
transport pr 
år 
    (D=A*B) 

Totale 
utslipp tonn 
CO2-ekv. 
gods-
transport pr 
år 
    (E=A*C) 

Konstruksjon 118 090 0,6899 0,3101 81 470 36 620 

Drift 20 540 0,6899 0,3101 14 170 6 369 

Vedlikehold   34 000 0,6899 0,3101 23 456 10 544 

Sum 172 630   119 096 53 533 
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Siste steg er å beregne utslippene i forhold til transportarbeidet som utføres på vei og jernbane. 

Tabell 25viser dette transportarbeidet. Dette gir Tabell 40 for passasjertransport og Tabell 41 for 

godstransport. 

Tabell 40 Utslipp av CO2-ekvivalenter i gram pr passasjer-km for vei og jernbane 2007 

CO2-ekv  gram pr 
pass-km 2007 Vei Jernbane 

Konstruksjon 1,6 28,0 

Drift 0,3 4,9 

Vedlikehold   0,5 8,1 

Total 2,4 40,9 

 

 

Tabell 41 Utslipp av CO2-ekvivalenter i gram pr tonn-km for vei og jernbane 2007 

CO2-ekv  gram pr 
tonn-km 2007 Vei Jernbane 

Konstruksjon 3,0 14,8 

Drift 0,2 2,6 

Vedlikehold   4,2 4,3 

Total 7,4 21,7 

 

Figur 5 og   
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Figur 6 viser en grafisk framstilling av Tabell 38 og Tabell 39 . 

Figur 5 Utslipp av CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for vei og jernbane 
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Figur 6 Utslipp av CO2-ekvivalenter pr tonn-km for vei og jernbane 

 

Utslipp CO2-ekvivalenter passasjertransport 

Utslipp av CO2-ekvivalenter for kjøretøy til passasjertransport  beregnes ved å multiplisere vektene i 

Tabell 32 med totale utslipp pr år. Vi gjengir vektene  Tabell 42.  Dette gir kolonne B og C i Tabell 43. 

Kolonne D og E framkommer ved å beregne utslippene i forhold til transportarbeidet som er 54 803 

millioner passasjerkm for personbiler og 4 241 millioner passasjerkm for busser i 2007. 

Tabell 42 Vekter for fordeling av energibruk  på ulike kjøretøy for persontransport 

Aktivitet Personbil Buss Sum 

Konstruksjon 0,6013 0,0631 0,6644 

Drift 0,8290 0,0184 0,8474 

Parkering 1,0000 0,0000 1,0000 

Vedlikehold 0,0738 0,2415 0,3153 

 

 Figur 7 viser utslipp av CO2-ekvivalenter pr passasjerkm for buss og personbil.  Buss har høyere 

utslipp pr passasjerkm for aktivitetene konstruksjon og  vedlikehold. Målt pr passasjer-km er 

utslippene til vedlikehold 19 ganger større for busser enn for personbiler. Det tilsvarende tallet for 

konstruksjon er 1,3 ganger større. 

 

Tabell 43 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr passasjerkm for ulike kjøretøy 

 

Totale utslipp 
tonn CO2-ekv. 
pr år 

Totale utslipp tonn CO2-
ekvivalenter til 
passasjertransport pr år gram pr passasjerkm 

Aktivitet 
Personbil 
     (A) 

Personbil 
     (B) 

Buss 
   (C) 

Personbil 
    (D) 

B uss 
    (E) 

Konstruksjon 143 850 86 503 9 073 1,6 2,1 

Drift 20 030 16 605 368 0,3 0,1 

Vedlikehold 100 800 7 438 24 340 0,1 5,7 

Total 264 680 110 547 33 782 2,0 8,0 
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Figur 7 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr passasjerkm for ulike kjøretøy  

 

Drivstoff 
 

Bensin og diesel 

Innledning 

Bensin og olje produseres ved raffinering av råolje. Råolje består av flere hundre forskjellige typer 

molekyler av hydrokarboner.  Disse hydrokarboner er kjeder av ulik lengde. De ulike lengdene 

innebærer at ulike deler av råoljen har ulike kjemiske egenskaper.   Raffinering av råolje består i å 

destillere råoljen slik at ulike produkter lages av kjeder med ulik lengde 160. Bensin og diesel 

produseres ved cracking, det vil si at lange kjeder splittes opp i flere korte ved å splitte molekyler i 

kjeden. Ved hjelp av en slik prosess produseres lettere oljeprodukter som bensin og diesel. De mest 

flyktige komponentene eller fraksjonene slik som bensin skilles ut først mens diesel skilles ut senere i 

prosessen 161. 

Vi skal se på to produksjonskjeder for konvensjonell bensin og diesel. Data for produksjonskjedene er 

hentet fra den tyske databasen ProBas 162 som er et samarbeidsprosjekt mellom det tyske 

miljøverndepartementet og den uavhengige forskningsstiftelsen Öko-Institut 163. Produksjonskjedene 

er well-to-tank kjeder. Kjeden for bensin inkluderer tap ved fylling av tankanlegget, dette er ikke 

tilfellet for diesel. 

I ProBas er produksjonskjeden for både bensin og diesel basert på en tysk råoljemiks. Råoljemiksen 

som benyttes i Tyskland i 2010 er en blanding av to ulike mikser. En historisk miks for år 2000 og en 

miks basert på et estimat for 2020. Hver av de miksene inneholder olje fra fire forskjellige kilder. 

                                                           
160

 http://en.wikipedia.org/wiki/Oil_refinery  
161

 "diesel fuel." Encyclopædia Britannica. 2009. Encyclopædia Britannica Online. 26 Sep. 2009 
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/162731/diesel-fuel>. 
162

 http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php  
163

 http://www.oeko.de/aktuelles/dok/544.php  

http://en.wikipedia.org/wiki/Oil_refinery
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/162731/diesel-fuel
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php
http://www.oeko.de/aktuelles/dok/544.php
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Kildene er gitt ulik vekt for de to årene. Kildene er innenlandsk oljeproduksjon 164,  olje fra EU, olje fra 

Russland og olje fra OPEC. Råoljen fra OPEC-land blir fraktet til Tyskland med oljetanker, fra de andre 

kildene blir råoljen transportert via rørledning. Framtil 2020 ventes det at olje fra Russland får en 

større andel mens alle de andre kildene får en mindre andel. 

Tabell 44 Tysk råoljemiks 2000 og 2020 

 
Andeler 

Kilde 2000 2020 

Veid 
gjennomsnitt 

2010 

Tyskland 3,5 % 1,0 % 2,3 % 

EU 31,0 % 25,0 % 28,0 % 

Russland 30,0 % 39,0 % 34,5 % 

OPEC 35,5 % 35,0 % 35,3 % 

   

 

Sum 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Tabell 44 viser råoljemiksen for Tyskland i 2000 og 2020. For beregning av råoljemiksen 2010 teller 

de begge 50%. 

Bensin 

Figur 8 viser prosess-skjema for produksjon av 1 TJ med energi fra blyfri bensin Tyskland 2010. I 

output-feltene er det interne navnet på produktet fra ProBas tatt med slik at estimatene lett kan 

reproduseres av de som ønsker det. 

Figur 8 viser at energibruk og utslipp for produksjonskjeden er fordelt på to produkt. Det ene 

produktet er blyfri bensin. Det andre produktet er svovel som er et restprodukt ved raffinering av 

bensin.   

Figur 8 Prosess-skjema for produksjon av 1 TJ energi fra blyfri bensin 

                                                           
164

 Tyskland har en boreplattform på sandbanken Mittelplatte ved Schleswig-Holsteins nordsjøkyst, ikke langt 
nord for munningen av elva Elbe, se http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelplate  

http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelplate
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Tabell 45 viser well-to-tank produksjonskjede for blyfri bensin Tyskland 2010. I kolonne-hodet i 

tabellen er det interne navnet på datasettet i ProBas gjengitt slik at leseren eventuelt kan finne igjen 

datasettet i databasen om ønskelig. Et datasett er en oppstilling av input og output for en bestemt 

prosess. 

Tabell 45 Well-to-tank produksjonskjede for bensin Tyskland 2010. 

Tall for Tyskland 2010 i 
TJ 

Bensin fra 
tankanlegg 
 
 
Tankstelle\Benzin-
DE-2010 

Bensin fra 
raffineri 
 
 
Raffinerie\Benzin-
DE-2010 

Råolje i 
pipeline 
 
 
Pipeline\Öl-roh-
DE-mix-2010 

Råoljemiks 
Tyskland 
2010 
 
Öl-roh-mix-
DE-2010 

Råoljemiks 
Tyskland 
2000 (50%) 
 
Öl-roh-mix-DE-
2000 

Råoljemiks 
Tyskland 
2020 
(50%) 

Öl-roh-mix-
DE-2020 

Produkt Bensin Bensin Råolje Råolje Råolje Råolje 

Ikke nyttbar varme -4,57E-08 -4,57E-08 -4,33E-08 -4,33E-08 -1,06E-09 -8,56E-08 

Atomkraft 0,0036 0,00352 0,00267 0,00211 0,00249 0,00173 

Biomasse-Dyrking 4,21E-05 3,96E-05 2,26E-05 1,20E-06 1,16E-05 2,41E-06 

Biomasse-Reststoff 0,000234 0,00022 0,000126 1,39E-05 0,000301 1,62E-05 

Brunkull 0,00158 0,0015 0,000893 0,000271 0,0107 0,000241 

Naturgass 0,0164 0,0163 0,01 0,00982 1,03 0,00894 

Råolje 1,17 1,17 1,03 1,03 5,19E-07 1,03 

Geotermisk 2,12E-06 2,04E-06 1,46E-06 8,50E-07 8,58E-05 1,18E-06 

Avfall 0,000358 0,000342 0,000203 6,92E-05 0,000468 5,24E-05 

Sekundær-råstoff 0,000667 0,000646 0,000544 0,000501 -1,92E-11 0,000535 

Solenergi 1,14E-05 1,07E-05 6,08E-06 3,02E-07 0,00E+00 6,04E-07 

Steinkull 0,0092 0,00902 0,00744 0,00669 0,00625 0,00712 

Vannkraft 0,00131 0,0013 0,00113 0,0011 0,000869 0,00132 

Vindkraft 0,000125 0,000118 6,74E-05 7,11E-06 4,50E-06 9,72E-06 
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Sum (TJ) 1,2035 1,2030 1,0531 1,0506 1,0512 1,0500 

Output TJ 1 1 1 1 1 1 

Virkningsgrad 83,1% 83,1% 95% 95,2% 95,1% 95,2% 

CO2-ekvivalenter kg 15800 15400 5330    

 

Det er regnet med en energitetthet på 34,2 MJ/liter for bensin. Dette tilsvarer brennverdien eller 

lavere kaloriverdi for bensin.  Dette gir 29240 liter for 1 TJ med blyfri bensin. Utslippet av CO2-

ekvivalenter tilsvarer 13,1 gram pr MJ. 

Kjedevirkningsgraden for bensin er utregnet til 83,1%. Omlag 5% av energien i råstoffet går tapt ved 

transport i pipeline og oljetanker mens 12% av energien i råoljen går tapt ved raffinering til bensin. 

Det er beregnet et samlet transportbehov på 79 865 tonn-km for hele produksjonskjeden. I denne 

utregningen er transportarbeidet for råoljemiksen 2010 beregnet som et veid gjennomsnitt av 

transportarbeidet for råoljemiks 2000 og 2020. Hver av dem har en vekt på 0,5.  Det samlede 

transportarbeidet er beregnet til 29 653 tonn-km for produksjon av 1 TJ med energi fra blyfri bensin. 

Av dette blir 2 315 tonn-km utført fra raffineri til tankanlegg, resten ( 27 338) blir utført med 

oljetanker fra OPEC-land til Tyskland. Det samlede energiforbruket er beregnet til 0,0071 TJ for hele 

transportarbeidet. I dette estimatet er det tatt hensyn til at transportarbeid med skip bare utføres 

for olje fra OPEC-land, og at denne oljen tilsvarer 0,355 TJ pr produsert TJ i 2000 og 0,35 TJ i 2020. 

Det samlede energiforbruket for transportarbeidet tilsvarer 0,24 MJ/liter bensin levert tankanlegg. 

Det samlede utslipp av CO2-ekvivalenter for dette transportarbeidet tilsvarer 387,8  kg. Det tilsvarer 

0,0133 kg CO2-ekvivalenter pr liter bensin. 

Det forbrukes 0,129 TJ med energi til  prosessvarme for å produsere 1 TJ med energi fra blyfri bensin. 

Dette gir et forbruk til prosessvarme på 4,41 MJ/liter. 

En svensk undersøkelse fra Ecotraffic 165 estimerer en virkningsgrad for produksjon av bensin på 

84,1% og en virkningsgrad for distribusjon på 98,6%. Dette gir en samlet kjedevirkningsgrad på 82,9% 

som er sammenlignbart med den utregnede kjedevirkningsgraden på 83,1% i tabell 2. 

Diesel 

Figur 9 viser produksjons-skjema for kjeden med diesel som sluttprodukt. På samme måte som for 

bensin allokertes energibruk og utslipp mellom to produkt, diesel og svovel. 

Figur 9 Prosess-skjema for produksjon av 1 TJ energi fra diesel 

                                                           
165 Ecotraffic: Systemeffektivitet för alternative drivmedel, Publikation 2001:39, 
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/1936/2001_39_systemeffektivitet_for_alternativa_drivme
del.pdf , side 48 

http://publikationswebbutik.vv.se/upload/1936/2001_39_systemeffektivitet_for_alternativa_drivmedel.pdf
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/1936/2001_39_systemeffektivitet_for_alternativa_drivmedel.pdf
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Tabell 46  viser well-to-tank produksjonskjede for diesel i Tyskland 2010. Kjedevirkningsgraden er 

utregnet til 87% som er omlag 4 prosentpoeng høyere enn for bensin. Siden de fire siste leddene er 

identiske med leddene i produksjonskjeden for bensin, er det raffineringsleddet som gir den høyere 

virkningsgraden. Omlag 8% av energiinnholdet i råoljen går tapt ved raffinering til diesel, det 

tilsvarende tallet for bensin var 12%. 

Tabell 46 Well-to-tank produksjonskjede for diesel Tyskland 2010. 

Tall for Tyskland 2010 i 
TJ 

Diesel levert 
tankanlegg  
 
 
 
 
Tankstelle\Diesel-
DE-2010 

Diesel fra 
raffineri 
 
 
 
Raffinerie\Öl-
leicht-DE-
2010 

Råolje i 
pipeline 
 
 
 
Pipeline\Öl-roh-
DE-mix-2010 

Råolje-miks 
Tyskland 
2010 
 
Öl-roh-mix-DE-
2010 

Råolje- miks 
Tyskland 
2000 (50%) 
 
 
Öl-roh-mix-DE-
2000 

Råoljemiks 
Tyskland 
2020 (50%) 
 
Öl-roh-mix-DE-
2020 

Produkt Diesel Diesel Råolje Råolje Råolje Råolje 

Ikke nyttbar varme -4,48E-08 -4,48E-08 -4,33E-08 -4,33E-08 -1,06E-09 -8,56E-08 

Atomkraft 0,00322 0,00315 0,00267 0,00211 0,00249 0,00173 

Biomasse-Dyrking 3,39E-05 3,14E-05 2,26E-05 1,20E-06 1,16E-05 2,41E-06 

Biomasse-Reststoff 0,000188 0,000175 0,000126 1,39E-05 0,000301 1,62E-05 

Brunkull 0,0013 0,00122 0,000893 0,000271 0,0107 0,000241 

Naturgass 0,0137 0,0136 0,01 0,00982 1,03 0,00894 

Råolje 1,12 1,11 1,03 1,03 5,19E-07 1,03 

Geotermisk 1,85E-06 1,77E-06 1,46E-06 8,50E-07 8,58E-05 1,18E-06 

Avfall 0,000295 0,000278 0,000203 6,92E-05 0,000468 5,24E-05 

Sekundær-råstoff 0,000636 0,000615 0,000544 0,000501 -1,92E-11 0,000535 

Solenergi 9,14E-06 8,46E-06 6,08E-06 3,02E-07 0,00E+00 6,04E-07 

Steinkull 0,0086 0,00841 0,00744 0,00669 0,00625 0,00712 
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Vannkraft 0,00124 0,00123 0,00113 0,0011 0,000869 0,00132 

Vindkraft 0,000101 9,34E-05 6,74E-05 7,11E-06 4,50E-06 9,72E-06 

       

Sum 1,14932 1,13881 1,0531 1,0506 1,0512 1,0500 

Output TJ 1 1 1 1 1 1 

Virkningsgrad 87,0% 87,8% 95% 95,2% 95,1% 95,2% 

CO2-ekv kg 11600 11300 5330    

 

Diesel har en energitetthet på 37,3 MJ/liter målt med lavere kaloriverdi (brennverdi). Dette gir 26810 

liter for 1 TJ energi fra diesel. Utslippet av CO2-ekvivalenter tilsvarer 10,1 gram pr produsert MJ. 

Transportarbeid med energiforbruk og utslipp blir det samme for diesel som for bensin. Det skyldes 

at begge typer drivstoff bruker den samme råolje-miksen som råstoff. Siden energitettheten er ulik 

for diesel og bensin blir likevel energiforbruk og utslipp til transportarbeid ulikt pr liter. Forbruk av 

energi til samlet transportarbeid tilsvarer 0,26 MJ/liter og utslippet tilsvarer 0,014 kg  CO2-

ekvivalenter pr liter. 

Det er beregnet et energiforbruk på  0,0761 TJ for prosessvarme for hele produksjonskjeden. Dette 

gir 2,84 MJ/liter. Dette tilsvarer omlag 64% av prosessvarmen for produksjon av 1 liter bensin. 

Ecotraffic estimerer en virkningsgrad for produksjon av diesel på 88,8% og en virkningsgrad for 

distribusjon på 99%. Dette gir en samlet kjedevirkningsgrad på 87,9% som er sammenlignbart med 

den estimerte kjedevirkningsgraden på 87% i tabell 3 166. 

Estimat for produksjon av bensin og diesel fra CONCAWE/EuCar 

CONCAWE/ EuCar er et samarbeidsprosjekt mellom EU-kommisjonens Institutt for miljø og bærekraft 
167, den europeiske bilindustriens forskningsråd (EuCar)4 168 og oljeindustriens bransjeorgan for helse, 

miljø og sikkerhet i raffinering og distribusjon (CONCAWE 169). I prosjektet er det beregnet energibruk 

og utslipp for produksjon av konvensjonelle drivstoff 170. Vi skal her gjengi estimatene for bensin og 

diesel. 

Estimatet fra CONCAWE/EuCar omfatter fire steg i produksjon av diesel og bensin: 

 Utvinning og  prosessering av råolje. 

 Transport av råolje til EU. 

 Raffinering av råolje til diesel og bensin i EU. 

 Transport og fylling av  diesel og bensin. 

I rapporten fra prosjektet beregnes netto energibruk pr energienhet i det endelig produkt 171. Både 

energibruk og energiinnhold måles i MJ.  Med netto energibruk menes energi som er brukt i 

                                                           
166

 ibid., side 48. 
167

http://ies.jrc.ec.europa.eu/WTW.html 
168

 http://www.eucar.be/ 
169

 http://www.concawe.be/Content/Default.asp 
170 CONCAWE/EUCar: Description and detailed energy and GHG balance of individual pathways, WTT 
(Well-to-Tank) Appendix 2, 
http://ies.jrc.ec.europa.eu/uploads/media/WTT%20App%202%20v30%20181108.pdf 
171

 ibid., side 2. 

http://ies.jrc.ec.europa.eu/WTW.html
http://www.eucar.be/
http://www.concawe.be/Content/Default.asp
http://ies.jrc.ec.europa.eu/uploads/media/WTT%20App%202%20v30%20181108.pdf
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prosessen minus energiinnholdet i det endelige produktet. Energiinnholdet i produktet er således 

inkludert i nevner men ikke i teller i de utregninger som er gjort i rapporten fra CONCAWE/EuCar.  

Vi er primært interessert i tapsmultiplikatorer, det vil si multiplikatorer som viser hvor mye mer 

energi som må anvendes for å produsere en energienhet av produktet. For å beregne slike 

multiplikatorer må vi ta hensyn til energiinnholdet i produktet i nevneren, det vil si energibruken må 

beregnes brutto og ikke netto.  

Vi bruker Likning 11 til å oversette netto energibruk pr energienhet til tapsmultiplikatorer. 

Likning 11 Beregning av tapsmultiplikator 

                    

I Likning 11 tar vi hensyn til energiinnholdet i nevneren ved å legge til en energienhet. Dersom netto 

energibruk pr enhet energi er beregnet i MJ legger vi til 1 MJ for å ta hensyn til energiinnholdet i det 

ferdige produktet. På denne måten beregner vi energibruken brutto, det vil si inklusive den energien 

som blir ført videre fra råvaren til de endelige produktet. Virkningsgraden måler effektivitet i 

framstilling av et drivstoff, det vil si hvor mye energi som går tapt ved utvinning og omdanning av 

råvaren til endelig energiprodukt. Vi beregner virkningsgraden for drivstoffet som den inverse av 

tapsmultiplikatoren. 

I estimatene fra CONCAWE/EuCar antas det at tilbud av råolje på marginen kommer fra Midt-Østen 
172.  Vi forstår dette slik en økning i forbruket av diesel og bensin i EU dekkes av økt import av råolje 

fra Midt-Østen.  CONCAWE/EuCar gir ingen eksakt beskrivelse av sammensetningen av råoljen som 

blir prosessert i EU utover dette. 

I tillegg til energibruk beregner CONCAWE/EuCar utslipp av gram CO2  pr energienhet i det endelige 

produktet. For bensin og diesel er det ingen utslipp av andre gasser som inngår i beregningen av 

CO2-ekvivalenter. Utslipp av CO2 og CO2-ekvivalenter er derfor identiske for produksjon av diesel og 

bensin i følge estimatene fra Concawe/EuCar. 

Tabell 47 viser estimat for produksjon av bensin og diesel fra CONCAWE/EuCar. 

Tabell 47 Energibruk og utslipp av CO2 for produksjon av 1 MJ energi fra diesel og bensin EU 2010. 

 
 

Netto MJ pr MJ i 
sluttprodukt Utslipp CO2-ekv g/MJ 

Produksjons-steg Bensin Diesel Bensin Diesel 

Utvinning og prosessering 0,03 0,03 3,6 3,7 

Transport av råolje til EU 0,01 0,01 0,9 0,9 

Raffinering av råolje i EU 0,08 0,10 7 8,6 

Distribusjon til tankanlegg 0,02 0,02 1 1 

     Total 0,14 0,16 12,5 14,2 

Tapsmultiplikator 1,14 1,16 
  Kjedevirkningsgrad 0,877 0,862 
   

                                                           
172

 ibid., side 6. 
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Tabell 47 viser at energiforbruk og utslipp av CO2 er størst i raffineringsleddet. Til sammen beregnes 

en tapsmultiplikator på 1,14 for bensin og 1,16 for diesel. Forskjellen mellom produktene skyldes at 

raffinering av 1 MJ med energi fra diesel krever 0,02 MJ mer energi enn tilsvarende raffinering av 1 

MJ med energi fra bensin. 

Utslipp av CO2 er også størst i raffineringsledet. I tillegg er det  betydelige utslipp knyttet til selve 

utvinningen av olje.  

Vi merker oss at det relative forholdet når det gjelder energibruk mellom bensin og diesel er 

omvendt hos CONCAWE/EuCar i forhold til ProBas. I den tyske databasen har diesel størst 

vikningsgrad mens bensin har høyest virkningsgrad i estimatene fra CONCAWE/EuCar. Det samme 

gjelder utslipp av CO2-ekvivalenter. Hos ProBas er det størst utslipp ved produksjon av bensin og 

minst utslipp ved produksjon av diesel. I estimatene fra CONCAWE/EuCar er forholdet omvendt. 

Oppsummering 

ProBas 

Figur 10 viser kjedevirkningsgraden for bensin og diesel. Figur 11 viser energibruken pr liter 

produsert drivstoff. Figuren viser at diesel har høyere kjedevirkningsgrad og høyere energibruk pr 

liter. Grunnen til at diesel har høyere energibruk pr liter er at 1 TJ med energi fra diesel gir mindre 

mengde liter enn 1 TJ med energi fra blyfri bensin. For diesel gir 1 TJ med energi 26810 liter. 

Tilsvarende tall for blyfri bensin er 29240 liter. Dermed blir det færre liter å dele energibruken på for 

diesel noe som fører til at energibruken pr liter øker.    

Figur 10 Kjedevirkningsgrad bensin diesel

 

Figur 11 Energibruk MJ/liter for produksjon  av bensin og diesel 



123 
 

 

 

Figur 12  og Figur 13 viser energibruken for transport og prosessvarme pr liter for bensin og diesel. 
Diesel har det høyeste energiforbruket til transport mens forholdet er omvendt for prosessvarme.  

Figur 12 Transport MJ/liter for bensin og diesel
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Figur 13 Prosessvarme MJ/liter for bensin og diesel 
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Figur 14 viser utslipp av CO2-ekvivalenter pr liter produsert drivstoff. Figuren viser at bensin har det 

høyeste utslippet pr liter. Raffinering av bensin er en mer energikrevende prosess og fører til større 

utslipp enn hva tilfellet er for diesel. Prosess-skjema som er gjengitt ovenfor viser at bensin har større 

forbruk av prosess-varme i raffineringsleddet. Denne prosessvarmen leveres i form av olje og gass 

slik at økt forbruk av prosessvarme fører til økte utslipp pr energienhet for bensin. Økt forbruk av 

energi til prosessvarme fører også til at kjedevirkningsgraden er lavere for bensin enn diesel. 

Figur 14 Utslipp av CO2-ekvivalenter pr liter for produksjon av bensin og diesel 

 

CONCAWE/EuCar 

Figur 15 viser estimat for energibruk for produksjon av diesel og bensin fra CONCAWE/EuCar.  Figur 

16 viser utslipp av CO2 ved produksjon av 1 MJ med energi fra henholdsvis bensin og diesel i følge 

estimatene fra CONCAWE/EuCar. 

Figur 15 Virkningsgrad for produksjon av bensin og diesel. CONCAWE/EuCar 
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Figur 16 Utslipp av gram CO2 pr produsert MJ fra bensin og diesel. CONCAWE/EuCar.  

 

 

Biodiesel 

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) 173 

 Soyaolje 

 Solsikker (SME, Sonnenblumenöl-methyl-esther) 174 

 Trevirke (biomasse) 

 Dyrefett (TME, tallow-methyl-esther) 175 

 Palmeolje (PME, palmoil-methyl-esther)176 

Data for utregning av virkningsgraden og utslipp er hentet fra den tyske databasen ProBas 177. 

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 

                                                           
173

 Methyl-esther fra raps 
174

 Methyl-esther fra solsikkefrø 
175

 Methyl-esther fra talg. 
176

 Methyl-esther fra frukten fra oljepalmen. 
177

 ProBas er et samarbeidsprosjekt mellom det tyske miljøverndepartementet og den uavhengige 
forskningsstiftelsen Öko-Institut http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php  

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php
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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 178.   

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 179. 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 

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 180 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 181. 

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 182.  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 50 183. 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. 

                                                           
178

 Store Norske Leksikon, Glyserol, se  http://www.snl.no/glyserol 
179

 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. 
180

 http://www.elsbett.com/  
181

 Taupp, M.: Biodiesel, http://www.pharmazie.uni-wuerzburg.de/Studium/Lmc/Seminare/Biodiesel.pdf  
182

 http://www.snl.no/cetan , side 17. 
183

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

http://www.snl.no/glyserol
http://de.wikipedia.org/wiki/Fischer-Tropsch-Synthese
http://de.wikipedia.org/wiki/BtL-Kraftstoff
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
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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 184. Denne verdien 

kalles for cloud-point verdien 185, 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 186.  Under forestring blir fettet i oljen (fra planter eller 

dyrefett) splittet i sine tre fettsyrer 187. 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 

dyrefett får vi TME (tallow-methyl-esther 188).  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 189. 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 190.    

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 191. RME oppgis å ha en energitetthet 

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

                                                           
184

 ibid. 
185

 http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_point  
186

 http://www.snl.no/.sml_artikkel/fettstoffer  
187

 http://no.wikipedia.org/wiki/Diesel  
188

 Altså en methyl-esther basert på talg som er fett fra storfe eller sau. Talg er en glyserolesther, se 
http://www.snl.no/.sml_artikkel/talg./1  
189

  http://www.fnr-server.de/ftp/pdf/literatur/pdf_174-basisdaten_biokraftstoff-freigabe.pdf  
190

 Taupp, side 25. 
191

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

http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_point
http://www.snl.no/.sml_artikkel/fettstoffer
http://no.wikipedia.org/wiki/Diesel
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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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.  

    
    

         
 

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 192 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: 

   
   
 
   

          
 
   

 

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 193.  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. 

                                                           
192

 Hentet fra Høyer, K.G. og Heiberg, E.: Persontransport – konsekvenser for energi og miljø, VF-Rapport 1/93, 
side 56. 
193

 Taupp, side 25. 
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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  194.    

Brutto 
  

                                                           
194

 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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Figur 17 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. 

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. 
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Figur 17 Prosess-skjema for produksjon av RME (brutto) 
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Figur 17 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 48  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 48 Well-to-tank produksjonskjede for RME 
195

   

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 

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.  

                                                           
195

 Rapeseed-methyl-esther 
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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 196 

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) 

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 48 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 18 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 18 Prosess-skjema for produksjon av RME (netto) 
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 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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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 

omlag 0,65 TJ og virkningsgraden øker fra 50,2% til 74,3%.  Tabell 49  viser en detaljert oversikt over 

produksjonskjeden for RME netto. 

Tabell 49 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 
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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. 
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 19 Prosess-skjema for produksjon av SME (brutto) 
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Figur 19 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. 

Tabell 50 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 50 Well-to-tank produksjonskjede for SME 
197

  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 

                                                           
197

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

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 20 viser prosess-skjema for produksjon av 

SME netto. 

Figur 20 Prosess-skjema for produksjon av SME (netto) 
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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 51 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 51 Well-to-tank produksjonskjede for SME (netto)  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 -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 
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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.   
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Figur 21  viser prosess-skjema for denne produksjonskjeden. 
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Figur 21 Prosess-skjema for produksjon av TME (brutto) 

 

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 198. 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 199.  Biodiesel fra 

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

  

                                                           
198

 http://www.nt.ntnu.no/users/skoge/prost/proceedings/aiche-2004/pdffiles/papers/035f.pdf  
199

 ibid. 
200

 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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Figur 21 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. 

Tabell 52 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 52 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 52 Well-to-tank produksjonskjede for TME 
201

  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 

 

                                                           
201

 Tallow-methyl-esther, altså en ester som består av methyl og dyrefett (triglyserider). 
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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. 

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 22 viser detaljene.  Tabell 53 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 22 Prosess-skjema for produksjon av TME (netto). 
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Tabell 53 Well-to-tank produksjonskjede for TME (netto)  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 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 202.  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 203. 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. 

                                                           
202

 http://en.wikipedia.org/wiki/Biomass_gasification  
203

 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 204.  

Syntetisk diesel har et cetan-tall på over 70 205 . 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 206. 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 23 viser prosess-skjema for produksjon av syntetisk gass. 

Figur 23 Prosess-skjema for syntetisk gass 

 

Tabell 54 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 

                                                           
204

 http://www.managenergy.net/conference/0511cvf/alden.pdf . Denne presentasjonen av syntetisk gass 
presenterer følgende begrep: Paradiesel=Syntetisk gass+biodiesel. 
205

 http://www1.eere.energy.gov/vehiclesandfuels/pdfs/deer_2005/panel1/2005_deer_schaberg.pdf  , en 
annen kilde oppgir 60, se http://www.syndiesel.com  
206

 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 207 fra trevirke. 

ProBas har et datasett 208 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 54 Well-to-tank produksjonskjede for syntetisk diesel.   

 Syntetisk gass fra 
tankanlegg 

 
 
 
(Tankstelle\BtL 
209

(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% 

                                                           
207

 Den tyske betegnelsen er ”Koppelprodukte” som her blir tolket som spon eller flis. 
208

 Et datasett betyr her en oppstilling av energibruk og utslipp for en bestemt prosess som f eks produksjon av 
syntetisk gass og diesel. 
209

 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 
210. 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 211.   

Oljepalmen som palmeolje kommer fra, vokser i Vest- og Sentral-Afrika og i Malaysia og Indonesia 212. 

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

                                                           
210

 http://en.wikipedia.org/wiki/Palm_oil  
211

 http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-90162005000300014&script=sci_arttext , se Introduction 
212

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

http://en.wikipedia.org/wiki/Palm_oil
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-90162005000300014&script=sci_arttext
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/426205/oil-palm
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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 213. 

Figur 24 Prosess-skjema for produksjon av PME (brutto) 

 

Tabell 55  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. 

Reststoffet fra frøene kan brukes som biomasse til produksjon av biogass eller etanol fra cellulose i 

frøene 214. 

Tabell 55 Well-to-tank produksjonskjede for PME 
215

 

                                                           
213

 http://www.weihenstephan.de/blm/leu/forschung/kraftstoffe.shtml  
214

 http://en.wikipedia.org/wiki/Palm_oil#Biofuels_and_bioproducts  
215

 Palmoil-methyl-esther 

http://www.weihenstephan.de/blm/leu/forschung/kraftstoffe.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Palm_oil#Biofuels_and_bioproducts
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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).  

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. 
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Figur 25 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 25 Prosess-skjema for produksjon av PME (netto) 

 

Oppsummering 

Brutto 

Tabell 56  viser virkningsgrad og samlet energiforbruk for de ulike produksjonskjeder for biodiesel.  

Tabell 56 Forbruk av total energi brutto produksjonsprosesser 

 Virknings-
grad % 

Energi TJ/TJ Energi 
MJ/liter 
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RME 216 50,2 2,0 65,0 

SME 217 56,9 1,8 57,4 

Syntetisk diesel 63,4 1,6 51,5 

TME 218 51,1 2,0 63,9 

PME 219 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 26 viser virkningsgraden for de ulike produksjonskjeder brutto. 

Figur 26 Virkningsgrad for ulike typer bio-diesel (brutto) 

  

Tabell 57  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 57 Utslipp CO2-ekvivalenter 

 CO2 tonn/ 
TJ 

CO2-ekv. 
kg/liter 

RME  64,8 2,1 

                                                           
216

 Rapeseed-methyl-esther fra rapsfrø 
217

 Sonnenblumenöl-Methyl-esther fra solsikkefrø 
218

 Tallow-methyl-esther fra dyrefett (talg) 
219

 Palmoil-methyl-esther 
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SME 44,6 1,5 

Syntetisk diesel 1,7 0,1 

TME 52,1 1,7 

PME 56,5 1,8 

 

Figur 27 viser utslipp av CO2-ekvivalenter pr liter for de produksjonskjedene. 

Figur 27 Utslipp av CO2-ekvivalenter pr liter for ulike typer biodiesel 

  

Tabell 58 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 58 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 
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Figur 28 Transportarbeid i MJ/liter for biodiesel well-to-tank produksjonskjede med ulike råvarer 
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Figur 28 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 59 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 59 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 
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Figur 29 viser forbruket av prosessvarme for ulike produksjonskjeder for biodiesel fra ulike råvarer. 
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Figur 29 Prosessvarme i MJ/liter for biodiesel well-to-tank produksjonskjede med ulike råvarer 

 

 

Netto 

Tabell 60 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 60 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 30  viser virkningsgraden for de ulike produksjonskjeder netto. 
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Figur 30 Virkningsgrad for ulike typer bio-diesel (netto) 

  

 Tabell 61 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 61 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. 
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Figur 31 viser utslipp av CO2-ekvivalenter pr liter for de produksjonskjedene. 
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Figur 31 Utslipp av CO2-ekvivalenter pr liter for  biodiesel med ulike råstoff (netto) 

 

Figur 32 viser forskjellen mellom netto og brutto produksjonskjeder. 

Figur 32 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 
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CO2-ekvivalenter knyttet til transportarbeidet er 143 tonn høyere for netto-prosessen siden 

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 220, EUCAR 221 og 

CONCAWE 222. EUCAR er bilindustriens forskningsråd og CONCAWE er oljeindustriens bransjeorgan 

for helse, miljø og sikkerhet i raffinering og distribusjon 223. 

I tillegg skal vi presentere noen estimat fra DeLucchi for biodiesel 224.  

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 
  

                                                           
220

 http://ies.jrc.ec.europa.eu/WTW.html 
221

 http://www.eucar.be/ 
222

 http://www.concawe.be/Content/Default.asp 
223

 Se side 1, http://ies.jrc.ec.europa.eu/uploads/media/V3.1%20TTW%20Report%2007102008.pdf 
224

 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://ies.jrc.ec.europa.eu/WTW.html
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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Tabell 62 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.  
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Tabell 62 Energibruk for produksjon av 1 MJ med energi fra biodiesel fra RME 

 
Brukt energi 

Produsert 
energi Tapt energi 

 

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 63 viser resultatet. 

Tabell 63 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 
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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 

med elektrisitet 0,0687 MJ med damp til prosessenergi og prosessvarme for produksjon av 1 MJ med 

biodiesel fra soyaolje.  

Tabell 64 viser energibruk for produksjon av 1 MJ med energi fra soyabønner. 

Tabell 64 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 

65 viser energibruk for biodiesel fra soyaolje i lastebiler. 

Tabell 65 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 
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Well-to-Tank (C=A-B) 32,34 

Multiplikator (D=A/B) 2,055 

 

Oppsummering 

Tabell 66 viser tapsmultiplikatorer for produksjon av biodiesel fra ulike råvarer.  

Tabell 66 Tapsmultiplikatorer  for produksjon av biodiesel fra ulike råvarer 

Biodiesel 
 RME 1,467 

SME 1,424 

Soyabønner 1,588 

DeLucchi - Soyaolje  2,055 

 

Etanol 

Innledning 

Etanol har lavere energi-tetthet enn bensin. En liter etanol inneholder 21,1 MJ, det tilsvarende tallet 

for bensin er 32,6 MJ/liter 225 mens diesel har en energitetthet på 38,6 MJ/liter 226. Dette innebærer 

at rekkevidden for biler drevet med etanol er mindre enn bensin dersom volumet på drivstoff-tanken 

holdes konstant.  

Etanol har høyere oktan-tall enn bensin 227. Høyere oktantall tillater høyere kompresjon av gass og 

dermed lettere antenning i en ottomotor.  Bensin har et oktaninnhold fra 91-98, det tilsvarende tallet 

for etanol er 116 228. Bruk av etanol kan dermed øke ytelsen til en ottomotor siden etanol tillater 

høyere kompresjon til samme temperatur. 

Etanol fordamper lettere enn bensin 229. Dette kan hindre kondensering av damp i sylinderne i en 

ottomotor. En ottomotor er mer utsatt for kondensering enn en dieselmotor siden den opererer med 

lavere kompresjonsforhold under lavere forbrennings-temperatur. 

Etanol fra biomasse har en tetthet på 0,79 kg/liter. Viskositeten er 1,5 mm2/s ved 20o C.  Den har et 

cetan-tall på 3, men denne egenskapen er ikke så viktig for etanol som for dieselstoffer siden etanol 

skal brukes i en otto-motor som tennes ved en ekstern plugg i stedet for å selv-antennes. Etanol 

forbrenner med oksygen ved temperaturer mindre enn 21o C (flammepunkt).  

Anvendelse av etanol 

Etanol kan brukes i en forbrenningsmotor, enten alene eller blandet med konvensjonell bensin. Om 

den brukes alene, må motoren tilpasses drivstoffet 230. Etanol kan ikke brukes i en dieselmotor.   
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Etanol kan brukes i otto-motorer 231 , sammen med elektromotorer som hybridbiler eller det kan 

brukes i brenselceller 232 med omforming til hydrogen.  Disse brenselceller kalles DEFC (Direct Ethanol 

Fuel Cell). En brenselcelle som bruker etanol kan også bruke bensin til å generere hydrogen 233. Siden 

en brenselcelle har en høyere virkningsgrad enn en forbrenningsmotor kan det være mer effektivt å 

bruke etanol og bensin til å generere hydrogen enn å anvende drivstoffene direkte i en 

forbrenningsmotor. En forbrenningsmotor med bensin har en virkningsgrad på 14,9% i siste leddet, 

det vil tank-to-wheel energivirkningsgrad 234. En brenselcelle har en virkningsgrad på 36% dersom det 

antas at hele varmen som ikke brukes til produksjon av hydrogen går tapt 235, virkningsgraden blir 68 

prosent dersom det antas at 50% av denne varmen kan omdannes til nyttbar energi ( f eks i 

varmeapparat) 236. 

Etanol har hittil vært brukt sammen med en blanding av bensin. Drivstoffet E10 er en blanding med 

10% etanol og 90% bensin. Kjøretøy som bruker bensin må ikke modifiseres for å bruke denne 

blandingen. Noen amerikanske byer påbyr denne blandingen i stedet for bensin. Drivstoffet E85 

inneholder 85% etanol og 15% bensin. For å bruke denne blandingen må kjøretøyene modifiseres. 

Magnesium, aluminium og gummi må fjernes fra drivstoff-systemet og innsprøytingen av drivstoff i 

sylinderne må økes siden etanol er strømførende i motsetning til bensin 237. E10 har et oktaninnhold 

på linje med bensin mens E85 har et høyere oktantall på 105.   

Produksjon av etanol 

Etanol kan produseres fra stivelse i korn eller sukkerroe. Stivelsen omdannes til sukker (glykose) ved 

hjelp av enzymer 238. Sukkeret gjæres til alkohol eller etanol. Etanol kan også lages av  materiale som 

inneholder cellulose, f eks trevirke eller planter. For å komme fra cellulose til sukker må cellulose 

skilles fra hemicellulose og lignin 239. Dette gjøres ved å behandle biomassen med en syre som bryter 

ned hemicellulose og oppløser lignin 240 ved hjelp av hydrolyse. Etter at hemicellulose og lignin er 

skilt ut kan cellulosen gjøres om til glykose ved hjelp av enzymer. Glykose kan igjen omdannes til 

etanol ved gjæring. 

Dersom etanol utvinnes fra korn eller sukkerroe må disse dyrkes med tilførsel av gjødsel. Dette øker 

energibruken og utslipp av CO2 i kjeden. På den andre siden er det enklere å utvinne glykose fra 

stivelse enn fra cellulose. Konvertering fra cellulose til glykose krever mer energi, mens det på den 

annen side ikke kreves tilførsel av gjødsel for å utnytte biomasse til produksjon av etanol. 
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Etanol utvinnes fra korn, sukkerroe eller cellulose ved hjelp av en biokjemisk prosess der biologisk 

materiale brytes ned og omdannes til alkohol ved hjelp av kjemikalier. Etanol kan også produseres 

ved hjelp av en termokjemisk prosess hvor kjemikalier og varme benyttes til å omdanne biologisk 

materiale til etanol 241.  Biomassen brytes først ned til syntetisk gass som er en blanding av 

karbonmonoksid (CO)  og hydrogen (H2). Syntetisk gass brukes til å produsere metanol. Ved å la 

metanol reagere med CO2 og hydrogen (H2) ved hjelp av en katalysator (kobolt) og en syre 242 skilles 

etanol fra metanol. Denne siste omdanningen vil ikke bli vurdert her. 

Etanol kan også produseres fra petroleum eller fra hydrering av etylen 243. Disse alternativene vil 

heller ikke bli vurdert her siden de er karbon-baserte drivstoff og ikke kan kalles alternative på 

samme måte som biodrivstoff fra biologisk materiale. 

All etanol til bruk i kjøretøy har til nå vært produsert fra korn eller sukkerroe. New York Times melder 

10 juni 2009 at en kanadisk bensinstasjon var den første til å selge en blanding av etanol og bensin 

hvor etanolen er produsert fra cellulose i biomasse 244.  

Figur 33  viser stegene i produksjon av etanol fra to kilder, korn/sukkeroe samt cellulose fra 

biomasse. 

Figur 33 Produksjon av etanol fra korn, sukkerroe og biomasse 

 

Allokering ved brutto-netto prosesser 

Ved produksjon av etanol produseres det også bi-produkt som er nyttige i andre sammenhenger. 

Dette gjelder særlig bunnfall fra gjæring av planter til etanol. Dette produktet (Distiller’s Dried Grain 

with Solubles eller DDGS) kan brukes til dyrefor. 
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Energibruken til produksjon av etanol vil således også omfatte energibruk til produksjon av andre 

nytteprodukter. Spørsmålet er om energibruken skal deles mellom produktene eller om alt skal 

tilskrives produksjon av etanol. Den første metoden kalles allokering og innebærer at det beregnes 

netto energibruk og utslipp for produksjon av etanol. Den andre metoden kalles brutto siden all 

energibruk og utslipp belastes hovedproduktet som er etanol. 

 Vi skal bruke den tyske databasen ProBas 245 til å lage estimater for virkningsgrad for produksjon av 

etanol fra forskjellige råvarer. Denne databasen beregner prosessen både netto og brutto for flere, 

men ikke alle, råvarer. Der hvor det foreligger netto og brutto estimat vil vi presentere begge. Vi vil 

med andre ord presentere estimat både med (netto) og uten (brutto) allokering. Der hvor det ikke 

foreligger både netto og brutto estimat vil vi legge særlig vekt på å presisere hva slags metode som er 

tatt i bruk. Dette må gjøres for å sikre at råstoff blir sammenliknet etter de samme systemgrenser. 

 

Well-to-tank produksjonskjeder fra ProBas 

Vi vil i denne delen presentere detaljert estimat over produksjonskjedene for etanol med ulike 

råvarer. Estimatene er hentet fra ProBas. Der hvor det foreligger netto og brutto estimat for hele 

kjeden vil begge bli presentert. Framstillingen er organisert etter råvare. 

Hvete 

Brutto 

Figur 34 viser prosess-skjema for produksjon av etanol fra hvete beregnet brutto. I figuren er det tatt 

med de interne navnene fra ProBas for produktene ved ethvert ledd i kjeden. 

Figur 34 Prosess-skjema for produksjon av etanol fra hvete (brutto) 

 

Tabell 67  viser virkningsgrad, utslipp av CO2-ekvivalenter, energi og utslipp fra transport og 

energibruk for  prosessvarme  for hvert ledd i brutto produksjonskjede for etanol fra hvete. Tabellen 

inneholder det interne navnet på datasettet i ProBas slik at leseren kan finne igjen oppstillingen om 
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ønskelig. Leddene i tabellen presenteres med siste ledd først. Dette gjelder for alle tabeller fra de 

ulike produksjonskjeder. 

Det største tapet inntreffer ved produksjonsanlegget hvor etanol produseres fra hvete. Her går 52,6% 

av energien fra hveten tapt. I dette leddet brukes blant annet 0,314 TJ eller 87 222 kWh til 

prosessenergi for produksjon av energi tilsvarende 1 TJ (277 778 kWh) fra  produsert etanol. Det 

største transportarbeidet foregår fra lagringsplass for tørkede hvetekorn til produksjonsanlegg. 

Denne transporten foregår med en semi-trailer med total vekt (inklusive egenvekt) på 40 tonn og 

med en utnyttelsesgrad på 50%. Transport fra produksjonsanlegg til tankanlegg foregår med samme 

transportmiddel. 

Transporten fra dyrkingsfelt til lagringsplass for hvete foregår med traktor med 121 hestekrefter (90 

kW). Det beregnes 100% utnyttelsesgrad med tom retur. Data for traktor-transport er basert på 

Tyskland 1995-2000.  

Til sammen er transportarbeidet på  10 476 tonn-km for produksjon av 1 TJ  med energi fra etanol 

levert tankanlegg. Dette transportarbeidet forbruker til sammen 0,0135 TJ eller 3750 kWh med 

energi. Transportarbeidet medfører utslipp av 1 tonn med CO2-ekvivalenter . 

I tillegg til transport vil selve prosesseringen av etanol medføre utslipp av CO2. For hele kjeden 

beregnes et utslipp på 63 500 kg for produksjon av 1 TJ med energi fra etanol fra hvete. Omlag 

47 000 kg (74%) av dette utslippet forekommer i fabrikasjonsleddet. 

Tabell 67 Well-to-tank produksjonskjede for etanol laget av hvete (brutto) 

Energibruk for Tyskland 
2010 i TJ 

Etanol fra 
tankstasjon 

 
Tankstelle\Bio-
EtOH-gross 
(Weizen)-DE-
2010/brutto 

Etanol 
 
Fermenter\Bio-
EtOH-gross 
(Weizen)-DE-
2010/brutto 

Tørkede hvete-
korn 

 
 
 
Lagerung+Trocknung\ 
Weizen-Körner-2010 

Dyrking av 
hvete-korn 

 
 
 
Anbau\Weizen-
Körner-DE-2010 

Ikke nyttbar varme -1,62E-09 -1,61E-09 -9,27E-10 -5,28E-10 

Atomkraft 0,0494 0,0493 0,00526 0,00262 

Biomasse-Dyrking 1,67 1,67 0,966 1 

Biomasse-Reststoff 0,00906 0,00904 0,000641 0,000111 

Brunkull 0,0528 0,0527 0,00479 0,00186 

Naturgass 0,496 0,496 0,0419 0,0421 

Råolje 0,0831 0,0788 0,0384 0,0274 

Geotermisk 4,87E-05 4,86E-05 2,97E-06 3,55E-08 

Avfall 0,0118 0,0117 0,00121 0,000587 

Sekundær-råstoff 0,00044 0,000432 6,76E-05 4,12E-05 

Solenergi 0,000458 0,000457 2,77E-05 1,21E-07 

Steinkull 0,053 0,0529 0,0075 0,00495 

Vannkraft 0,00352 0,00351 0,000419 0,000242 

Vindkraft 0,00486 0,00486 0,000332 4,55E-05 

     Sum 2,4345 2,4297 1,0666 1,0800 
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Virkningsgrad (%) 41,1% 41,2% 93,8% 92,6% 

CO2-ekv kg 63500 63100 16200 
 Transport tonn-km 3731 6238 507 
 Transport TJ/tonn-km 1,21036E-06 1,21036E-06 2,85456E-06 
 Transport total TJ 0,0045 0,00755 0,001447 
 CO2-ekv  transport kg/ 

tonn-km 0,092 0,092 0,221 
 CO2-ekv transport  kg 343,3 573,9 112 
 Prosessvarme (TJ) 

 
0,314 

   

Netto 

 Figur 35 viser prosess-skjema for produksjon av etanol fra hvete beregnet netto.  Produksjonskjeden 

allokerer energi og utslipp mellom etanol og bunnavfall fra gjæringen, DDGS.  Dersom DDGS ikke kan 

produseres fra destillering av hvete vil produktet produseres fra raps. Derfor beregner ProBas en 

rabatt for hvete ut fra den mengde raps som spares for produksjon av DDGS. Fradraget for denne 

besparelsen utgjør netto-estimatet for hvete. 

Figur 35 Prosess-skjema for produksjon av etanol fra hvete (netto) 

 

Tabell 68 viser en detaljert oversikt over netto-estimatet for produksjonskjeden. 
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Tabell 68 Well-to-tank produksjonskjede for etanol laget av hvete (netto) 

Energibruk for Tyskland 
2010 i TJ 

Etanol fra 
tankstasjon 
 
 
Tankstelle\Bio-EtOH-
aus-Weizen-2010 

Etanol 
 
 
 
Fermenter\Bio-EtOH-
gross (Weizen)-DE-
2010/Raps 

246
 

Tørkede hvete-
korn 

 
Lagerung+Trocknun
g\ 
Weizen-Körner-
2010 

Dyrking av 
hvete-korn 

 
 
 
Anbau\Weizen-
Körner-DE-2010 

Ikke nyttbar varme -1,59E-09 -1,59E-09 -9,27E-10 -5,28E-10 

Atomkraft 0,0479 0,0478 0,00526 0,00262 

Biomasse-Dyrking 1,36 1,36 0,966 1 

Biomasse-Reststoff 0,009 0,00898 0,000641 0,000111 

Brunkull 0,0518 0,0517 0,00479 0,00186 

Naturgass 0,469 0,469 0,0419 0,0421 

Råolje 0,059 0,059 0,0384 0,0274 

Geotermisk 4,87E-05 4,86E-05 2,97E-06 3,55E-08 

Avfall 0,0114 0,0114 0,00121 0,000587 

Sekundær-råstoff 0,000405 0,000405 6,76E-05 4,12E-05 

Solenergi 0,000458 0,000457 2,77E-05 1,21E-07 

Steinkull 0,05 0,0499 0,0075 0,00495 

Vannkraft 0,00337 0,00337 0,000419 0,000242 

Vindkraft 0,00484 0,00483 0,000332 4,55E-05 

     

Sum 2,0672 2,0669 1,0666 1,0800 

Virkningsgrad (%) 48,4 48,4 93,8 92,6 

CO2-ekv kg 53000 53000 16200 15100 

Transport tonn-km  6226 507  

Transport TJ/tonn-km  1,21036E-06 2,85456E-06  

Transport total TJ  0,007535693 0,00144726  

CO2-ekv  transport kg/ 
tonn-km 

 0,092 0,221  

CO2-ekv transport  kg  572,792 112,047  

Prosessvarme (TJ)  0,314   

 

Prosessen beregnet brutto og netto er lik fram til gjæringsleddet for etanol fra hvete. I 

gjæringsleddet beregnet et fradrag for produksjon av DDGS. Energiinnholdet i biproduktet anslås til  

0,683 TJ. Brutto-estimatet har en energibruk som er 0,367 TJ større enn netto-estimatet. 

Virkningsgraden øker fra 41,1% brutto til 48,4% netto.  

Transportarbeidet for netto-estimatet er 3 743 tonn-km mindre enn for brutto-estimatet. Dette 

skyldes to forhold. For det første er det ikke beregnet transport fra destilleringsanlegg til tankanlegg 

for netto-estimatet. For det andre er transport fra lagringsplass til destilleringsanlegg for hvete 
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beregnet å være 12 transport-km mindre for netto-estimatet enn for brutto-estimatet.  I begge 

estimatene gjelder transportarbeidet for produksjon av 1 TJ med energi fra etanol produsert fra 

hvete.  

For hele produksjonskjeden netto beregnes en energibruk på 9 GJ for transporten. Utslippet av CO2-

ekvivalenter er på 685 kg for dette transportarbeidet. Energibruken for transport i brutto-estimatet 

er 4,5 GJ høyere og utslippet av CO2-ekvivalenter er 344 kg høyere.  

Energibruken til prosessvarme er lik i de to produksjonskjedene for etanol fra hvete. 

 

Strå 

Figur 36  viser prosess-skjema for produksjon av etanol fra strå. I denne prosessen blir det ikke 

produsert noen nyttbare bi-produkt. Prosessen er derfor kun beregnet brutto. Strå er det eneste 

biomasse-produktet som ikke tilføres gjødsel. 

Figur 36 Prosess-skjema for produksjon av etanol fra strå 

  

Tabell 69 viser leddene i produksjonskjeden for etanol fra strå.  

Kjedevirkningsgraden for etanol fra strå er på 49%. Dette innebærer at mer enn halvparten av 

energien i strå blir borte ved omdanning til etanol. Omlag hele energitapet forekommer i 

destillerings-leddet hvor cellulose utskilles fra lignin og omdannes til glykose før gjæring. 

Det er ikke beregnet noe prosessvarme for noe ledd i kjeden. Det er beregnet et transportarbeid på 

14 300 tonn-km fra innsamlingsplass for strå til destillerings-anlegg. Transporten 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.  Til sammen medfører transportarbeidet forbruk 



173 
 

av energi lik 0,0237 TJ (6583 kWh) for produksjon av 1 TJ (277 778 kWh) med energi fra etanol. 

Transportarbeidet medfører utslipp av 1,8 tonn med CO2-ekvivalenter. 

 

Tabell 69 Well-to-tank produksjonskjede for etanol laget av strå 

Alle tall for Tyskland 2010 i 
TJ 

Etanol fra 
tankanlegg 

 
Tankstelle\Bio-EtOH-
Ligno (Stroh)-DE-2010 

Etanol 
 
Fermenter\Bio-
EtOH-Ligno 
(Stroh)-DE-2010 

Stråballer 

 
Xtra-Rest\ 
Strohballen-DE-
2010 

Ikke nyttbar varme 0,0000 -8,88E-10 -4,32E-10 

Atomkraft 0,0015 0,00151 3,04E-05 

Biomasse-Dyrking 0,0000 8,01E-06 3,03E-07 

Biomasse-Reststoff 2,0000 2 1 

Brunkull 0,0011 0,00107 1,18E-05 

Naturgass 0,0060 0,00593 0,000131 

Råolje 0,0447 0,0447 0,0108 

Geotermisk 0,0000 2,62E-07 1,71E-08 

Avfall 0,0003 0,000333 2,69E-06 

Sekundær-råstoff 0,0001 0,000138 6,13E-06 

Solenergi 0,0000 2,17E-06 8,15E-08 

Steinkull -0,0114 -0,0115 8,22E-05 

Vannkraft 0,0002 0,000145 1,19E-05 

Vindkraft 0,0001 4,39E-05 9,00E-07 

    Sum 2,0427 2,0424 1,0111 

Virkningsgrad 49% 49% 99% 

CO2-ekv kg 5742 5726 
 Transport tonn-km 

 
14300 

 Transport TJ/tonn-km 
 

0,0000 
 Transport total TJ 

 
0,0237 

 CO2-ekv  transport kg/ 
tonn-km 

 
0,1270 

 CO2-ekv transport  kg 
 

1816 
 Prosessvarme (TJ) 

    

Det er ikke beregnet noe transport for de andre leddene.  

Til sammen medfører produksjon av etanol fra strå utslipp av 5 742 kg med CO2-ekvivalenter. 99,5% 

av utslippet  kommer fra fabrikasjonsleddet. 

 

Mais 

Produksjon av etanol fra mais kan gjøres på to måter. Den første måten bruker sukkeret i stivelsen i 

mais direkte til gjæring og produksjon av etanol. Den andre måten omdanner cellulosen i mais-strået 
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til sukker ved hjelp av enzymer før sukkeret benyttes til gjæring på samme måte som sukkeret fra 

stivelsen. Begge prosesser benyttes i dette estimatet. Det anslås at den direkte bruk av sukker fra 

stivelse står for 59% av energiandelen i den endelige etanolen 247. 

Produksjon av etanol fra mais som råvare er bare beregnet netto i ProBas. Det er tatt hensyn til to 

nyttbare bi-produkt i prosessen. For det første er det beregnet et fradrag for overskuddet fra 

gjæringsprosessen. Dette overskuddet (”destiller’s dried grains with solubles” eller DDGS) brukes 

som erstatning for dyrking av raps. Besparelsen ved å bruke DDGS fra mais framfor å dyrke raps 

anslås til 0,265 TJ for hver TJ med etanol som produseres 248 fra mais.  

For det andre brukes overskuddet fra gjæringen til produksjon av elektrisitet. Gjæringen produserer 

øl 249 som destilleres til ren etanol. Ikke nyttbar varme fra gjæringsprosessen brukes til å omgjøre 

avfallet fra ølet til kondensat via oppvarming. Kondensatet omgjøres til biogass ved hjelp av mikro-

organismer. Biogassen kan igjen brukes til å produsere elektrisitet. Det beregnes et fradrag for den 

delen av avfallet fra produksjon av etanol som brukes til produksjon av elektrisitet. Energibidraget til 

strømproduksjon anslås til 0,041 TJ for hver TJ som produseres fra etanol.  

 Figur 37 viser prosess-skjema for produksjon av etanol fra mais. 

Figur 37 Prosess-skjema for produksjon av etanol fra mais (netto) 

 

Tabell 70 viser en oversikt over de ulike ledd i produksjon av etanol fra mais. Kjedevirkningsgraden er 

beregnet til  48,7%. Mesteparten av tapet i energien fra mais (44,3%) skjer i produksjonsleddet hvor 

etanol produseres fra sukker i stivelsen direkte eller via omdanning av cellulose. 

 

                                                           
247

 Se ProBas, Fermenter\Bio-EtOH-Ligno (Mais)-DE-2010/netto, avsnitt Beschreibung. 
248

 Se ProBas, DDGS-Gutschrift/Raps-DE (energetisch) 
249

 http://www.nrel.gov/docs/fy02osti/32438.pdf , side 5 

http://www.nrel.gov/docs/fy02osti/32438.pdf
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Tabell 70 Well-to-tank produksjonskjede for etanol laget av mais 

 
Alle tall for Tyskland 2010 i TJ 

Etanol fra 
tankanlegg 

 
Tankstelle\Bio-
EtOH-Ligno 
(Mais)-DE-2010 

Etanol 
 
Fermenter\Bio-
EtOH-Ligno 
(Mais)-DE-
2010/netto 

Dyrking av 
maiskorn 
 
 
Anbau\Mais-GP-
DE-2010 

Ikke nyttbar varme 0,0000 0,0000 -5,87E-10 

Atomkraft 0,0018 0,0018 0,00349 

Biomasse-Dyrking 1,7000 1,7000 1 

Biomasse-Reststoff -0,0006 -0,0007 0,000148 

Brunkull 0,0007 0,0006 0,00317 

Naturgass 0,2490 0,2490 0,0367 

Råolje 0,1010 0,1010 0,0259 

Geotermisk 0,0000 0,0000 3,81E-08 

Avfall 0,0003 0,0003 0,000781 

Sekundær-råstoff 0,0005 0,0005 3,83E-05 

Solenergi 0,0000 0,0000 1,23E-07 

Steinkull 0,0020 0,0019 0,0054 

Vannkraft 0,0004 0,0004 0,000309 

Vindkraft -0,0004 -0,0004 6,03E-05 

    Sum 2,0547 2,0545 1,0760 

Virkningsgrad 48,7% 48,7% 92,9% 

CO2-ekv kg 33800 33800 12000 

Transport tkm 
 

18200 
 Transport TJ/tkm 

 
0,0000 

 Transport TJ 
 

0,0302 
 CO2-ekv kg transport pr tkm 

 
0,1270 

 CO2-ekv transport  kg 
 

2311,4 
 Prosessvarme 

 
0,173 

  

Det er beregnet et forbruk på energi i form av prosessvarme på 0,173 TJ (48 055 kWh) i 

fabrikasjonsleddet. Ingen av de andre leddene har prosessvarme. 

Det er bare beregnet transport fra dyrkingsfelt for mais til fabrikasjonsanlegget. Dette 

transportarbeidet er på 18 200 tonn-km. Til sammen forbruker dette arbeidet 0,0302 TJ eller 8388 

kWh med energi. Det slippes ut 2,3 tonn med CO2-ekvivalenter under transporten som foregår med 

en gjennomsnittlig lastebil som er beskrevet i avsnittet for strå. 

Til sammen slippes ut 33 800 kg med CO2-ekvivalenter for transport og prosessering av mais til 

etanol. Av dette slippes 12 tonn ut under dyrking i form av forbruk av gjødsel, mens  21,8 tonn 

slippes ut i produksjonsleddet. 
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Sukkerroe 

Det er ingen nyttbare bi-produkt fra produksjon av etanol fra sukkerroe. Følgelig beregnes hele 

prosessen brutto, det vil at all energibruk og utslipp belastes etanolen som er produktet fra kjeden. 

Det finnes et netto-estimat for produksjonskjeden i ProBas, men den eneste forskjellen til brutto-

estimatet er at transportarbeidet i siste ledd er utelatt. Vi vil derfor bare bruke brutto-estimatet for 

sukkerroe.  

 

Figur 38 Prosess-skjema for produksjon av etanol fra sukkerroe 

 

Figur 38  viser prosess-skjema for produksjon av etanol fra sukkerroe. 

Tabell 71 viser alle ledd i produksjonskjeden for etanol fra sukkerroe. Det er beregnet energi til 

prosessvarme i  fabrikasjonsleddet  på 0,35 TJ (97 222 kWh) for å produsere energi tilsvarende 1 TJ 

fra etanol. 

Tabell 71  Well-to-tank produksjonskjede for etanol laget av sukkerroe 

Alle tall for Tyskland 2010 i 
TJ 

Etanol fra 
tankanlegg 

 
Tankstelle\Bio-EtOH-
gross (Zuckerrübe)-DE-
2010 

Etanol 
 
Fermenter\Bio-
EtOH-gross 
(Zuckerrüben)-
DE-2010 

 

Dyrking av 
sukkerroe 
 
 
 
Anbau\Zuckerrüben-
DE-2010 

Ikke nyttbar varme 0,0000 -1,62E-09 -1,59E-09 

Atomkraft 0,0381 0,0381 0,00511 

Biomasse-Dyrking 1,0000 1 1 
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Biomasse-Reststoff 0,0067 0,00668 0,000219 

Brunkull 0,0400 0,0399 0,00372 

Naturgass 0,5400 0,54 0,0724 

Råolje 0,1000 0,0958 0,0605 

Geotermisk 0,0000 3,55E-05 8,89E-08 

Avfall 0,0090 0,00902 0,00115 

Sekundær-råstoff 0,0005 0,00045 7,87E-05 

Solenergi 0,0003 0,000333 3,47E-07 

Steinkull 0,0424 0,0423 0,00886 

Vannkraft 0,0028 0,00282 0,00046 

Vindkraft 0,0036 0,00357 9,01E-05 

    Sum 1,7835 1,7790 1,1526 

Virkningsgrad (%) 56,1 56,2 86,8 

CO2-ekv kg 62200 61800 24100 

Transport tkm 3731 26300 
 Transport TJ/tkm 0,0000 0,0000 
 Transport TJ 0,0045 0,0318 
 CO2-ekv kg transport pr 

tkm 0,0920 0,0920 
 CO2-ekv transport  kg 343,2520 2419,6000 
 Prosessvarme 

 
0,3500 

  

Transportarbeidet for kjeden forekommer i to ledd, fra dyrkingsfelt til fabrikasjonsanlegg  og fra 

dette anlegget til tankanlegget. Totalt er det beregnet et transportbehov på 30 031 tonn-km.  Begge 

transportene forgår med en semi-trailer med total last på 40 tonn, egenvekt inklusive. Som tidligere 

nevnt er det beregnet 50% utnyttelsesgrad.  Totalt brukes det 0,036 TJ (10 000 kWh) med energi til 

transporten som medfører utslipp av 2,7 tonn med CO2-ekvivalenter.  

Det samlede utslipp av CO2-ekvivalenter inklusive utslipp til prosessering er på 62,2 tonn for hele 

kjeden. 

 

Oppsummering 

En terrajoule med etanol tilsvarer 47393 liter med etanol siden 1 liter etanol inneholder 21,1 MJ. 

Brutto 

Tabell 72 viser energibruk og kjedevirkningsgrad for produksjon av 1 TJ med energi fra etanol  i 

Tyskland 2010 med ulike råstoff.   Tabellen viser bare kjeder med brutto-estimat. Råvarene er hvete, 

strå og sukkerroe. 

Tabell 72 Kjedevirkningsgrad, energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter for brutto produksjon av 1 TJ energi fra etanol 
med ulike råvarer 

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/procid.php?&prozessid=%7bD06C2138-9470-4753-BEBA-959821A62968%7d&id=4852088832&step=4&search=&PHPSESSID=8d2e7ea8ca606f3364dc6642d&prozessid=%7BB5E290DA-1FAB-4B84-BE33-5FCBB02E4971%7D&style=procid&prozessid=%7B3B76829A-70C8-470E-AD5A-9ACBD7EE713B%7D&style=procid
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Råvare 

Energi-
bruk  
(TJ) 

Kjede-
virknings-
grad (%) 

Utslipp av 
CO2-
ekvivalenter 

Sukkerroe 1,8 56,1 62 200 

Strå 2,0 49,0 5 742 

Hvete 2,4 41,1 63 500 

 

Tabell 72 viser at kjedevirkningsgraden er størst for sukkerroe og lavest for hvete. Forskjellen mellom 

høyeste og laveste kjedevirkningsgrad er på 15 prosentpoeng. Forskjellen i utslipp av CO2-

ekvivalenter er dramatisk. Produksjonskjeden for hvete har et utslipp som er nesten 58 tonn høyere 

enn for strå.  Dette skyldes i hovedsak to forhold. For det første brukes det ingen gjødsel for dyrking 

av strå og det trengs heller ikke anlegg for tørking og lagring.  Utslippet av CO2-ekvivalenter for 

dyrking av hvete er beregnet til 15,1 tonn, i tillegg kommer omlag 1,1 tonn til tørking og lagring. For 

innsamling av strå er det beregnet utslipp av 826 tonn CO2-ekvivalenter.  

I tillegg er det ikke beregnet energibruk eller utslipp for prosessvarme for destillering og gjæring for 

strå. For den samme prosessen er det beregnet et utslipp på 46,9 tonn CO2-ekvivalenter for hvete. 

Prosessvarmen kommer fra naturgass. 

Figur 39 Kjedevirkningsgrad for brutto produksjonskjeder for etanol fra ulike råvarer 

 

 Figur 39 viser kjedevirkningsgraden for brutto produksjonskjeder for etanol fra ulike råstoff. 

Tabell 73 Energibruk og utslipp for prosessvarme og transport for brutto produksjon av 1 TJ energi fra etanol fra ulike 
råvarer 
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Råvare 

Prosess-
varme MJ pr 
liter 

Transport MJ 
pr liter 

Transport 
CO2-
ekvivalenter 
kg pr liter 

Transport-
km 

Sukkerroe 7,39 0,77 0,06 30 031 

Strå 0,00 0,50 0,04 14 300 

Hvete 6,63 0,29 0,02 10 476 

 

Tabell 73  viser energiforbruk og utslipp knyttet til prosessvarme og transport for produksjon av 1 TJ 

energi fra etanol fra ulike råvarer. Tallene  er summert for hele produksjonskjeden. Sukkerroe har 

høyest energiforbruk både til prosessvarme og transport målt pr liter etanol. Hvete har lavest 

energibruk og utslipp knyttet til transport siden det beregnede transportarbeidet er lavest for hvete. 

Både sukkerroe og strå blir dyrket i Tyskland. Det økede transportbehovet i forhold til hvete  antas å 

skyldes lavere energiinnhold pr volumenhet for strå og sukkerroe slik at større mengder må fraktes 

for å produsere 1 TJ med energi fra råstoffet. 

Netto 

Tabell 74 viser kjedevirkningsgrad, energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter for netto 

produksjonskjeder for etanol. Vi analysere to kjeder med hvete og mais som råstoff. I begge kjedene 

er det tatt hensyn til andre nyttige biprodukt som produseres i kjeden slik at energi og utslipp bare er 

knyttet til produksjon av etanol. 

Tabell 74 Kjedevirkningsgrad, energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter for netto produksjon av 1 TJ energi fra etanol 
med ulike råvarer 

Råvare 

Energi-
bruk  
(TJ) 

Kjede-
virknings-
grad (%) 

Utslipp av 
CO2-
ekvivalenter 

Mais 2,1 48,7 33 800 

Hvete 2,1 48,4 53 000 

 

Det er liten forskjell på kjedene. Hvete har større utslipp av CO2-ekvivalenter. Dette skyldes at hvete 

har et produksjonsledd for tørking og lagring som ikke mais har. De to første produksjonsleddene er 

identiske for produksjon av hvete brutto og netto. Dette gir samme utslipp av CO2-ekvivalenter på 

16,2 tonn som beskrevet ovenfor. Til sammenlikning har dyrkingsleddet for mais et utslipp på 12 100 

tonn CO2-ekvivalenter. 

I tillegg har destillering av hvete et energiforbruk av prosessvarme som er 141 GJ høyere enn 

tilsvarende for mais. Forskjellen gjelder for produksjon av 1 TJ med energi fra etanol fra disse 

råstoffene.  

Tabell 75 Energibruk og utslipp for prosessvarme og transport for netto produksjon av 1 TJ energi fra etanol fra ulike 
råvarer 



180 
 

Råvare 

Prosess-
varme MJ pr 
liter 

Transport MJ 
pr liter 

Transport 
CO2-
ekvivalenter 
kg pr liter 

Transport-
km 

Mais 3,65 0,64 0,05 18 200 

Hvete 6,63 0,19 0,01 6 733 

 

Tabell 75  viser energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter for prosessvarme og transport for de to 

netto produksjonskjedene. Transportarbeidet for hvete er betydelig lavere enn for mais. Dermed blir 

energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter mindre pr produsert liter etanol for hvete enn mais. Mais 

har omlag 3,4 ganger høyere energibruk til transport pr liter etanol enn hvete. For prosessvarme er 

forholdet omvendt, pr liter er energiforbruket 1,8 ganger høyere for hvete enn for mais. Pr liter er 

energiforbruket  til prosessvarme betydelig høyere enn energiforbruket til transport. 

 Figur 40 og  Figur 40Figur 40 viser forholdet mellom energiforbruket til transport og prosessvarme 

for mais og hvete. Det er brukt samme skala på y-aksen på begge diagram for å illustrere forskjellen i 

energibruk mellom de to prosessene.  

 Figur 40 Energiforbruk transport MJ/liter    Figur 41 Energibruk prosessvarme MJ/liter
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Forskjell brutto-netto 

I kjedene vi har analysert er det bare hvete som har både brutto og netto produksjonskjede. 

Figur 42 Forskjell i kjedevirkningsgrad brutto-netto for etanol fra hvete 

 

 Figur 42 viser forskjell i kjedevirkningsgrad for etanol fra hvete beregnet brutto og netto.  

Kjedevirkningsgraden for netto-kjeden er 7,3 prosentpoeng høyere enn for brutto-kjeden. Brutto-

kjeden har et utslipp av CO2-ekvivalenter som ligger 10,5 tonn høyere enn netto-prosessen. I netto-

kjeden er disse utslippene tilskrevet bunn-avfallet fra gjæringsprosessen.  Denne allokeringen 

mellom ulke produkt gir også forskjellen i energibruken mellom kjedene som gjenspeiles i ulik 

kjedevirkningsgrad. 

Kjedevirkningsgrad for ulike motorteknologier 

Etanol kan brukes i en rekke ulike kombinasjoner. Ecotraffic 250  gir en oversikt over bruk av etanol i 

konvensjonell otto-motor.  Tabell 76 viser kjedevirkningsgrad med etanol fra ulike råvarer i en 

konvensjonell bensinbil.  Kjeden med trevirke som råstoff er hentet fra Ecotraffic. Virkningsgraden 

for  drivsystemet er satt likt for alle typer. Vi har inkludert både netto og brutto estimat fra ProBas i 

samme tabeller i dette avsnittet. Estimatene fra Ecotraffic er beregnet brutto uten fradrag for 

energibruk for andre nytteprodukt i kjeden.  

Estimatene fra ProBas er etanol levert tankanlegg, følgelig er distribusjon inkludert i tallene fra 

ProBas.  

Tabell 76 Kjedevirkningsgrad for etanol med ulike råvarer 

                                                           
250 Ecotraffic: Systemeffektivitet för alternative drivmedel,  

http://publikationswebbutik.vv.se/upload/1936/2001_39_systemeffektivitet_for_alternativa
_drivmedel.pdf  

http://publikationswebbutik.vv.se/upload/1936/2001_39_systemeffektivitet_for_alternativa_drivmedel.pdf
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/1936/2001_39_systemeffektivitet_for_alternativa_drivmedel.pdf
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Trevirke 

Hvete 
brutto 

Hvete 
netto 

Sukkerroe 
brutto 

Mais 
netto 

Strå 
brutto 

Produksjon 44,9 % 41,1 % 48,4 % 56,1 % 48,7 % 49,0 % 

Distribusjon 98,8 %      

Drivsystemet 15,9 % 15,9 % 15,9 % 15,9 % 15,9 % 15,9 % 

       

Totalt 7,1 % 6,5 % 7,7 % 8,9 % 7,7 % 7,8 % 

 

I tillegg presenter vi tall for etanol sammen med elektrisitet i en parallell-hybrid og i en brenselcelle. 

Tallene er hentet fra Ecotraffic. Alternativet med brenselcelle brukes også i en hybrid sammen med 

elektrisitet. I dette alternativet brukes hydrogen i brenselcellen sammen med elektromotoren. Tabell 

77  viser kjedevirkningsgraden for etanol med ulike råvarer i ulik motorteknologi. Det er forutsatt de 

samme virkningsgrader for drivsystem for alle råvarer. Dessuten er  virkningsgraden for hydrogen-

reformatoren i brenselcelle-alternativene satt likt for alle råvarer. I en brenselcelle omgjøres damp 

fra etanol til hydrogen. 

Tabell 77 Kjedevirkningsgrad for etanol med ulike råvarer og ulik motorteknologi 

 
Trevirke 

Hvete 
netto 

Hvete 
brutto Sukkerroe Mais Strå 

Otto-motor konvensjonell 7,1 % 7,7 % 6,5 % 8,9 % 7,7 % 7,8 % 

Otto-motor hybrid 7,4 % 8,1 % 6,9 % 9,4 % 8,1 % 8,2 % 

Brenselcelle direkte 8,4 % 9,1 % 7,7 % 10,6 % 9,2 % 9,2 % 

Brenselcelle hybrid 8,8 % 9,6 % 8,2 % 11,1 % 9,7 % 9,7 % 

 

Tabell 77  viser at etanol fra sukkerroe har høyest kjedevirkningsgrad av råvarene og at brensel-celle 

alternativene har høyest virkningsgrad av motor-teknologiene. Brenselcelle sammen med en elektro-

motor i en parallell-hybrid vil gi den beste kjedevirkningsgraden. Høyest kjedevirkningsgrad har 

sukkerroe i en brenselcelle-hybrid. Dårligst kjedevirkningsgrad har etanol fra hvete brutto i en 

konvensjonell ottomotor. Forskjellen mellom høyeste og laveste kjedevirkningsgrad er på 4,6 

prosentpoeng 

Gjødsel 

Etanol laget av sukkerroe, mais eller hvete trenger gjødsel siden råvarene dyrkes. Trevirke og strå 

derimot er biologisk masse som ikke dyrkes. Tallene for hvete gjelder her både brutto og netto siden 

dyrkings-leddet er likt for de to kjedene. 

Tabell 78 Tilførsel av  gjødsel  for å produsere 1 TJ med energi fra ulike råvarer (kg) 

Gjødsel (kg  Sukkerroe Mais Hvete 

Kalsium 358 2708 44,3 

Kalium  1320 708 266 

Nitrogen 1380 664 980 

Forfor 526 227 355 

Sum gjødsel 3584 4307 1645,3 

Ugressmiddel 26,7 10,8 23,5 
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Tabell 78 viser at mais krever mest gjødsel. Hvete trenger nesten bare tredjeparten for å produsere 

samme mengde energi. Energimengden som produseres av råstoff i tabell 2 tilsvarer 47 393 liter med 

etanol. Dette innebærer at det trengs 91 gram med gjødsel for å produsere 1 liter etanol fra mais 

mens det tilsvarende tallet for hvete er 34,7 g. 

Virkningsgraden er naturlig nok påvirket av mengde gjødsel  og ugressmiddel som må til for å 

produsere en viss enhet av et gitt råstoff. Sukkerroe krever mye gjødsel og i tillegg mye ugressmiddel. 

Dette råstoffet har den laveste virkningsgraden. Dernest kommer hvete og mais. Mais krever mer 

gjødsel enn hvete men mindre ugressmiddel. Strå har den beste virkningsgraden siden det ikke 

dyrkes og ikke trenger tilførsel av gjødsel. Energibruken for strå er knyttet til landbruksmaskiner som 

er nødvendige for å høste strå til videre produksjon av etanol. 

Andre estimat for produksjon av etanol 

Innledning 

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

samarbeidsprosjekt mellom EU-kommisjonens Institutt for miljø og bærekraft 251, EUCAR 252 og 

CONCAWE 253. EUCAR er bilindustriens forskningsråd og CONCAWE er oljeindustriens bransjeorgan 

for helse, miljø og sikkerhet i raffinering og distribusjon 254. 

I tillegg skal vi presentere noen estimat fra DeLucchi for etanol og biodiesel 255 og et estimat for 

produksjon av etanol fra sukkerrør i Brasil fra Macedo & Seabra 256. 

Vi skal presentere estimat for energibruk for framstilling av drivstoffet.  Sammen med den direkte 

energibruk for framdrift av kjøretøy hører denne energibruken hjemme i brutto direkte energikjede. 

Energibruken som presenteres her er således tillegget i den brutto direkte energikjeden, den 

energien som kreves for produksjon av energi som brukes til framdrift av kjøretøyet. Derfor kan vi 

kalle dette tillegget for energienes energikjede. 

Vi skal også presentere estimat for utslipp av CO2-ekvivalenter for produksjon av drivstoff. Disse 

utslippene beregnes uten fradrag for den mengde CO2 som tas opp i råvarenes fotosyntese. Dette 

fradraget vil vi allokere til den direkte energikjede og ikke til tillegget i den brutto direkte. 

Transport 

I estimatene for transport fra CONCAWE/EUCAR er det tatt hensyn til drivstoffdepot og tankanlegg 

for drivstoff. Tabell 2 viser energibruk av elektrisitet i MJ pr MJ levert drivstoff. 

                                                           
251

 Concawe/EuCar: WTW, http://ies.jrc.ec.europa.eu/WTW.html 
252

 http://www.eucar.be/ 
253

 http://www.concawe.be/Content/Default.asp 
254

 Se side 1, http://ies.jrc.ec.europa.eu/uploads/media/V3.1%20TTW%20Report%2007102008.pdf 
255

 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 
256

 Macedo, I.C., Seabra, J.E.A.: Mitigation of GHG emissions using sugarcane bioethanol, i Zuurbier, P., van de 
Vooren, J.:  Sugarcane Ethanol, Contributions to climate change mitigation and the environment, Wagingen 
Academic  Publishers, 2008, http://www.globalbioenergy.org/uploads/media/0811_Wageningen_-
_Sugarcane_ethanol_-_Contributions_to_climate_change_mitigation_and_the_environment.pdf 

http://ies.jrc.ec.europa.eu/WTW.html
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
http://www.globalbioenergy.org/uploads/media/0811_Wageningen_-_Sugarcane_ethanol_-_Contributions_to_climate_change_mitigation_and_the_environment.pdf
http://www.globalbioenergy.org/uploads/media/0811_Wageningen_-_Sugarcane_ethanol_-_Contributions_to_climate_change_mitigation_and_the_environment.pdf
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Tabell 79 Bruk av elektrisitet  i MJ pr MJ levert drivstoff 

Elektrisitet 
MJ/MJ 
drivstoff 

Veidepot 0,00084 

Tankanlegg 0,0034 

 

Sukkerroe 

Den delen av sukkerroe-planten som blir til overs etter gjæring til etanol kan brukes til produksjon av 

biogass. Dette gir to kombinasjoner for produksjon av etanol fra sukkerroe. Et estimat eksporterer 

overskuddet til produksjon av  biogass. I det andre estimatet går denne energimengden tapt. I begge 

estimatene blir cellulose fra sukkerroe-planten brukt som dyrefor.  Den energimengden dette 

tilsvarer blir ikke belastet produksjon av etanol. 

Tabell 3 viser bruk av gjødsel for produksjon av energi tilsvarende 1 MJ fra sukkerroe.  

Tabell 80 Forbruk av gjødsel for produksjon av 1 MJ sukkerroe 

 
kg 

Nitrogen 0,0004 

Kalsiumoksyd 0,0014 

Potassiumoksyd 0,0005 

Fosfor 0,0002 

Ugrassmiddel 0,000005 

Såkorn 0,000021 

  Sum input 1,0274 

 

I tillegg forbrukes 0,0226 MJ med diesel til landbruksmaskiner for produksjon 1 MJ med energi fra 

sukkerroe.   

I produksjon av etanol fra sukkerroe brukes damp til å produsere varme i gjæringsprosessen. Damp 

produseres fra naturgass med tilførsel av elektrisitet. Det antas at naturgassen transporteres i 

flytende form og at elektrisitet brukes til fordamping av gassen. Det beregnes ikke energibruk for 

transport av naturgass. For produksjon av 1 MJ med damp trenges 1,111 MJ med naturgass og 0,02 

MJ med elektrisitet. 

Det brukes 0,074 MJ med damp pr produsert MJ med etanol dersom overskuddsmasse brukes til 

produksjon av biogass. Uten produksjon av biogass brukes det 0,2 MJ damp  pr produsert MJ etanol. 

Det beregnes bruk av 0,025 MJ med elektrisitet til prosessenergi i fabrikasjonsanlegg for produksjon 

av 1 MJ med etanol dersom overskuddsmassen går til biogass. Dersom overskuddsmassen går tapt 

brukes det  0,028 MJ pr produsert MJ etanol. 

Det første estimatet vi skal se på gjør ingen bruk av overskuddsmasse etter gjæring til etanol.  

Tabell 3 viser energibruk for produksjon av 1 MJ med energi fra etanol.  



 

185 
 

Tabell 81 Energibruk for produksjon av 1 MJ med etanol fra sukkerroe uten bruk av overskuddsmasse til biogass 

  Brukt energi 
Produsert 

energi Tapt energi 

 

MJInput/ 
MJOutput 
kumulativ 

MJInput/ 
MJOutput 
ikke-
kumulativ MJ 

MJInput/ 
MJOutput 
kumulativ 

MJInput/ 
MJOutput ikke-
kumulativ 

Dyrking 1,3905 1,3905 1,3116 0,0789 0,0789 

Veitransport 30 km 1,4016 0,0111 1,3116 0,09 0,0111 

Etanol fabrikasjonsanlegg 1,7335 0,3319 1 0,7335 0,6435 

Etanol veitransport (150 km til 
depot, 150 km depot tankanlegg) 1,749 0,0155 1 0,749 0,0155 

Tankanlegg 1,7588 0,0098 1 0,7588 0,0098 

      Sum 
 

1,7588 
  

0,7588 
 

For denne produksjonen beregner Concawe/EuCar et utslipp av CO2-ekvivalenter på 32,8 gram pr 

MJ. Av dette er 24,9 gram utslipp av CO2 mens det slippes ut 0,06 gram metan (CH4) og 0,021 gram 

lystgass (N2O) pr MJ. For alle estimat av etanol fra Concawe/EuCar gjelder det at utslipp av andre 

klimagasser enn CO2, CH4 og N2O er størst i dyrkingsleddet. 

Det andre estimatet for etanol fra sukkerroe bygger på de samme forutsetninger som ovenfor, 

bortsett fra bruk av overskuddsmasse fra gjæringen. Energibruk til dyrking og transport av sukkerroe 

er det samme som ovenfor. Tabell 4 viser resultatet. 

Tabell 82 Energibruk for produksjon av 1 MJ med etanol med bruk av overskuddsmasse til biogass 

 
Brukt energi 

Produsert 
energi Tapt energi 

 

MJInput/ 
MJOutput 
kumulativ 

MJInput/ 
MJOutput 
ikke-
kumulativ MJ 

MJInput/ 
MJOutput 
kumulativ 

MJInput/ 
MJOutput ikke-
kumulativ 

Dyrking 1,3905 1,3905 1,3116 0,0789 0,0789 

Veitransport 30 km 1,4016 0,0111 1,3116 0,09 0,0111 

Etanol fabrikasjonsanlegg 1,5793 0,1777 1 0,5793 0,4893 

Etanol veitransport (150 km til 
depot, 150 km depot tankanlegg) 1,5948 0,0155 1 0,5948 0,0155 

Tankanlegg 1,6046 0,0098 1 0,6046 0,0098 

      Sum 
 

1,6046 
  

0,6046 

 

Utslipp av CO2-ekvivalenter beregnes til på 23,4 gram pr MJ. Av dette er 16,2 gram utslipp av CO2 

mens det slippes ut 0,03 gram metan (CH4) og 0,021 gram lystgass (N2O) pr MJ. 



 

186 
 

Sukkerrør 

Vi skal i denne delen presentere to estimat for produksjon av etanol fra sukkerrør i Brasil. Transport 

av etanol fra Brasil til EU er inkludert i estimatet.  

Bagasse kalles det restmaterialet som blir til overs etter at saften er presset ut av sukkerrør. Dette 

restmaterialet består av omlag halvparten cellulose og omlag en fjerdedel hemicellulose og lignin.  

Cellulose kommer fra celleveggene i planten 257. Cellulose er en polysakkarid som består av lange 

kjeder av monosakkarider som er satt sammen av karbonatomer. I cellulose er disse kjedene lineære 

og ikke forgrenede. Hemicellulose  258 forekommer sammen med cellulose men har betydelig kortere 

kjeder som i tillegg til å være lineære også kan være forgrenede. Lignin finnes også i plantens 

cellevegger og er forgrenede kjeder av karbonatomer. Lignin er bundet til hemicellulose med felles 

elektronpar og binder dermed sammen kjedene av polysakkaridet i planten 259. Lignin er bindemiddel 

i planter og trevirke. 

Bagasse kan brukes som drivstoff til å produsere nyttbar varme i produksjon av etanol. Det er ikke 

tatt hensyn til slik varmeproduksjon i estimatet for etanol fra sukkerrør.   

Tabell 5 viser energibruk for produksjon av 1 MJ med etanol fra sukkerrør. Til sammen brukes det 

2,96 MJ for å produsere 1 MJ med etanol. En vesentlig del av energibruken skyldes tap som følge av 

at bagasse ikke brukes til produksjon av nyttbar varme. 

Tabell 83 Energibruk for produksjon av 1 MJ med etanol fra sukkerrør 

 
Brukt energi 

Produsert 
energi Tapt energi 

 

MJInput/ MJOutput 
kumulativ 

MJInput/ MJOutput 
ikke-kumulativ MJ 

MJInput/ MJOutput 
kumulativ 

MJInput/ MJOutput 
ikke-kumulativ 

Dyrking 2,8306 2,8306 2,772 0,0586 0,0586 

Veitransport   2,8418 0,0112 2,772 0,0698 0,0112 

Etanol 
fabrikasjonsanlegg 2,846 0,0042 1 1,846 1,7762 

Transport til hamn, 700 
km 2,8765 0,0305 1 1,8765 0,0305 

Sjøtransport til EU 2,9473 0,0708 1 1,9473 0,0708 

Tankanlegg 2,9571 0,0098 1 1,9571 0,0098 

      Sum 
 

2,9571 
  

1,9571 

 

Energitapet som følge av at bagasse ikke brukes som varme-ressurs fører til en betydelig større 

energibruk ved fabrikasjonsanlegget for etanol når sukkerrør brukes som råvare i forhold til 

fabrikasjon med sukkerroe som råvare. 

Utslipp av CO2-ekvivalenter beregnes til på 24 gram pr MJ. Av dette er 13,2 gram utslipp av CO2 

mens det slippes ut 0,16 gram metan (CH4) og 0,023 gram lystgass (N2O) pr MJ. 

                                                           
257

 http://no.wikipedia.org/wiki/Cellulose 
258

 http://no.wikipedia.org/wiki/Hemicellulose 
259

 http://no.wikipedia.org/wiki/Lignin og http://en.wikipedia.org/wiki/Lignin 

http://no.wikipedia.org/wiki/Cellulose
http://no.wikipedia.org/wiki/Hemicellulose
http://no.wikipedia.org/wiki/Lignin
http://en.wikipedia.org/wiki/Lignin
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Hvete 

Etanol kan produseres med hvete som råvare.  Dyrefor er et biprodukt av produksjon av etanol fra 

hvete. Energiinnholdet i dette biproduktet blir ikke belastet produksjon av etanol. Prosessenergi 

kommer fra gasskjele med naturgass som råvare.  

Tabell 6 viser forbruk av gjødsel for produksjon av 1 MJ med energi fra hvete. Pr MJ med energi ned 

hvete produseres også 0,3543 MJ med energi fra hvete-strå som ikke benyttes videre i produksjonen 

av etanol. 

 

Tabell 84 Gjødsel for produksjon av 1 MJ med energi fra hvete 

 
kg 

Nitrogen 0,00143 

Kalsiumoksyd 0,00021 

Potassiumoksyd 0,00028 

Ugrassmiddel 0,000031 

Såkorn 0,00157 

  Sum input 0,003521 

 

Lagring av hvete krever forbruk av 0,0004 MJ med elektrisitet pr MJ med energi fra hvete. I 

fabrikasjonsanlegget for etanol brukes 0,032 MJ med elektrisitet 0,216 MJ med damp for produksjon 

av 1 MJ med etanol. For hver MJ med etanol som produseres kreves 1,109 MJ fra hvete som input.  

Damp som brukes i fabrikasjonsanlegget produseres fra elektrisitet og naturgass. For hver MJ med 

damp forbrukes 1,111 MJ med naturgass og 0,02 MJ med elektrisitet. 

Tabell 6 viser energibruk for produksjon av 1 MJ med etanol fra hvete og prosessenergi fra 

turbindrevet gasskjele drevet med naturgass.   

Tabell 85 Energibruk for produksjon av 1 MJ med etanol fra hvete. Prosessenergi fra gasskjele drevet med naturgass. 

 
Brukt energi 

Produsert 
energi Tapt energi 

 

MJInput/ 
MJOutput 
kumulativ 

MJInput/ 
MJOutput 
ikke-
kumulativ MJ 

MJInput/ 
MJOutput 
kumulativ 

MJInput/ 
MJOutput 
ikke-
kumulativ 

Dyrking 1,283 1,283 1,1202 0,1628 0,1628 

Vei transport, 50 km 1,2885 0,0055 1,1091 0,1794 0,0166 

Etanol fabrikasjonsanlegg 1,6633 0,3748 1 0,6633 0,4839 

Etanol veitransport (150 km til depot, 
150 km depot tankanlegg 1,6788 0,0155 1 0,6788 0,0155 

Tankanlegg 1,6885 0,0097 1 0,6885 0,0097 

      Sum 
 

1,6885 
  

0,6885 
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For denne produksjonsvarianten beregnes et utslipp av CO2-ekvivalenter på 46,5 gram pr MJ. Av 

dette er 31,7 gram utslipp av CO2 mens det slippes ut 0,08 gram metan (CH4) og 0,043 gram lystgass 

(N2O) pr MJ. 

Gasskjelen kan også brukes som kombinert varme- og strømkilde. Dette gir lavere forbruk av 

prosessenergi i fabrikasjonsleddet. Tabell 8 viser energibruk for produksjon av 1 MJ med etanol fra 

hvete med kombinert varme og strømproduksjon fra gasskjele. 

 

Tabell 86 Energibruk for produksjon av 1 MJ med etanol fra hvete. Prosessenergi-  og varme fra gasskjele drevet med 
naturgass. 

 
Brukt energi 

Produsert 
energi Tapt energi 

 

MJInput/ 
MJOutput 
kumulativ 

MJInput/ 
MJOutput 
ikke-
kumulativ MJ 

MJInput/ 
MJOutput 
kumula
tiv 

MJInput/ 
MJOutput 
ikke-
kumulativ 

Dyrking 1,283 1,283 1,1202 0,1628 0,1628 

Vei transport, 50 km 1,2885 0,0055 1,1091 0,1794 0,0166 

Etanol fabrikasjonsanlegg 1,5166 0,2281 1 0,5166 0,3372 

Etanol veitransport (150 km til depot, 150 
km depot tankanlegg 1,532 0,0154 1 0,532 0,0154 

Tankanlegg 1,5418 0,0098 1 0,5418 0,0098 

      Sum 
 

1,5418 
  

0,5418 

 

Det beregnes utslipp av 38,9 gram CO2-ekvivalenter pr MJ. Av dette er 24,9 gram utslipp av CO2 

mens det slippes ut 0,06 gram metan (CH4) og 0,042 gram lystgass (N2O) pr MJ. 

Det neste estimatet viser energibruk for produksjon av etanol om gasskjele som brukes til produksjon 

av varme og elektrisitet  blir drevet med brunkull (lignitt). 

Tabell 87 Energibruk for produksjon av 1 MJ med etanol fra hvete. Prosessenergi-  og varme fra gasskjele drevet med 
brunkull. 

 
Brukt energi 

Produsert 
energi Tapt energi 

 

MJInput/ 
MJOutput 
kumulativ 

MJInput/ 
MJOutput 
ikke-
kumulativ MJ 

MJInput/ 
MJOutput 
kumulativ 

MJInput/ 
MJOutput 
ikke-
kumulativ 
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Dyrking 1,283 1,283 1,1202 0,1628 0,1628 

Vei transport, 50 km 1,2885 0,0055 1,1091 0,1794 0,0166 

Etanol fabrikasjonsanlegg 1,5578 0,2693 1 0,5578 0,3784 

Etanol veitransport (150 km til depot, 
150 km depot tankanlegg 1,5733 0,0155 1 0,5733 0,0155 

Tankanlegg 1,583 0,0097 1 0,583 0,0097 

      Sum 
 

1,583 
  

0,5830 

 

For denne produksjonsvarianten beregner Concawe/EuCar et utslipp av CO2-ekvivalenter på 57,2 

gram pr MJ. Av dette er 43,2 gram utslipp av CO2 mens det slippes ut 0,02 gram metan (CH4) og 

0,045 gram lystgass (N2O) pr MJ. 

Det siste estimatet for etanol fra hvete bruker strå til å drive gasskjele som produserer elektrisitet og 

varme. Strå kommer fra den delen av hvete som ikke brukes til produksjon av etanol. 

Tabell 88 Energibruk for produksjon av 1 MJ med etanol fra hvete. Prosessenergi-  og varme fra gasskjele drevet med 
strå. 

 
Brukt energi 

Produsert 
energi Tapt energi 

 

MJInput/ 
MJOutput 
kumulativ 

MJInput/ 
MJOutput 
ikke-
kumulativ MJ 

MJInput/ 
MJOutput 
kumulativ 

MJInput/ 
MJOutput 
ikke-
kumulativ 

Dyrking 1,283 1,283 1,1202 0,1628 0,1628 

Vei transport, 50 km 1,2885 0,0055 1,1091 0,1794 0,0166 

Etanol fabrikasjonsanlegg 1,6125 0,324 1 0,6125 0,4331 

Etanol veitransport (150 km til depot, 150 km 
depot tankanlegg 1,628 0,0155 1 0,628 0,0155 

Tankanlegg 1,6377 0,0097 1 0,6377 0,0097 

      Sum 
 

1,6377 
  

0,6377 

 

Det beregnes et utslipp på 26,0 gram CO2-ekvivalenter pr MJ. Av dette er 12,8 gram utslipp av CO2 

mens det slippes ut 0,02 gram metan (CH4) og 0,043 gram lystgass (N2O) pr MJ. 

Mais 

Etanol kan også produseres fra mais. Tabell 11 viser mengde gjødsel som brukes for produksjon av 1 

MJ energi fra mais. Mais dyrkes i Romania. 

Tabell 89 Gjødsel for produksjon av 1 MJ energi fra mais 

 
kg 
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Nitrogen 0,00084664 

Kalsiumoksyd 0,0004225 

Potassiumoksyd 0,00056497 

Ugrassmiddel 3,9302E-05 

Såkorn 0,00084664 

  Sum input 0,06082699 

 

I tillegg kommer bruk av 0,059 MJ med diesel til landsbruksmaskiner for produksjon av 1 MJ med 

energi fra mais.  

I dette estimatet brukes avfallet fra etanol-produksjonen (DDGS-Distiller's Dried Grain Sollubles) til 

dyrefor. Prosessenergi og prosessvarme produseres av en gasskjele drevet med naturgass.  Det 

kreves 1,059 MJ med energi fra mais for å produsere 1 MJ med energi fra etanol. 

Fabrikasjonsanlegget bruker 0,0294 MJ med elektrisitet og 0,266 MJ fra damp til prosessenergi og 

prosessvarme. 

Tabell 90 Energibruk for produksjon av 1 MJ med etanol fra mais. Prosessenergi-  og varme fra gasskjele drevet med 
naturgass. 

 
Brukt energi 

Produsert 
energi Tapt energi 

 

MJInput/ 
MJOutput 
kumulativ 

MJInput/ 
MJOutput 
ikke-
kumulativ MJ 

MJInput/ 
MJOutput 
kumulativ 

MJInput/ 
MJOutput 
ikke-
kumulativ 

Dyrking 1,2693 1,2693 1,0696 0,1997 0,1997 

Vei transport, 50 km 1,2729 0,0036 1,059 0,2139 0,0142 

Etanol fabrikasjonsanlegg 1,4175 0,1446 1 0,4175 0,2036 

Etanol veitransport (150 km til depot, 150 km depot 
tankanlegg 1,433 0,0155 1 0,433 0,0155 

Tankanlegg 1,4427 0,0097 1 0,4427 0,0097 

      Sum 
 

1,4427 
  

0,4427 

 

For produksjon av etanol fra mais beregnes et utslipp av CO2-ekvivalenter på 37,0 gram CO2-

ekvivalenter pr MJ. Av dette er 28,2 gram utslipp av CO2 mens det slippes ut 0,07 gram metan (CH4) 

og 0,023 gram lystgass (N2O) pr MJ. 
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Etanolestimat fra DeLucchi 

Vi skal også se på noen etanol-estimat fra DeLucchi. Han presenterer to estimat- et fra tre/grass og et 

fra mais. DeLucchi opplyser ikke noe om eventuelle biprodukt i prosessen. Tabell 13 viser resultatet. 

Vi inkluderer Tank-to-Wheel estimatet som presenteres av DeLucchi. Han oppgir estimatene i 

energibruk pr km. 

Tabell 91 Energibruk i MJ pr km med etanol fra tre/grass og mais.  

 
tre/grass Mais 

Tank-to-Wheel 2,922 2,922 

Tanking 0,008 0,008 

Distribusjon-lagring 0,044 0,039 

Fabrikasjon 3,281 1,489 

Transport råvare 0,057 0,083 

Uttak av råvare 0,117 0,248 

Bruk av gjødsel 0,231 0,551 

   Sum  Well-to-Wheel (A) 6,660 5,340 

Tank-to-Wheel (B) 2,922 2,922 

Well-to-Tank (C=A-B) 3,738 2,418 

Tapsmultiplikator (D=A/B) 2,279 1,828 

 

Tapsmultiplikatoren i tabell 13 er beregnet som forholdstallet mellom Well-to-Wheel energibruk og 

Tank-to-Wheel energibruk. 

DeLucchi beregner et utslipp av 44,8 gram  CO2-ekvivalenter pr MJ for etanol fra tre/grass mens 

produksjon av etanol fra mais gir et utslipp på 107,2 gram/MJ. 

Etanol fra sukkerrør Brasil 

Innledning 

Macedo & Seabra 260 presenterer en livsløpanalyse av etanol fra sukkerrør i Brasil. De presenterer tre 

ulike modeller eller scenarioer for produksjonen. Modellene skiller seg fra hverandre i bruken av 

bagasse som er et overskuddsmateriale fra produksjon av etanol.  Sukkeret i sukkerrør-planten skilles 

ut ved at planten presses 261. Saften som produseres omdannes til etanol ved gjæring.  

Den delen av planten som blir til overs etter at stivelsen er presset ut kalles for bagasse. Dette er 

fibermateriale  som består av 45-55% cellulose, 20-25% hemicellulose og 18-24% lignin 262. Resten 

                                                           
260

 Macedo, I.C., Seabra, J.E.A.: Mitigation of GHG emissions using sugarcane bioethanol, i Zuurbier, P., van de 
Vooren, J.:  Sugarcane Ethanol, Contributions to climate change mitigation and the environment, Wagingen 
Academic  Publishers, 2008, http://www.globalbioenergy.org/uploads/media/0811_Wageningen_-
_Sugarcane_ethanol_-_Contributions_to_climate_change_mitigation_and_the_environment.pdf 
261

 Ibid., side 21. 
262

 http://en.wikipedia.org/wiki/Bagasse 

http://www.globalbioenergy.org/uploads/media/0811_Wageningen_-_Sugarcane_ethanol_-_Contributions_to_climate_change_mitigation_and_the_environment.pdf
http://www.globalbioenergy.org/uploads/media/0811_Wageningen_-_Sugarcane_ethanol_-_Contributions_to_climate_change_mitigation_and_the_environment.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Bagasse
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består av aske og voks. Stivelse i cellulose og lignin kan brytes ned til sukker som kan omdannes til 

etanol. Denne nedbrytingen av stivelse i planten til sukker kalles hydrolyse 263.  

Produksjonsmodeller 2006 og 2020 

De modellene som beskrives av Macedo og Seabra baserer seg på dagens situasjon samt forventet 

teknologiutvikling fram til 2020. Modellene er: 

 Et gjennomsnitt for produksjon av etanol fra sukkerrør i 44 produksjonsanlegg i det sørlige 

delen av det sentrale Brasil. Det sentrale Brasil omfatter delstatene Goias, Mato Grosso og 

Mato Grosso del Sul, geografisk er dette områder i innlandet nord for Rio de Janeiro og Sao 

Paolo. Denne modellen representerer dagens situasjon. 

 Et scenario som bygger på bruk av overskuddsmateriale til produksjon av elektrisitet. Dette 

materialet består av 35% bagasse og 40% annet plantemateriale som ikke inneholder sukker. 

I denne modellen blir det bare produsert etanol fra sukker i sukkerrør-planten. 

 Omdanning av cellulose og lignin i bagasse og annet overskuddsmateriale til sukker som kan 

gjæres til etanol. I denne modellen blir det produsert mer etanol fra den samme mengde 

biomasse siden både sukker og stivelse i sukkerrør brukes til produksjon av etanol. 

Forfatterne understreker at den andre modellen allerede benyttes i noen produksjonsanlegg. Dette 

er tatt hensyn til i estimatene som presenteres her. Den siste modellen krever en teknologiutvikling 

for å bli kommersiell brukbar. 

Systemgrenser for LCA-analyse 

LCA-analysen som presenteres inneholder følgende produksjonssteg: 

 Dyrking av sukkerrør. 

 Transport avsukkerrør til produksjonsanlegg for etanol. 

 Omdanning av sukkerrør til etanol i produksjonsanlegg. 

 Distribusjon av etanol til tankanlegg. 

For distribusjon av etanol til tankanlegg antas det ulike former for transport i de ulike 

produksjonsmodellene. For dagens modell antas en gjennomsnittsdistanse på 340 km  med lastebil. I 

de andre modellene antas at 80% av transporten foregår på samme måte som i dagens modell mens 

de siste 20% forgår med pipeline over en gjennomsnittdistanse på 1000 km.  

Forfatterne analyserer hvor mye utslipp av CO2 som kan unngås i de ulike modellene. Utslipp av CO2 

som skyldes produksjon av etanol fra sukkerrør kommer fra dyrking av planten, transport av 

råmateriale og produsert etanol samt i bygging og vedlikehold av bygningsmasse. I tillegg er det 

utslipp knyttet til  brenning av sukkerrør-planten før høsting 264 og utslipp ved bruk av etanol til 

framdrift av kjøretøy. Disse utslipp er ikke inkludert i de estimat som presenteres her siden vi 

estimerer netto utslipp av CO2. Det antas dermed at disse utslipp tilsvarer opptak av CO2 i sukkerrør-

plantens fotosyntese. 

                                                           
263

  Zuurbier & van de Vooren, side 22.  
264

 Dette er en teknikk som benyttes for å gjøre det enklere å kutte planten ved innhøsting,  se Fisher, G., 
Teixeira, E, Hizsnyik, E.T., van Velthuizen, H.: Land use dynamics and sugarcane production, i Zuurbier & 
Vooren, side 43.  



 

193 
 

I tillegg til CO2 er det utslipp av lystgass (N2O) og metan(CH4) fra produksjon og bruk av gjødsel.  Det 

er antatt et dieselforbruk for landbruksmaskiner på 230 liter pr dyrket hektar for modellen med 

dagens produksjon mens de andre modellene antar større produktivitet og mer intensiv dyrking med 

et forbruk på 314 liter pr hektar.  

I de følgende beregninger antar vi et energiinnhold i etanol på 21,1 MJ pr liter 265 basert på etanolens 

lavere brennverdi. Til sammenlikning har bensin et energiinnhold på 43,9 MJ/kg og en tetthet på 0,74 

kg/liter som gir et energiinnhold på 32,5 MJ/liter 266. 

Med dagens produksjonsmodell er produktiviteten 87,1 tonn sukkerrør pr hektar, dette ventes å øke 

til 95 tonn pr hektar med de andre to modellene i 2020. Produktiviteten øker med økende bruk av 

fosfor som gjødsel  (32 kh/ha i 2020 mot 25 kg/ha i dag) mens bruk av kalium  og nitrogen avtar. 

Forbruket av kalium reduseres fra 27 kg/ha i dag til 32 kg/ha i 2020 mens  forbruket nitrogen avtar 

fra 60 kg/ha i dag til 50 kg/ha i 2020. 

Ett tonn med sukkerrør  gir 86,3 liter med etanol med dagens produksjon. Med bruk av bagasse og 

overskuddsmateriale til produksjon av elektrisitet antas produksjonen å gi 92,3 liter pr tonn 

sukkerrør mens modellen med sukker fra stivelse via hydrolyse gir 129 liter pr tonn sukkerrør siden 

mer av planten brukes til produksjon av etanol. 

Resultat 

Energibruk 

Tabell 92 er hentet fra Macedo og Seabra 267 og viser energibalanse for produksjon av energi fra 

etanol pr tonn sukkerrør. Siden all input og output normaliseres til samme funksjonelle enhet (tonn 

sukkerrør) kan vi utlede tapsmultiplikatorer og virkningsgrad. Tapsmultiplikatoren forteller oss hvor 

mye energi som må anvendes for å produsere en enhet med energi fra sukkerrør. 

Tapsmultiplikatoren beregner denne energibruken i forhold til energiinnholdet i sluttproduktet. 

Virkningsgraden forteller oss hvor mye av energien i råvaren som omdannes til nyttbar energi i 

sluttproduktet. Vi definerer virkningsgraden som den inverse av tapsmultiplikatoren. 

Likning 12 viser formel for utregning av tapsmultiplikator. Hva som er input og output i produksjonen 

vises i Tabell 92 . Tapsmultiplikatoren kan beregnes med og uten godskriving av  nyttbar energi som 

produseres fra bagasse og annet overskuddsmateriale. Resultatet vises i Tabell 92. Likning 13 viser 

formel for utregning av virkningsgraden med og uten godskriving for produksjon av elektrisitet fra 

bagasse og annet overskuddsmateriale. 

Likning 12  Tapsmultiplikator 

  
                          

            
 

Likning 13 Virkningsgrad 

                                                           
265

 http://bioenergy.ornl.gov/papers/misc/energy_conv.html 
266

 Toutain, J.E.W., Taarneby, G., Selvig, E.: Energiforbruk og utslipp til luft fra innenlandsk transport,   Statistisk 
Sentralbyrå 2008, Side 15,  http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf 
267

 Table 4, side 99. 

http://bioenergy.ornl.gov/papers/misc/energy_conv.html
http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf


 

194 
 

  
 

 
 

 Tabell 92 Energibalanse for produksjon av etanol med ulike produksjonsmodeller. MJ pr tonn sukkerrør. 

MJ/tonne sukkerrør 

  

2006 

2020 
Elektri-
sitet 268 

2020 
Etanol 
269 

Energi input Total A=B+F 235 262 269 

 

Jordbruk B=C+D+E 211 238 238 

 

Produksjon av sukkerrør C 109 142 143 

 

Gjødsel D 65 51 50 

 

Transport E 37 45 45 

Produksjonssteg Total F=G+H 24 24 31 

 

Input G 19 20 25 

 

Utstyr, bygninger H 5 4 6 

Energi output Total I=J+K+L 2198 3171 3248 

 

Ethanol J 1926 2060 2880 

 

Elektrisitetsoverskudd K 96 1111 368 

 

Bagasse overskudd  
(ikke nyttbart) 

L 
176 0 0 

 

  

   Uten godskriving for 
elektrisitets-produksjon 

Tapsmultiplikator M=(A+J)/J 1,122 1,127 1,093 

Virkningsgrad N=1/M 0,891 0,887 0,915 

 
  

   Med godskriving for 
elektrisitets-produksjon 

Tapsmultiplikator O=(A+J+K)/(J+K) 1,116 1,083 1,083 

Virkningsgrad P=1/O 0,896 0,924 0,924 

 

Tabell 92 viser at med dagens produksjon får vi en virkningsgrad på 0,896 dersom vi tar hensyn til 

produksjon av elektrisitet fra bagasse og annen biomasse. I følge forfatterne er dette basert på 

erstatning av naturgass med elektrisitet fra biomasse hvor virkningsgraden for produksjon av 

elektrisitet i forhold til energiinnholdet i biomassen er 40% i 2006 og 50% i 2020. Den høyeste 

virkningsgraden får vi med bruk av cellulose og lignin i biomassen til ekstra produksjon av etanol via 

hydrolyse. Dette gir en virkningsgrad på 0,924 når vi tar hensyn til den elektrisitet som produseres fra 

bagasse. I denne modellen brukes bagasse og annet overskuddsmateriale både til produksjon av 

elektrisitet og til ekstra produksjon av etanol via stivelsen i materiale. 

Vi gjør oppmerksom på at forfatterne har brukt et energiinnhold i etanol på 22,3 MJ pr liter etanol i 

sine utregninger. Dette kan beregnes fra Tabell 92 ut fra antakelsen om liter etanol pr tonn sukkerrør 

som vi har gjengitt ovenfor. Likning 14 viser formelen for utregningen.  

Likning 14 Energiinnhold pr liter etanol 

                                                           
268

 Modell hvor bagass og annet overskuddsmateriale brukes til produksjon av elektrisitet 
269

 Modell hvor stivelse fra cellulose og lignin i bagasse og annet overskuddsmateriale omdannes til sukker via 
hydrolyse. Sukkeret omdannes igjen til etanol via gjæring. 
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Transport 

Utregningen ovenfor inkluderer transport til tankanlegg i Brasil. Andre estimat for konvensjonelle 

eller alternative drivstoff estimerer energibruk for drivstoffet levert tankanlegg i EU. For å gjøre 

estimat for etanol fra sukkerrør sammenliknbare med andre estimat bør transport til tanklegg i Brasil 

erstattes med transport fra prosesseringsanlegg til havn, fra havn i Brasil til havn i EU og frakt fra 

havn til tankanlegg i EU. 

For å gjøre en slik beregning skal vi ta utgangspunkt i et estimat for etanol fra sukkerrør fra 

Concawe/EuCar som er et samarbeidsprosjekt mellom EU-kommisjonens Institutt for miljø og 

bærekraft 270, EUCAR 271 og CONCAWE 272. EUCAR er bilindustriens forskningsråd og CONCAWE er 

oljeindustriens bransjeorgan for helse, miljø og sikkerhet i raffinering og distribusjon 273. 

Concawe/EuCar gir et estimat for produksjon av etanol fra sukkerrør i Brasil 274. Dette estimatet tar 

ikke hensyn til bruk av bagasse og annet overskuddsmateriale til produksjon av elektrisitet. Estimatet 

inneholder opplysninger om transportdistanse og transportmiddel for etanol fra sukkerrør. 

For det første beregner Concawe/EuCar en transportdistanse på 20 km med 40 tonns lastebil fra 

dyrkingsfelt til prosesseringsanlegg for etanol. Med 40 tonn menes nyttelasten for lastebilen. I alle 

estimat blir det antatt retur uten last, både for transport med lastebil og transport med skip. For å ta 

hensyn til tom retur bruker vi en utnyttelsesgrad på 50% for alle transportmiddel.  

For det andre beregnes Concawe/EuCar en distanse på 700 km fra prosesseringsanlegg til havn i 

Brasil. Transport foregår med en 40 tonns lastebil. Videre fraktes etanol 10 186 km med skip til EU. 

Transporten foregår med et 50 000 dødvekt tankskip ("products tanker") som har en energibruk på 

0,172 MJ pr tonne-km.  Til slutt beregner Concawe/EuCar en transportdistanse på 150 km fra havn til 

tankanlegg i EU.  

For å beregne energibruken til transport skal vi bruke estimat fra Simonsen (2010a 275)  for 

godstransport med skip  og Simonsen (2020b276) for godstransport med lastebil. 

Siden beregningene ovenfor er gjort pr tonn sukkerrør må vi først normalisere energibruken til 

transport pr tonn sukkerrør. For å gjøre denne normaliseringen må vi vite hvor mange tonn sukkerrør 

som må prosesseres for å få den mengde etanol som blir transportert. Vi tar utgangspunkt i et 
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http://ies.jrc.ec.europa.eu/WTW.html 
271

 http://www.eucar.be/ 
272

 http://www.concawe.be/Content/Default.asp 
273

 Se side 1, http://ies.jrc.ec.europa.eu/uploads/media/V3.1%20TTW%20Report%2007102008.pdf 
274

 Se regnearket Input Data BIO 181108.xls tilgjengelig på  http://ies.jrc.ec.europa.eu/WTW.html 
275

 Simonsen, M,: Godstransport med skip, Notat Vestlandsforsking februar 2010, 
http://vfp1.vestforsk.no/sip/index.html 
276

 Simonsen, M.: Energibruk og utslipp fra godstransport på vei. En livsløpanalyse. Notat Vestlandsforsking 
januar 2020, http://vfp1.vestforsk.no/sip/index.html 

http://ies.jrc.ec.europa.eu/WTW.html
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://ies.jrc.ec.europa.eu/uploads/media/Input_data_BIO%20181108.xls
http://ies.jrc.ec.europa.eu/WTW.html
http://vfp1.vestforsk.no/sip/index.html
http://vfp1.vestforsk.no/sip/index.html
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energiinnhold på  22,3 MJ/liter (tall brukt av Macedo og Seabra) og en tetthet på 0,79 kg/liter 277  for 

etanol. Dette gir et energiinnhold på 28,3 MJ/kg. 

Et tonn med sukkerrør gir ulik energimengde i de ulike produksjonsmodellene vi har drøftet. Dette 

skyldes at produktiviteten i MJ pr tonn sukkerrør er forskjellig i de ulike modellene slik vi har 

beskrevet det ovenfor. Med dagens produksjonsmodell får vi 86,3 liter pr tonn sukkerrør som gir 

1926 MJ med 22,3 MJ/liter. Med bruk av bagasse og annet overskuddsmateriale til produksjon av 

elektrisitet får vi 2060 MJ og med bruk av stivelsen i overskuddsmateriale til produksjon av etanol får 

vi 2879 MJ pr tonn sukkerrør. 

Et tankskip med dødvekt på 50 000 tonn kan frakte tilsvarende mengde etanol 278. Denne mengden 

med etanol tilsvarer et energiinnhold på 1412,57 TJ. For å produsere denne mengde etanol trengs 

det 733 385 tonn med sukkerrør med dagens produksjonsmodell som gir 1926,1 MJ pr tonn 

sukkerrør. For å modellere energibruken for et tankskip på 50 000 tonn skal vi bruke en 

gruppeinndeling basert på IMO 279. Vi bruker en gruppe med 40 000 tonn dødvekt som middelverdi. 

 Et tankskip på 40 000 tonn bruker 0,172 MJ/tonn-km når vi tar hensyn til alle energikjeder som 

framdrift av skipet, energi til bygging og drifting/vedlikehold av infrastruktur, energi for bygging av 

skipet og energi til framstilling av tungolje som er er skipets drivstoff. Dette gir 43,91 TJ for hele 

transporten fra Brasil til EU med skip med en distanse på 10 186 km, en lastekapasitet på 50 000 tonn 

og en utnyttelsesgrad på 50% (tom retur). Vi kan nå fordele disse 43,91 TJ på tonn sukkerrør som 

trengs for å produsere energiinnholdet i etanolen som fraktes. Dette gir 60 MJ pr tonn sukkerrør for 

transport med skip (43,91 TJ/733385 tonn=60 MJ/tonn).  

Tilsvarende beregninger kan gjøres for transport med lastebil for dagens produksjonsmodell og for 

transport med både skip og lastebil for de andre produksjonsmodellene. Tabell 93 viser resultatet. I 

tabellen er det tatt utgangspunkt i en energibruk på 1,33 MJ pr tonn-km for en lastebil med nyttelast 

over 11 tonn 280. I tabellen har vi trukket  energibruken for transport til tankanlegg i  Brasil som er 

beregnet i Tabell 92 ovenfor og som utgjør 37 MJ/tonn sukkerrør med dagens produksjonsmodell og 

45 MJ pr tonn sukkerrør for de andre to produksjonsmodellene.  

I Tabell 93 er energimengden i frakten oversatt til den mengde med sukkerrør i tonn som kreves for å 

produsere den mengde etanol som fraktes med de ulike produksjonsmodellene. Deretter er 

energibruken for transport normalisert til den funksjonelle enhet som er tonn sukkerrør. Dette gir 

varierende energibruk for transport i de ulike produksjonsmodellene. 
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 Bioenergy Conversion Factors, Bioenergy Feedstock Information Network, US Dept. og Energy,   
http://bioenergy.ornl.gov/papers/misc/energy_conv.html 
278

 Estimatet fra Concawe/EuCar bruker et skip med 50 000 dødvekt. Simonsen (2010a) bruker en inndeling av 
skip fra IMO som gir et estimat for energibruk og utslipp for et tankskip på 40 000 tonn dødvekt. Dødvekten 
innholder også vekten av utrustning og mannskap. Vi ser bort fra dette her og antar at lastekapasitet er lik 
dødvekt. 
279 Buhaug, Ø.; Corbett, J. J.; Endresen, Ø.; Eyring, V.; Faber, J.; Hanayama, S.; Lee, D. 

S.; Lee, D.; Lindstad, H.; Mjelde, A.; Pålsson, C.; Wanquing, W.; Winebrake, J. J.; Yoshida, K: Updated Study on 
Greenhouse Gas Emissions from Ships: Phase I Report; International Maritime Organization  IMO) London,   
http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D26402/INF-6.pdf , tabell 51,side 91, se også 
http://www.imo.org/Environment/mainframe.asp?topic_id=1823 , Phase 1 report of the updated GHG Study -
 2/9/2008 
280

 Simonsen (2010b) 

http://bioenergy.ornl.gov/papers/misc/energy_conv.html
http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D26402/INF-6.pdf
http://www.imo.org/Environment/mainframe.asp?topic_id=1823
http://www.imo.org/includes/blastData.asp/doc_id=11787/INF-6.pdf
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Tabell 93 Beregning av energibruk for transport pr tonn sukkerrør 

  

 
2006 

2020 
Elektrisitet 

2020 
Etanol 

 
MJ/tonn sukkerrør  1 926 2 060 2 879 

Sjøtransport Tonn sukkerrør i frakt  733 385 685 711 490 629 

 
MJ transport/tonn sukkerrør  A 60 64 89 

Lastebil Brasil Tonn sukkerrør i frakt  587 549 393 

 
MJ transport/tonn sukkerrør  B 33 35 49 

Lastebil EU Tonn sukkerrør i frakt  587 549 393 

 
MJ transport/tonn sukkerrør  C 7 7 10 

Fradrag for 
transport i Brasil MJ transport/tonn sukkerrør  

D 
37 45 45 

Total transport MJ transport/tonn sukkerrør  E=(A+B+C)-D 62 61 103 

 

Tabell 94 viser tapsmultiplikatorene beregnet for de ulike produksjonsmodeller når vi tar hensyn til 

transport til EU. I tabellen er transport i MJ pr tonn sukkerrør hentet fra Tabell 93 og er beregnet 

eksklusive transporten beregnet i Tabell 92 som gjaldt transport til tankanlegg i Brasil. Alle andre tall i 

tabellen er hentet fra Tabell 92. 

Tabell 94 Tapsmultiplikator for etanol fra sukkerrør inklusive transport til EU fordelt på ulike produksjonsmodeller 

MJ/tonne sukkerrør 
 

2006 
2020 
Elektrisitet 

2020 
Etanol 

Energi input  A 235 262 269 

Etanol output B 1926 2060 2880 

Elektrisitetsoverskudd C 96 1111 368 

Transport D 62  61  103  

 

 

   Tapsmultiplikator E=(A+D+B+C)/(B+C) 1,147 1,102 1,115 

 

 

Utslipp av CO2-ekvivalenter 

Macedo og Seabra gir også et estimat for utslipp av CO2-ekvivalenter som følger av produksjon av 

etanol fra sukkerrør. De gjengir utregningene i kg pr m3. Siden 1 m3 tilsvarer 1000 liter, tilsvarer 

kg/m3 det samme som g/liter. Dette følger av at vi multipliserer med en faktor på 103 både over og 

under brøkstreken.  

Tabell 95 Utslipp av CO2-ekvivalenter ved produksjon av etanol fra sukkerrør. 

 Enhet  
2006 

2020 
 Elektrisitet  

2020  
Etanol  

Produksjon av sukkerrør gram/liter A=B+C+D+E+F 416,7 326,3 232,4 

   Dyrking gram/liter B 107 117,2 90,6 

   Gjødsel gram/liter C 47,3 42,7 23,4 

   Transport av sukkerrør gram/liter D 32,4 37 26,4 
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   Brenning av overskuddsmateriale gram/liter E 83,7 0 0 

   Utslipp til jord gram/liter F 146,3 129,4 92 

Etanol produksjon gram/liter G=H+I 24,9 23,7 21,7 

   Kjemikalier gram/liter H 21,2 20,2 18,5 

   Industrielle fasiliteter gram/liter I 3,7 3,5 3,2 

Distribusjon av etanol gram/liter J 51,4 43,3 43,3 

      

Godskriving      

Elektrisitetsoverskudd gram/liter K -74,2 -802,7 -190 

Prosessenergi fra bagasse gram/liter L -150 0 0 

      

Total uten godskriving gram/liter M=A+G+J 493 393,3 297,4 

Total med godskriving gram/liter N=M+K+L 268,8 -409,4 107,4 

      

Utslipp CO2-ekv. MJ/liter MJ/liter O 22,3 22,3 22,3 

      

Utslipp CO2-ekv. uten godskriving gram/MJ P=M/O 22,1 17,6 13,3 

Utslipp CO2-ekv. med godskriving gram/MJ Q=N/O 12,1 0 4,8 

 

Utregningene fra Macedo og Seabra er gjengitt i Tabell 95. Rekke O er hentet fra diskusjonen ovenfor 

mens rekke P er beregnet her og ikke av Macedo og Seabra. Beregningene i tabellen gjelder for 100% 

etanol uten noe vanninnhold (anhydrert etanol). 

 Prosessenergi fra bagass (rekke L) i tabellen framkommer ved at en oljefyrt kjele med en 

virkningsgrad på 92% erstattes med en kjele som bruker biomasse som brensel. Den siste har en 

virkningsgrad på 79%. Begge virkningsgrader er målt med utgangspunkt i  lavere brennverdi. 

Elektrisitetsoverskudd framkommer ved at naturgass erstattes med biomasse i produksjon av 

elektrisitet. Produksjon av elektrisitet fra biomasse (bagasse og overskuddsmateriale) har en 

virkningsgrad på 40% i 2006 og en antatt virkningsgrad på 50% i 2020. 

Ved beregning av utslipp i gram CO2-ekvivalenter pr MJ setter vi utslippet til null for modellen med 

bruk av bagasse og annet biologisk overskuddsmateriale til produksjon av elektrisitet. Det vil si at de 

resterende 409,4 gram/MJ tilskrives produksjon av elektrisitet og ikke produksjon av etanol. 

De CO2-utslipp som genereres ved bruk av etanol i kjøretøyet setter vi til null for å foreta en 

godskriving av CO2-opptak i råvarenes fotosyntese. Dette gjelder bare CO2 og ikke andre 

komponenter i CO2-ekvivalenter slik som lystgass (N2O) og metan (CH4).    

Transport 

Vi kan gjøre samme korreksjoner for transport til EU som vi gjorde med energibruk ovenfor. De 

samme forutsetninger gjelder for transportdistanse som er hentet fra Concawe/EuCar. Utslippsfaktor 

for CO2-ekvivalenter pr tonn-km for skip er hentet fra Simonsen (2010a) og for lastebil fra Simonsen 

(2010b). Skipet som benyttes er et tankskip med dødvekt på 50 000 tonn og lastebilen har en 

nyttelast på over 40 tonn. Som ovenfor er utslippsfaktorene  basert på tankskipskip med 40 000 tonn 

dødvekt og en lastebil med nyttelast over 11 tonn. Omregningen fra energiinnhold i GJ til 

energiinnhold i  liter er basert på et energiinnhold på 22,3 MJ pr liter som er faktoren benyttet av 

Macedo og Seabra. 
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Tabell 96 Utslipp av CO2-ekvivalenter for transport av etanol fra Brasil til EU 

 

Lastebil 
Brasil Skip Lastebil EU Sum 

Tonn-km 14 400 203 720 000 3 000 203 737 400 

g CO2-ekv pr tonn-km 97,9 12,5 97,9 
 tonn CO2 totalt 1,4 2 550,3 0,3 2 552,0 

Energiinnhold i  last GJ 1 130,1 1 130 052,0 1 130,1 1 132 312,1 

Energiinnhold i last liter 50 632,9 50 632 911,4 50 632,9 50 734 177,2 

     g CO2 pr liter 27,8 50,4 5,8 50,3 

 

Tabell 97 Utslippsfaktor CO2-ekvivalenter i g/MJ for ulike produksjonsmodeller inklusive transport til EU 

 
Enhet 

 
2006 

2020 
Elektrisitet 

2020 
Etanol 

Transport Brasil g/liter A 32,4 37 26,4 

Total med godskriving g/liter B 268,8 -409,4 107,4 

Transport til tankanlegg EU g/liter C 50,3 50,3 50,3 

      Total med beregnet transport g/liter D=B-A+C 286,7 0,0 131,3 

Energiinnhold MJ/liter E 22,3 22,3 22,3 

Utslippsfaktor g/MJ F=D*(1/E) 12,9 0,0 5,9 

 

Tabell 97 viser beregning av utslippsfaktor for CO2-ekvivalenter i gram/MJ for ulike produksjons-

modeller når vi tar hensyn til transport til EU. I tabellen er transporten fra Tabell 95 trukket fra slik at 

det kun tas hensyn til transport til EU. Det er tatt hensyn til godskriving av bruk av bagasse og annet 

overskuddsmateriale til produksjon av elektrisitet og til bruk av stivelsen fra overskuddsmateriale til 

produksjon av etanol. For produksjonsmodellen med produksjon og eksport av elektrisitet er 

utslippet satt til 0 siden det beregnes negative utslipp som følge av substitusjon av elektrisitet basert 

på fossilt brensel. Dette innebærer at resten av godskrivingen tilfaller produksjon av elektrisitet og 

ikke produksjon av etanol. 

Samlet energibruk og utslipp i brutto direkte energikjede. 

Vi skal her bruke tall fra prosjektet CONCAWE/EuCar som er et samarbeidsprosjekt mellom EU-

kommisjonens Institutt for miljø og bærekraft 281, den europeiske bilindustriens forskningsråd 

(EuCar)4 282 og oljeindustriens bransjeorgan for helse, miljø og sikkerhet i raffinering og distribusjon 

(CONCAWE 283). I prosjektet er det beregnet energibruk og utslipp for produksjon av konvensjonelle 

og alternative drivstoff 284. 
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http://ies.jrc.ec.europa.eu/WTW.html 
282

 http://www.eucar.be/ 
283

 http://www.concawe.be/Content/Default.asp 
284 CONCAWE/EUCar: Description and detailed energy and GHG balance of individual pathways, WTT 
(Well-to-Tank) Appendix 2, 
http://ies.jrc.ec.europa.eu/uploads/media/WTT%20App%202%20v30%20181108.pdf 

http://ies.jrc.ec.europa.eu/WTW.html
http://www.eucar.be/
http://www.concawe.be/Content/Default.asp
http://ies.jrc.ec.europa.eu/uploads/media/WTT%20App%202%20v30%20181108.pdf
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Vi skal bruke tall fra CONCAWE/EuCar for den direkte energibruken, det vil energibruk av etanol for 

framdrift av kjøretøyet. Denne energikjeden kalles ofte Tank-to-Wheel. CONCAWE/EuCar antar at 

energibruken i MJ pr vogn-km er den samme for konvensjonelle og alternative drivstoff. Siden 

energiinnholdet er ulikt i bensin (32,5 MJ/liter ) og etanol fra sukkerrør (22,3 MJ/liter 285) trengs det 

en større mengde etanol enn bensin for å drive et kjøretøy med otto-motor et gitt antall kilometer. 

CONCAWE/EuCar anslår energibruken for en otto-motor med direkte innsprøyting i 2020 til 1,879 MJ 

pr km. For å drive kjøretøyet fram en mil (10 km) trengs det derfor 0,58 liter bensin og 0,84 liter ren 

etanol. 

CONCAWE/EuCar anslår videre det direkte utslippet av CO2-ekvivalenter til 135,9 gram pr kilometer 

for en otto-motor med direkte innsprøyting. Av dette er 134,1 gram utslipp av CO2 som vi godskriver 

råvarens fotosyntese. Dette gir utslipp av 1,8 gram pr km hvorav metan (CH4) og lystgass (N2O) 

bidrar med 0,9 gram pr km hver. Disse tallene gjelder for den direkte energikjede, altså utslipp 

knyttet til framdift av kjøretøyet. 

 

 

Tabell 98 Energibruk og utslipp pr km for direkte og brutto direkte energikjede 

Produksjons-
modell for 
etanol fra 
sukkerrør 

  
Direkte 

energikjede 
(A) 

Faktor 
(B) 

Brutto 
direkte 

tillegg 286 
(C=(A*B)-A) 

Brutto 
direkte 
(D=A+C) 

2006 Energi MJ/vogn-km 1,879 1,147 0,276 2,155 

 Utslipp g/vogn-km 1,8 12,9 24,2 26,0 

2020 
Elektrisitet 

Energi MJ/vogn-km 
1,879 1,102 0,192 2,071 

 Utslipp g/vogn-km 1,8 0,0 0,0 1,8 

2020 etanol Energi MJ/vogn-km 1,879 1,115 0,215 2,094 

 Utslipp g/vogn-km 1,8 5,9 11,1 12,9 

       

Kilde   Concawe/  
Eucar 

 Macedo og 
Seabra  

 

 

Tabell 98 viser energibruk og utslipp i direkte og brutto direkte energikjede. Den direkte energikjeden 

er knyttet til framdriften av kjøretøyet og kalles ofte Tank-to-Wheel energikjede. Tillegget i den 

brutto direkte energikjede er den ekstra energi eller det ekstra utslipp som kreves for produksjon og 

distribusjon av drivstoffet. Dette tillegget kalles ofte Well-to-Wheel. Brutto direkte energikjede er 

hele kjeden med produksjon av drivstoff samt framdrift av kjøretøyet. Denne kjeden kalles ofte Well-

to-Wheel.  
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 Vi bruker her den samme energibruksfaktoren som Macedo og Seabra. 
286

 For utslipp beregnes kolonne C som faktor (utslipp i g/MJ) fra kolonne B multiplisert med energibruk 
(MJ/km) i kolonne A i forrige rekke (Tank-to-Wheel). Dette gir g/km for tillegget i brutto direkte energikjede 
siden energibruken i Tank-to-Wheel kjeden er den mengde drivstoff som må produseres for kjøretøyets 
framdrift. 
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Kolonne B i Tabell 98 inneholder tapsmultiplikator fra Tabell 94 for beregning av energibruk og 

utslippsfaktor i g/MJ fra Tabell 97 for beregning av utslipp av CO2-ekvivalenter.  

Utslipp av CO2-ekvivalenter i brutto direkte energikjede-tillegg  (Well-to-Tank kjeden) beregnes ved å 

bruke utslippsfaktoren i gram pr MJ for de ulike produksjonsprosesser og deretter multiplisere denne 

faktoren med energibruken i den direkte energikjeden (Tank-to-Wheel). Dette gir for dagens modell 

12,1 gram CO2-ekvivalenter pr MJ multiplisert med framdriftsenergi på 1,879 MJ pr km som til 

sammen gir 24,4 gram pr km. Siden utslippene i Well-to-Tank kjeden utløses for å produsere energi 

til framdrift av kjøretøyet er dette etter vårt skjønn den korrekte måten å beregne utslippene i Well-

to-Tank kjeden.  

Dette innebærer at beregning av  utslipp i i kolonne C  i Tabell 98 gjøres ved å multiplisere 

utslippsfaktor i kolonne B med energibruken fra kolonne A i rekken ovenfor. 

Med dagens produksjonsmodell kreves i følge tabellen omlag 2,16 MJ pr km for hele brutto direkte 

energikjede. Med produksjon av elektrisitet fra bagasse og annet biologisk overskuddsmateriale i 

2020 kreves det omlag 2,07 MJ/km for hele energikjeden og med bruk av stivelse fra 

overskuddsmateriale til ekstra produksjon av etanol i 2010 kreves det 2,09 MJ/km.  

Ser vi på utslipp av CO2-ekvivalenter vil det med dagens produksjon slippes ut 26,0 gram pr km. Med 

bruk av overskuddsmateriale til elektrisitetsproduksjon i 2020 forekommer det bare utslipp i den 

direkte energikjeden med til sammen 1,8 gram pr km. Med bruk av stivelse fra biologisk 

overskuddsmateriale til produksjon av ekstra etanol er utslippet på 12,9 gram pr km i 2020. Ser vi 

bort fra modellen med bruk av overskuddsmateriale til elektrisitetsproduksjon er mesteparten av 

utslippene knyttet til produksjon av drivstoffet og ikke til framdrift av kjøretøyet siden utslippet i 

denne kjeden for det meste godskrives fotosyntesen til råvarene. 

TOPP-ekvivalenter og SO2-ekvivalenter 

Produksjon av drivstoff medfører utslipp av andre gasser enn CO2. Vi skal se på to ekvivalenter som 

måler utslipp av miljøskadelige gasser.  Definisjonen av  ekvivalentene henter vi fra den tyske LCA-

databasen ProBas 287. Vi skal beregne utslippsverdier for disse ekvivalentene fra produksjon av etanol 

fra sukkerrør i Brasil. Verdiene gjelder for tillegget i brutto direkte energikjede, også kalt Well-to-

Tank energikjede. 

SO2-ekvivalent er et mål på forsuringspotensiale til et sett med komponenter 288 . Komponentene er 

regnet om til SO2-verdier etter deres bidrag til forsuring relativt til SO2. Komponentene er SO2, NOx, 

HCl (saltsyre), HF (hydrogenfluorid), NH3 (amoniakk) og H2S  (hydrogensulfid). Jo større 

ekvivalentverdi, jo større bidrag til forsuring. 

TOPP-ekvivalent er et mål for dannelse av bakkenært ozon. Ekvivalentverdien består av et sett med 

komponenter som er veid i forhold til hverandre etter deres bidrag til ozondannelse 289. 
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 http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php 
288

 
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd
#S 
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http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd
#T 

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd#S
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd#S
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd#T
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd#T
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Komponentene er CO, NMVOC, NOx og CH4. Jo større ekvivalentverdi, jo større er bidraget til 

bakkenær ozondannelse. 

ProBas har et estimat for sukkerrør fra Brasil. Estimatet gjelder for 2000 og omfatter bare dyrking av 

sukkerrør. Dette estimatet inneholder estimerte verdier for TOPP-ekvivalenter og SO2-ekvivalenter 

for dyrkingsleddet. ProBas har videre et estimat for etanol produsert fra sukkerroe og dette estimatet 

omfatter hele kjeden fra dyrking via prosessering til etanol levert tankanlegg i Tyskland 2000. 

Sukkerroen dyrkes i Tyskland slik at transport til prosesseringsanlegget og distribusjon videre fra 

dette anlegget til tankanlegg i Tyskland vil bli annerledes enn transporten av etanol fra 

prosesseringsanlegg i Brasil basert på sukkerrør som råvare. 

Vi vil bruke følgende framgangsmåte: 

 Estimat for utslipp av SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter for dyrking av sukkerrør henter 

fra tilsvarende estimat fra ProBas 290. Dette estimatet gjelder for sukkerrør produsert i Sao 

Paolo-regionen i Brasil. Estimatet tar ikke hensyn til utslipp av klimagasser som skyldes 

endring i bruk av landbruksområder i Brasil. Dersom f eks tropisk skog hugges ned for å 

produsere sukkerrør vil dette påvirke skogens evne til å ta opp CO2 i fotosyntesen siden skog 

og sukkerrør ikke har samme potensialet for slikt opptak. I følge ProBas vil dyrking av 

sukkerrør gi 68,7 tonn sukkerrør pr hektar i gjennomsnitt. Macedo og Seabra bruker 87,1 

tonn pr hektar for anlegg i sentrale Brasil.  

 Estimat for utslipp av SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter for prosesseringsleddet henter 

vi fra ProBas sitt estimat for sukkerroe.  Vi bruker utslippsfaktor inklusive utslipp forut i 

kjeden men trekker fra utslippet fra dyrking av sukkerrør som blir spesifisert separat. 

 Estimat for utslipp av SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter for distribusjonsleddet (fra 

prosesseringsledd til tankanlegg) beregner vi ved å ta utgangspunkt i utslippsfaktorene for 

distribusjonsleddet til sukkerroe i ProBas. Vi bruker indikatorer inklusive tidligere ledd i 

kjeden men trekker fra utslipp i prosesseringsleddet. Disse utslippene i prosesseringsleddet 

er akkumulerte utslipp inklusive utslipp i tidligere ledd slik som dyrkingsleddet. Ved å trekke 

fra disse tidligere akkumulerte utslipp i kjeden isolerer vi utslipp i distribusjonsleddet men vi 

beholder utslipp tidligere i kjeden som ikke er knyttet til  dyrkingsleddet eller 

prosesseringsleddet. Dette er utslipp knyttet til produksjon av elektrisitet som benyttes i 

distribusjonsleddet.  I tillegg trekker vi fra de direkte utslipp som er knyttet til transport av 

etanol til tankanlegg i EU med lastebil (3731 tonn-km med 40 tonns lastebil og 50% 

utnyttelsesgrad). Vi erstatter dette med utslippsfaktorer for transport med lastebil (>11 tonn 

nyttelast) og transport med tankskip 40 000 tonn dødvekt. Disse utslippsfaktorene er 

dokumentert i Simonsen (2010a) og Simonsen (2010b). På denne måten tar vi hensyn til 

transport fra Brasil til tankanlegg i EU som gjelder for sukkerrør i motsetning til sukkerroe 

som dyrkes i EU. Merk at denne tilnærmingen antar at det brukes samme mengde elektrisitet 

i distribusjonsleddet for sukkerrør som for sukkerroe og at elektrisiteten produseres i EU. 

 Til slutt summerer vi utslipp i kg pr TJ energi med etanol for de tre leddene dyrkingsledd, 

prosesseringsledd og distribusjonsledd. Hvert av leddene er beregnet for seg men inklusive 

utslipp tidligere i kjeden som er knyttet til innsatsfaktorer som ikke kommer fra tidligere 

produksjonsledd. 
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 Se ProBas - Details: Anbau\Zuckerrohr-BR-2000 

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7b0AEA1373-7424-4EED-ABF3-85DDD679D255%7d&id=1&step=1&search=Zuckerrohr-BR-2000&b=1
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Tabell 99 viser utslipp slik de er definert i ProBas og korreksjoner som er gjort for å isolere utslipp i 

hvert ledd og korreksjoner som er gjort for å ta hensyn til transport at etanol fra Brasil til EU. Merk at 

vi antar at  hele utslippet av 133 kg TOPP-ekvivalenter pr TJ i distribusjonsleddet skyldes transport. 

Dette blir redusert til 29,5 kg TOPP-ekvivalenter pr TJ når vi tar hensyn til transport fra Brasil siden 

dette foregår med skip som har lavere utslipp pr tonn-km og pr energienhet i  transportert last enn 

lastebiler. 

Tabell 99 Utslipp av SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter i kg pr TJ for ulike kjeder i produksjon av etanol  

Kg pr TJ   Fra ProBas  Korrigert 

 

  SO2 TOPP  SO2 TOPP 

Dyrking  Sukkerrør A 23,4 28,1 E=A 23,4 28,1 

Prosessering akkumulert Sukkerroe B 230 163 F=B-A 206,6 134,9 

Distribusjon akkumulert Sukkerroe C 232 300 G= C-B-D+E 41,4 33,5 

Distribusjon ikke-akkumulert Sukkerroe D 0 133  

  Transport distribusjon Sukkerrør E 39,4 29,5  

   

Tabell 100 viser beregning av utslipp knyttet til transport fra Brasil til EU og samlede utslippsfaktorer 

for SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter i gram pr MJ. 

Tabell 100 Utslipp av SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter i  brutto direkte energikjede-tillegg  (Well-to-Tank). 

 
Enhet  SO2 TOPP 

Dyrkingsledd 291 kg/TJ A 23,4 28,1 

Prosesseringsledd 
292 kg/TJ 

B 
206,6 134,9 

Distribusjonsledd g/tonn-km skip C 0,219 0,164 

Distribusjonsledd g/tonn-km lastebil D 0,536 0,823 

Distribusjonsledd Tonn-km skip E        254 650 000         254 650 000  

Distribusjonsledd Tonn-km lastebil F 17400 17400 

Distribusjonsledd Tonn fra transport G=(C*E)+(D*F)       55,7 41,7 

Distribusjonsledd Energiinnhold i last TJ H                     1 415                      1 415  

Distribusjonsledd kg/TJ transport I=(G*103)/H                       39,4                        29,5  

Distribusjonsledd Andre utslipp kg/TJ J 2 4 

Distribusjonsledd Sum kg/TJ K=I+J                       41,4                        33,5  

  

 

  Sum  kg/TJ L=A+B+K                     271,4                      196,5  

SUM g/MJ K=L*(1/106)*103 0,271 0,196 

 

Siste rekke i Tabell 100 er beregnet etter  Likning 15 hvor første ledd regner om til kg pr MJ og siste 

ledd regner om fra kg/MJ til gram/MJ. 
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 Spesifikt for sukkerør via estimatet ProBas - Details: Anbau\Zuckerrohr-BR-2000 i ProBas. Internnavnet kan 
brukes i søkefunksjonen Volltextsuche i hovedmenyen 
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php 
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 Akkumulerte utslipp i kjeden minus utslipp fra dyrking av sukkerrør. 

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7b0AEA1373-7424-4EED-ABF3-85DDD679D255%7d&id=1&step=1&search=Zuckerrohr-BR-2000&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php
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Likning 15 Omregning fra kg pr TJ til gram pr MJ 

 

  
  

  

  
 
  

  
  

    

 
 

I videre analyser med etanol fra sukkerrør vil utslippsfaktorene for SO2-ekvivalenter og TOPP-

ekvivalenter i rekke K i Tabell 100 bli brukt for brutto direkte energikjede-tillegg (Well-to-Tank). 

Oppsummering andre etanol-estimat 

Tabell 101 viser tapsmultiplikatorer for produksjon av etanol fra ulike råvarer. Vi tar med estimat fra 

den tyske LCA-databasen ProBas 293 for etanol fra sukkerroe, mais, hvete og strå. Vi gjør oppmerksom 

på at estimatet for sukkerrør ikke forutsetter noe bruk av overskuddsmateriale fra prosessen. Når 

etanol blir produsert fra de andre råvarene blir overskuddsmateriale brukt til dyrefor. I noen estimat 

blir også deler av råvarene brukt ti prosessenergi.   Derfor gjelder ikke de samme systemgrensene for 

alle råvarene som etanolen produseres fra og dette gir sukkerrør en ulempe ved direkte 

sammenlikning. 

Tabell 101 Tapsmultiplikatorer  for produksjon av etanol fra ulike råvarer 

Råvare 

Taps-
multipli-
katorer 

Kilde 

Sukkerroe - ingen biogass 1,7588 Concawe/EuCar 

Sukkerroe - biogass 1,6046 Concawe/EuCar 

Sukkerrør 2,9571 Concawe/EuCar 

Hvete - prosessenergi fra naturgasskjele 1,6885 Concawe/EuCar 

Hvete - prosessenergi- og varme  frå naturgasskjele 1,5418 Concawe/EuCar 

Hvete - prosessenergi- og varme  fra brunnkull-gasskjele 1,5830 Concawe/EuCar 

Hvete - prosessenergi- og varme  fra strå-gasskjele 1,6377 Concawe/EuCar 

Mais - prosessenergi- og varme  fra naturgasskjele 1,4427 Concawe/EuCar 

DeLucchi - tre/grass 2,2793 DeLucchi 

DeLucchi - mais 1,8277 DeLucchi 

Sukkerrør Brasil 2010   1,1470 Macedo & Seabra 

Sukkerrør Brasil 2020 overskuddsmateriale til elektrisitet 1,1019 Macedo & Seabra 

Sukkerrør Brasil 2020 stivelse fra overskuddsmateriale til etanol 1,1147 Macedo & Seabra 

ProBas - Sukkerroe 2010 1,7835 ProBas 

Probas - Lignin fra mais 2,0547 ProBas 

ProBas - Lignin fra strå 2,0423 ProBas 

ProBas - Hvete netto 2,0672 ProBas 

 

Tabell 102 Utslipp av CO2-ekvivalenter pr MJ  for produksjon av etanol fra ulike råvarer 

Råvare g/MJ Kilde 

Sukkerroe - ingen biogass 32,8 Concawe/EuCar 

Sukkerroe - biogass 23,4 Concawe/EuCar 

Sukkerrør 24,0 Concawe/EuCar 
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205 
 

Hvete - prosessenergi fra naturgasskjele 46,5 Concawe/EuCar 

Hvete - prosessenergi- og varme  frå naturgasskjele 38,9 Concawe/EuCar 

Hvete - prosessenergi- og varme  fra brunnkull-gasskjele 57,2 Concawe/EuCar 

Hvete - prosessenergi- og varme  fra strå-gasskjele 26,0 Concawe/EuCar 

Mais - prosessenergi- og varme  fra naturgasskjele 37,0 Concawe/EuCar 

DeLucchi - tre/grass 44,8 DeLucchi 

DeLucchi - mais 107,2 DeLucchi 

Sukkerrør Brasil 2010   12,9 Macedo & Seabra 

Sukkerrør Brasil 2020 overskuddsmateriale til elektrisitet 0,0 Macedo & Seabra 

Sukkerrør Brasil 2020 stivelse fra overskuddsmateriale til etanol 5,9 Macedo & Seabra 

ProBas - Sukkerroe 2010 62,2 ProBas 

Probas - Lignin fra mais 33,8 ProBas 

ProBas - Lignin fra strå 5,7 ProBas 

ProBas - Hvete netto 53,0 ProBas 

 

CNG 

Innledning 

Vi skal i dette dokumentet se på kjedevirkningsgrad og energibruk for produksjon av 1 TJ med CNG 

(komprimert naturgass) levert tankanlegg i Tyskland 2010. Estimatet er hentet frå den tyske 

databasen ProBas som er et samarbeidsprosjekt mellom det tyske miljøverndepartementet og det 

uavhengige forskningsinstituttet Öko-Institut 294 .  

Gass-miks Tyskland 2010 

Produksjon av 1 TJ med energi fra CNG i Tyskland 2010 krever import av naturgass fra forskjellige 

kilder.  Tabell 103 viser hvilket land gassen hentes fra og hvor stor andel hvert land bidrar med. 

Tabell 103 Import av naturgass Tyskland 2010 

 
Vekt 

Tyskland 0,15 

Nederland 0,15 

Norge 0,303 

Russland 0,372 

Algerie 0,025 

  Sum 1 

 

Naturgassen fra Algerie importeres som flytende gass (LPG).  Naturgass fra Nederland, Norge og 

Russland transporteres til Tyskland via rørledning (pipeline). Ved hjelp av kompressorer settes gassen 

under trykk og transporteres via rørledning til tankanlegg i Tyskland. Drift av kompressorene trenger 

tilførsel av elektrisk strøm som må transformeres til riktig spenning.   

                                                           
294 http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php   

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php
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Energibruk og utslipp 

Figur 43 viser prosess-skjema for produksjon av 1 TJ med energi fra komprimert gasskraft i Tyskland 

2010. Til sammen kreves 1,1549 TJ for levering av energi i form av CNG tilsvarende 1 TJ. Dette gir en 

kjedevirkningsgrad på 86,6 %. 

Tabell 104  viser en mer detaljert oversikt over energibruken for produksjon av 1 TJ energi fra 

naturgass Tyskland 2010. Kolonnene i tabellen refererer til det interne navnet i ProBas. Estimatene i 

Probas er tilgjengelige ved å bruke intern-navnet i menyvalget Volltextsuche i hovedmenyen. Tabell 2 

viser også at det slippes ut 13,6 tonn CO2-ekvivalenter for produksjon av 1 TJ med energi fra 

komprimert naturgass. Dette er akkumulerte utslipp over hele kjeden fra boring etter naturgass via 

transport til sluttbruker. 

Figur 43 Prosess-skjema for produksjon av 1 TJ med CNG Tyskland 2010 

 

Tabell 104 Energibruk for produksjon av 1 TJ energi frå komprimert naturgass Tyskland 2010. 

TJ 

Tankstelle\ 
Erdgas-DE-
2010 

Verdichter\ 
CNG-DE-2010 

Pipeline\Gas-
DE-2010-mix 

 Gas-mix-DE-
2010 

Abwärme -1,27E-12 -1,27E-12 -5,78E-13 -5,59E-13 

Atomkraft 0,00991 0,00991 0,001 0,001 

Biomasse-Anbau 0,000358 0,000358 2,30E-05 2,29E-05 

Biomasse-Reststoffe 0,0019 0,0019 0,000144 0,000143 

Braunkohle 0,0107 0,0107 0,000872 0,00087 

Erdgas 1,11 1,11 1,1 1,1 

Erdöl 0,00255 0,00255 0,0015 0,00147 
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Geothermie 1,03E-05 1,03E-05 6,62E-07 6,59E-07 

Müll 0,00243 0,00243 0,000302 0,000301 

Sekundärrohstoffe 0,00064 0,00064 0,000621 0,000595 

Sonne 9,69E-05 9,69E-05 6,21E-06 6,18E-06 

Steinkohle 0,0141 0,0141 0,00565 0,00551 

Wasserkraft 0,00122 0,00122 0,000655 0,000651 

Wind 0,00102 0,00102 7,10E-05 7,07E-05 

     Sum 1,1549 1,1549 1,1108 1,11064 

Virkningsgrad 0,8658 0,8658 0,9002 0,9004 

CO2-ekvivalenter 13600 13600 8663 8340 

 

Tabell 104 viser at selve trykksettingen av naturgass krever om lag 0,0441 TJ med energi for 

produksjon av 1 TJ med energi til sluttbruker. Dette innebærer at kjedevirkningsgraden synker med 

om lag 3,4%  i leddet for komprimering av naturgass. Produksjon av elektrisiteten som kreves for drift 

av kompressorene bidrar med om lag 36% av samlede utslipp av CO2-ekvivalenter. 

Produksjon av 1 TJ med energi fra CNG medfører også utslipp av 23,1 kg med SO2-ekvivalenter og 

41,9 kg med TOPP-ekvivalenter. En SO2-ekvivalent 295 er et mål på forsuringspotensialet. Det 

omfatter blant annet stoffer som svoveldioksid (SO2) , nitrogen-oksid (NOx), hydrogen-klorid (HCl) og 

amoniakk (NH3). 

TOPP-ekvivalent er et mål på potensialet for generering av bakkenært ozon.  

 

Hydrogen 

Hydrogen 

Innledning 

Hydrogen er et av de hyppigst forekommende kjemiske element på jorda. Hydrogen finnes imidlertid 

ikke i ren form og kan heller ikke utvinnes fra mineraler. Hydrogen finnes som reaksjon med andre 

kjemiske element, for det meste som vann sammen med oksygen og i hydrokarboner sammen med 

karbon. Hydrogen kan utvinnes ved å spalte hydrogen fra andre kjemiske element, for eksempel 

gjennom elektrolyse av vann hvor oksygen og hydrogen skilles fra hverandre. 

Hydrogen har lavere energitetthet pr volum enn diesel eller bensin.  Hydrogen under 165,5 bar trykk 

med temperatur 20o C har et energiinnhold på 1 767 MJ/m3 mens diesel har et energiinnhold på 36 

500 MJ/m3 og bensin har 32 900 MJ/m3 296. I flytende form i -253oC under trykk på 1 bar har 

hydrogen et energiinnhold på 8 530 MJ/m3.  Hydrogen har derimot større energiinnhold pr vektenhet 

enn bensin og diesel. Hydrogen har 120,2 MJ/kg mens diesel har 42,6 MJ/kg og bensin har 43,8 

MJ/kg. Følgelig har hydrogen mer m3 pr kg (eller omvendt mindre kg per m3) enn diesel og bensin.  

Hydrogen som ikke er trykksatt har mindre energiinnhold enn hydrogen under trykk. 
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 http://www.solarregion.net/index.php?pageID=3&news:period=2007-7&news:oid=n2187  
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 http://www.hydrogen.no/hydrogen/tekniske-data-og-sammenlikningstabeller-for-hydrogen  

http://www.solarregion.net/index.php?pageID=3&news:period=2007-7&news:oid=n2187
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Siden hydrogen har lav energitetthet pr volum må den komprimeres og settes under trykk for å 

kunne lagres i tanker på størrelse med en bensintank.  Større tanker vil selvsagt kreve mer energi til 

framdrift av kjøretøyet og dessuten redusere kjørekvalitetene. For at hydrogen skal kunne lagres i 

tanker med rimelig størrelse må hydrogen settes under trykk, opp mot 350 bar 297. 

Hydrogen kan også omdannes, lagres og transporteres i flytende form ved temperatur omkring -

253oC. Denne omdanningen krever mye energi, og transport av flytende hydrogen med lastebil fra 

sentrale produksjonsanlegg medfører utslipp av CO2. Således vil lokal produksjon av hydrogen 

medføre lavere utslipp langs hele kjeden enn sentrale utslipp 298. 

Hydrogen kan fungere som buffer for fornybare energikilder. Disse kan ikke skrus av og på, de 

produserer elektrisitet når det er sol eller vind. Denne elektrisiteten kan lagres i hydrogen og brukes 

etter behov. Hydrogen fungerer på denne måten som lagret fornybar energi. Hydrogen kan dermed 

øke tilgjengeligheten av fornybar energi 299. 

CUTE-prosjektet 

CUTE står for Clean Urban Transport for Europe er et EU-prosjekt som tester ut hydrogenbusser i ni 

Europeiske byer i sju forskjellige land. Byene er Amsterdam, Barcelona, Hamburg, Stockholm, 

Madrid, Stuttgart, Luxembourg, Porto, og London.  I alle ni byer ble tre busser testet ut slik at til 

sammen 27 busser deltok i prosjektet. Alle byer bortsett fra London lagret hydrogen som komprimert 

gass. London lagret hydrogen som flytende gass. Alle busser i alle byer brukte hydrogen i gassform 

komprimert til 350 bar til å drive brensel-celler i bussene 300. 

Mercedez-Benz konstruerte egne brenselcelle-busser til prosjektet basert på deres Citaro-modell. 

Bussene hadde en automatisk girboks. Bussene ble benyttet i vanlig lokal rutetrafikk. Bussene hadde 

to moduler med brenselceller med en samlet ytelse på 250 kW (335 hestekrefter). Testene med 

bussene ble utført i tidsrommet 2003-2005. Bussene veide 14 tonn 301. Akseltrykket på forakselen er 

på 7,4 tonn mens trykket på bakaksel er på 12 tonn. Antall passasjerseter er om lag 30, avhengig av 

operatørens krav 302. Karosseriet på bussene ble forsterket for å kunne frakte hydrogen-tanker.  Den 

økte vekten av hydrogen-tanken ble kompensert med endringer i fjæringssystemet. 

Fire av byene (Amsterdam, Hamburg, Barcelona og Stockholm) brukte anlegg for elektrolyse av vann 

til å produsere hydrogen. Madrid og Stuttgart brukte et anlegg for damp-reformering til å lage 

hydrogen mens 3 byer, Luxembourg, Porto og London ble forsynt av brukte sentrale anlegg som 

produserte hydrogen. Disse sentrale anleggene var enten elektrolyse-anlegg for vann, kjemiske 

anlegg eller raffineri. I de to siste tilfelle var hydrogen et bi-produkt av annen produksjon og ikke det 

primære produktet fra det sentrale anlegget. 
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I Amsterdam, Hamburg og Stockholm ble elektrisitet til elektrolyse levert fra strømkilder med grønne 

sertifikater. I Barcelona ble elektrisiteten tatt fra normalt strømnett 303. 

Hvor kommer hydrogenet fra? 

I 2000 ble det produsert 60 milliarder kubikkmeter (Nm3) i de da 15 medlemsland i EU. Av dette ble 

55% produsert som material for annen produksjon. Hydrogen brukes som råmaterial for produksjon 

av ammoniakk og brukes i produksjon av jern og stål. Hydrogen brukes også i produksjon av glass og 

elektronikk og til behandling av oljer og fett som brukes i matproduksjon 304. 

45% av alt hydrogen som ble produsert i EU i 2000 ble brukt som indirekte energi i petrokjemisk 

industri.  Med indirekte energi menes her at hydrogen ble brukt som katalysator i produksjonen og 

ikke som en energi-bærer. Hydrogen ble med andre ord brukt til å sette i gang en prosess og ikke 

som direkte input i form av energi. Blant annet blir hydrogen brukt til å fjerne svovel fra diesel for å 

lage lav-svovel diesel som oppfyller utslippskrav i Europa og Nord-Amerika.  

Det er blitt anslått at 2% av all produksjon i EU-15 hadde hydrogen som et bi-produkt 305. Et av 

formålene med CUTE-prosjektet var å benytte denne hydrogen-kilden til å drive brenselceller i busser 

i stedet for å bli sluppet ut til luft. Selv om produksjonen som hydrogenet kom fra ikke brukte 

fornybare energikilder, vil hydrogen brukt som avfallsprodukt ikke kreve ytterligere energiforbruk for 

å kunne brukes som drivstoff i brenselcelle-busser. 

De siste 5% av hydrogen som ble produsert i EU-15 i 2000 ble brukt til produksjon av elektrisitet og 

varme.   

På verdensbasis ble 48% av all hydrogen i 2000 produsert med naturgass som energikilde, 30% ble 

produsert med mineralolje og 18% med kull. De resterende 4% ble produsert med elektrisitet som 

energikilde 306. Hydrogen er ikke selv en energikilde men en energibærer som overfører energi 

produsert med andre kilder. 

Framstilling av hydrogen 

Produksjon av hydrogen skjer ved elektrolyse eller damp-reformering.  Omforming av naturgass er 

den vanligste måten å produsere hydrogen på. 

Elektrolyse 

Elektrolyse 307 er en elektrokjemisk prosess, det vil si at en kjemisk reaksjon blir igangsatt som ikke 

ville foregått uten bruk av elektrisk strøm. Denne kjemiske reaksjonen innebærer en separasjon av 

kjemiske element som er bundet sammen. Ved elektrolyse av vann blir vannmolekylene splittet i 

oksygenmolekyler og hydrogenmolekyler.  Elektrolyse av vann kan utføre på to måter: a) ved vanlig 

atmosfærisk trykk, eller b) ved høyere trykk enn atmosfærisk.  

En elektrolyse består i at to metallplater med ulik elektrisk ladning, elektroder, blir senket ned i en 

elektrolytt. Ved den negative  elektroden, katoden,  blir hydrogen produsert som gass.  Ved anoden 
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blir oksygen produsert. Elektrolysen skjer ved at elektroder utveksler ioner med  elektrisk ladning 

som har med motsatt fortegn av elektroden. Dette skjer ved å bruke en elektrolytt og en elektrisk 

krets. 

Et ion er et atom med færre eller flere elektroner enn protoner. Dersom ioner har et flertall av 

elektroner kaller vi det et anion, et ion med negativ elektrisk ladning. Dersom ioner har et mindretall 

av elektroner kaller vi det et kation, et ion med positiv elektrisk ladning.  

En elektrolytt er en oppløsning som er i stand til å transportere eller lede ioner. I elektrolyse av vann 

vil elektrolytten bestå av en basisk løsning,  kalium-hydroksid (KOH) oppløst i vann 308. Oppløsningen 

omdanner kalium-hydroksid til OH- anioner og K+ kationer 309.   I elektrolytten flyter ioner med 

negativt ladede ioner mot den positive elektroden mens positivt ladede ioner flyter mot den negative 

elektroden 310.  

Ved elektrodene vil ionene bli oksidert eller redusert. En oksidering innebærer at anionene som er 

negativt ladet gir fra seg elektroner. En reduksjon innebærer at de positivt ladede kationene 

konsumerer elektroner. Elektronene tilføres katoden fra en elektrisk krets som er tilkoplet 

elektrolysebadet. Ved anoden blir elektronene tilført den samme kretsen. Det er elektrisiteten som 

setter i gang oksidering og reduksjon ved elektrodene. 

I en elektrolyse vil katoden være negativt ladet og anoden positivt ladet fordi prosessen konsumerer 

elektrisitet. I et batteri eller en brenselcelle vil det være omvendt siden prosessen produserer 

elektrisitet 311. I en elektrolyse vil elektrodene tiltrekke seg ioner med motsatt elektrisk ladning enn 

hva elektroden har siden elektrisitet konsumeres. I et batteri eller en brenselcelle vil elektroder 

tiltrekke seg ioner med samme elektriske ladning som elektroden selv 312 siden elektrisitet 

produseres. En brenselcelle eller et batteri er derfor en omvendt prosess av en elektrolyse. 

Det er elektrisk strøm og elektrolytten som setter i gang utvekslingen av ioner. Uten en elektrolytt vil 

positive hydrogenioner samle seg opp ved den positive elektroden og negative OH- ioner ved den 

negative elektroden. Dette skyldes at vann leder elektrisitet dårlig. Elektrodene i en elektrolyse av 

vann er laget av platinum eller rustfritt stål 313. 

Elektrolyse av vann kan utføres under vanlig atmosfærisk trykk eller ved å sette hydrogen under et 

trykk på 30 bar 314. Den siste formen for elektrolyse krever en energiinnsats 4,8 kWh pr Nm3 med en 

usikkerhetsmargin på 1 kWh. Energiforbruket stiger til 5,1 kWh/Nm3 dersom transformator, 
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likerettere og utstyr til rensing av gass tas med 315.  Den første formen krever en energiinnsats på 4,1 

kWh pr Nm3 med den samme usikkerhetsmarginen. Forbrenning av 1 Nm3 med hydrogen gir 3 kWh 
316. Uten ytterligere tilførsel av energi vil virkningsgraden være 73% for elektrolyse under vanlig 

atmosfærisk trykk og 62,5% for elektrolyse som produserer hydrogen under trykk. Virkningsgraden er 

dermed definert som den mengde elektrisitet som overføres til hydrogen i form av netto kaloriverdi 

(”lower heating value”), den energi som utløses ved forbrenning av 1 Nm3 hydrogen.  

 Figur 44 viser en oversikt over elektrolyse-prosessen. 

Figur 44 Elektrolyse 
317

 

 

Prosessen i en elektrolyse kan sammenfattes i reaksjonslikninger slik 318: 

Anode:  4OH-  O2+2H2O+4e-  

Katode:  2H2O+2e-   H2+2OH- 

Samlet reaksjon: 2H2O  2H2+O2 

 

Damp-reformering 

Naturgass inneholder hydrokarboner som er en kjemisk sammensetning av hydrogen og karbon. 

Naturgass inneholder metan som er den enkleste form for hydrokarboner 319. Damp-reformering går 

ut på å skille hydrogen og karbon i metan fra hverandre ved å la metan reagere med en katalysator 
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laget av nikkel under høy temperatur, omlag 900o C. Varmen som trengs for reaksjonen produseres 

ved å forbrenne naturgass. Hydrogen blir produsert i form av damp 320. Tidligere ble damp-

reformering brukt i store anlegg med kapasitet opptil 100 000 Nm3 hydrogen  per time. I forbindelse 

med CUTE-prosjektet ble det brukt mindre anlegg med en kapasitet opptil 20 Nm3 hydrogen per 

time. Slike anlegg er bedre egnet til å produsere hydrogen for mindre buss-flåter. Dessuten vil små 

lokale anlegg redusere transportbehovet av hydrogen i energikrevende, flytende form. 

Prosessen foregår i to trinn i en prosess-ovn 321. I første steg blir vann tilført prosess-ovnen sammen 

med naturgass. Mineraler blir fjernet fra vannet ved hjelp av ion-utveksling. Svovel blir fjernet fra 

hydrokarboner før det blir tilført prosess-ovnen. Dersom hydrokarbonene er varmet opp på forhånd 

blir de blandet med vanndamp, ellers blandes de med vann. Selve reformeringen kan enten skje 

under  trykk på omlag 16 bar med integrerte varmevekslere eller under lavt trykk (1,5 bar). Dersom 

siste løsning blir valgt må hydrogenet komprimeres før det renses. 

Under høy temperatur i prosess-ovnen foregår damp-reformeringen ved hjelp av en nikkel-

katalysator. Reformeringen skiller hydrogen- og karbonatomer fra hverandre og  produserer en damp 

med hydrogen samt karbonmonoksid.  

I det andre steget blir vanndampen fra steg 1 sammen med karbonmonoksid ført inn i en reaktor.  

Hydrogen- og oksygenatomene i vanndampen blir skilt fra hverandre. Oksygenet forbinder seg med 

karbonmonoksid til karbondioksid mens hydrogenet blir ført sammen med hydrogenet fra steg 1.   

Vi har to reaksjoner i to steg: 

1) CH4+H2O  CO+3H2 

2) CO+H2O  CO2+H2 

I begge stegene i prosessen blir det produsert hydrogen. Prosessen i det første steget konsumerer 

varme og kalles en endotermisk prosess. Prosessen i det andre steget produserer varme og kalles 

eksotermisk 322. Dersom metan brukes som basis for hydrokarboner blir det produsert 5,5 ganger så 

mye CO2 som hydrogen 323. 

Etter de to stegene i prosessen må hydrogenet renses før det kan brukes i en brenselcelle. Gassen 

som blir til overs etter rensingen kan brukes som input i prosess-ovnen. Under normale betingelser 

er denne overskudds-gassen nok til å drive prosess-ovnen slik at systemet er selv-opprettholdende 
324. 

Dersom prosess-ovnene for damp-reformering er små  kan de potensielt monteres på kjøretøy som 

bruker hydrogen som input til brensel-celler. Dette har vært foreslått som løsningen på problem med 

lagring og distribusjon av hydrogen. I dette tilfelle vil metanol være input til prosessen og naturgass 

eller metan må omformes til metanol. Metanol har den fordel at den er flytende og lar seg lettere 
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transportere enn metan. Med en montert prosess-ovn for damp-reformering på kjøretøyet kan 

metanol og vanndamp omgjøres til hydrogen etter behov og tilføres brenselcella som lager strøm til 

den elektriske motoren. Dermed slipper man fylling av hydrogen og etablering av et nytt 

distribusjonssystem for et nytt drivstoff. 

På den annen side medfører reformering av damp utslipp av CO2.  En slik løsning vil derfor ikke 

eliminere CO2-utslipp ved bruk av brensel-celle.  

Et annet alternativ er reformering av damp i sentrale anlegg og transport til fylling-stasjoner 325. I 

sentrale anlegg kan det være mulig å få til CO2-håndtering  ved reformering av damp. Ulempen med 

denne løsningen er at hydrogenet må transporteres fra det sentrale anlegget. Transport av hydrogen 

vil være lettest med flytende hydrogen. Omdanning av hydrogen fra gass til flytende from krever 

energi og transport av flytende hydrogen vil også medføre CO2-utslipp.  

Hydrogen og motorteknologi 

Hydrogen kan brukes som drivstoff i kjøretøy på to måter. Enten som drivstoff for brenselceller 

sammen med en elektrisk motor eller som drivstoff i vanlige forbrenningsmotorer 326. I begge tilfelle 

blir utslipp av CO2 erstattet av utslipp av vanndamp. Forbrenningsmotoren vil imidlertid gi utslipp av 

NOx siden luft som forbrukes ved forbrenning hentes fra utemiljøet. Denne luften vil inneholde 

nitrogen som forbinder seg med oksygen under forbrenningen ved høy temperatur. Dermed dannes 

NOx, nitrogen-oksid. Ved vanlige temperaturer vil nitrogen og oksygen ikke inngå forbindelser med 

hverandre. 

Hydrogen i forbrenningsmotor 

Hydrogen kan brukes som erstatning for diesel eller bensin i en vanlig forbrenningsmotor. BMW H2R 

bruker flytende hydrogen i en slik prosess 327.  Om hydrogen blandes sammen med oksygen vil 

blandingen varmes opp ved tilførsel av tenning eller gnist. Hydrogen og oksygen blandes sammen 

ved at to hydrogen-atomer binder seg til ett oksygen-atom. Gass som varmes opp utvider seg og 

eksploderer. Dette vil drive stempler i sylinderne i en vanlig forbrenningsmotor akkurat som en 

blanding av diesel og oksygen vil gjøre. Oksygen tas fra luften akkurat som i en vanlig 

forbrenningsmotor 328. Eksosen fra en slik forbrenning vil inneholde vann, akkurat som eksosen fra en 

brenselcelle.  

Eksplosjon av hydrogen og oksygen vil danne temperaturer opp mot 2200o C. I en forbrenningsmotor 

med diesel vil forbrenningen danne temperaturer opp mot 700oC mot 750-800OC i en bensinmotor 
329. Dette skyldes at hydrogen inneholder mer energi pr vektenhet enn diesel og bensin. Generering 

av høyere temperaturer medfører at hydrogen-drevne forbrenningsmotorer vil være mer effektive 
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enn tilsvarende motorer som går på bensin eller diesel. De høyere temperaturene medfører også 

større utslipp av NOx ved at hydrogen binder seg til nitrogen fra lufta som tas inn 330. 

Dersom hydrogen brukes i en vanlig forbrenningsmotor må kjøretøyet modifiseres. For det første må 

kjøretøyet ha tanker for lagring av hydrogen. Videre må kompresjons-forholdet mellom luft og gass 

være høyere, lufttilførselen må økes, oljen må separeres for å hindre hydrogen i å blandes med olje, 

en spesiell olje må benyttes og sylindrene må være variable for å øke effektiviteten av forbrenningen 
331. 

BMW har utviklet en modell, Hydrogen 7, som bruker hydrogen i en forbrenningsmotor 332. Bilen kan 

gå på både bensin og hydrogen, den kan faktisk skifte mellom bensin og hydrogen under fart. Bilen 

veier omlag 250 kg mer enn en vanlig bil fra BMW 7-serien som bilen er bygd på. Det skyldes blant 

annet en ekstra tank for flytende hydrogen og varmevekslere for å omdanne flytende hydrogen til 

gass som kan brukes i en forbrenningsmotor. Tanken for flytende hydrogen består av rustfritt stål 

med dobbel-vegg med en aluminiumsfolie.  Den ekstra vekten og materialforbruket innebærer mer 

energiforbruk og utslipp av CO2 ved konstruksjon av bilen. I tillegg krever omdanning av hydrogen til 

flytende form omlag en tredjedel av energiinnholdet i hydrogen 333. Det oppgis at en BMW Hydrogen 

7 har CO2-utslipp som tilsvarer 1% av maksimum tillatt nivå i USA og EU, mens NOx utslipp er 30% av 

maksimum nivå i USA og 2% av samme nivå i Europa.   

Brenselcelle 

En brenselcelle er en elektrokjemisk prosess som konverterer hydrogen til elektrisitet.  Elektrolyse er 

også en elektrokjemisk prosess.  En brenselcelle opererer som en omvendt elektrolyse. I en 

elektrolyse skilles ulike komponenter fra hverandre, f eks blir hydrogen og oksygen  utskilt fra vann 

som er en kjemisk reaksjon av begge stoffer. I en brenselcelle vil ulike komponenter reagere med 

hverandre, ren hydrogen vil forbinde seg med tilført oksygen og danne vann. Prosessen produserer 

elektrisitet som blir tilført kjøretøyets elektriske motor.  

Oksygenet som tilføres hentes fra luft gjennom kjøretøyets luftinntak. Luften blir komprimert før den 

sendes inn i brenselcellene 334 ved hjelp av en luft-kompressor.  Inntaket av luft øker proporsjonalt 

med uttak av strøm fra brenselcellene. 

En brenselcelle er basert på utveksling av protoner gjennom en membran 335. Membran fungerer 

som en elektrolytt gjør i en elektrolyse-celle. En membran er et lag av materialer som skiller andre 

materialer eller prosesser fra hverandre 336. Den er laget for å hindre spesielle partikler eller 

molekyler å trenge gjennom membranen.   
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Membran i en proton-utvekslende brensel-celle er laget av polymer 337 som er en lang kjede av 

molekyler som er satt sammen av repeterende enheter som kalles monomer. En polymer dannes ved 

at monomer inngår kjemiske bindinger, de deler elektroner med hverandre. 

Denne membranen tillater positivt ladede ioner å passere gjennom den.   Elektroner vil passere 

gjennom kretsen til katode-siden  av brenselcella siden membranen er elektrisk isolerende 338. Ved 

passeringen av elektroner gjennom den elektriske kretsen produseres elektrisitet til den elektriske 

motoren på kjøretøyet som har brenselcellene montert. 

En brenselcelle består av to elektroder med ulik elektrisk ladning, akkurat som en elektrolysecelle. 

Katoden er positivt ladet 339 mens anoden er negativt ladet. Hver elektrode har en katalysator som er 

laget av platinum. Ved anoden foregår det en oksidasjon, hydrogen-atomet mister elektroner og 

omdannes til et positivt ladet ion, H+. Denne reduksjonen foregår med platinum som katalysator. 

Elektronene blir gitt til en elektrisk krets som forbinder elektrodene. H+ ionene transporteres 

gjennom membranen til katoden. 

Molekyler med et underskudd av elektroner 340 kalles kationer og blir ført gjennom membranen til 

katoden. Siden de har et underskudd av elektroner er de positivt ladet. Ved katoden forgår det en 

reduksjon av oksygen 341 ved at elektroner tilføres oksygenet fra den elektriske kretsen.  Det dannes 

OH- ioner som reagerer med H+ ionene fra anoden.  Resultatet av denne reaksjonen er vann 342 som 

transporteres ut av brensel-cellen.   

Prosessen kan sammenfattes i følgende representasjoner  343: 

Anode: H2 2H++2e-  

Katode:  4H++4e-+O2 2H2O 

Overordnet celle-reaksjon: 2H2+O2 2H2O 
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Figur 45 oppsumerer prosessen. I en elektrolyse av vann er vannet input til prosessen. I en 

brenselcelle er vannet output av prosessen. I en elektrolyse blir vannet splittet i hydrogen og 

oksygen, i en brenselcelle reagerer hydrogen og oksygen til vann. En forbrenningsmotor produserer 

termisk energi. En brenselcelle produserer elektrisk energi. I en elektrolyse må elektrisitet tilføres 

utenfra. I en brenselcelle blir elektrisitet produsert til en ekstern elektrisk motor. En brenselcelle kan 

ikke lagre energi, den må brukes når den produseres. Et batteri derimot, kan lagre energi.  
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Figur 45 Proton-exchange-membrane brenselcelle 
344

. 

 

En brenselcelle er ikke nok til å forsyne den elektriske motoren i kjøretøyet med strøm. Derfor settes 

brenselceller sammen i en ”stack”, en stabel med brenselceller. Disse kan seriekoples eller 

parallellkoples. De seriekoblede gir mer spenning mens de parallellkoblede gir mer strøm 345. Bussene 

som ble anvendt i CUTE-prosjektet hadde to ”stacks” med til sammen 1 920 brenselceller. Equinox er 

en hydrogenbil utviklet av Chevrolet med omlag 400 brenselceller 346. 

En typisk stack med brenselceller inneholder 20-30 g platinum og yter 100 kW 347.  Dette gir fra 0,2 til 

0,3 g platinum pr kW. En ytelse på 100 kW svarer til omlag 134 hestekrefter. Platinum krever mye 

energi i produksjon. I følge den tyske databasen ProBas 348 utviklet av det tyske 

miljøverndepartementet er energibruket hele 8,01 GJ/kg platinum. Produksjon av 1 kg platinum fører 

til utslipp av 523 kg CO2-ekvivalenter. Dette omfatter energibruk og utslipp i hele produksjonskjeden. 

Siden det brukes beskjedne mengder med platinum pr kW blir likevel energibruken og CO2-utslipp 

beskjedne for produksjon av platinum som inngår i en brenselcelle-stack. Med 100 kW er 

energibruken for produksjon av platinumet omlag 200 MJ eller 55,5 kWh. Utslipp av CO2-

ekvivalenter forventes å være i størrelsesorden 13 kg. 

Ved forbrenning av fossilt brensel dannes energi ved at gass forbrennes. I et kullkraftverk brukes gass 

som er oppvarmet ved forbrenning til å varme opp vann slik at dampen fra vannet kan drive en 
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turbin. I en forbrenningsmotor varmes gass og utvides i en mekanisk innretning slik som en sylinder. 

Utvidelsen produserer energi. En brenselcelle generer elektrisitet direkte fra brenselcellen uten å 

varme opp gass. Derfor er en brenselcelle mer effektiv i produksjon av energi siden den ikke trenger 

å gå omveien om oppvarming av gass under trykk 349. 

Drivverk for brenselcelle 

Bussene som deltar i CUTE-prosjektet (Clean Urban Transport Europa) er en spesiallaget utgave av 

Mercedes Benz Citaro. Den veier 18 tonn og har 30 passasjer-seter. Bussen har et drivverk tilpasset 

en brenselcelle-motor med hydrogen som drivstoff.  Bussene har hydrogentanker montert på taket. 

Disse tankene innholder hydrogen i gassform under et trykk på 350 bar.  Til sammen veier drivverket 

for brenselcelle-motoren tre tonn ekstra. Bussenes fjæringsystem har blitt forsterket med henblikk 

på den økte vekten og på kjøretøyets tendens til å rulle på grunn av hydrogentankene på taket. 

Komfortvarme er avhengig av at brenselcellene er i bruk. Ekstra rørsystem er nødvendig  for å føre 

varmen fra brenselcellene montert på taket til bussenes varmeanlegg. Alt i alt medfører ekstra vekt 

for hydrogen-bussen at det kreves mer materialer, energi og CO2-utslipp for å lage den. 

Chevrolet Equinox er en elektrisk bil utviklet av Chevrolet 350 for brensel-celle med hydrogen som 

drivstoff.  Bilen har tre drivstoff-tanker med hydrogen komprimert til 700 bar. Til sammen kan de tre 

tankene lagre 4,2 kg hydrogen.  Målt med bensin-ekvivalenter tilsvarer 1 kg hydrogen omlag  3,8 liter 

bensin (en amerikansk gallon). Den har en elektrisk motor med en kapasitet på 93 kW som tilsvarer. 

Motoren lader også bilens batteri. Bilen er omlag 230 kg dyrere enn en vanlig Chevrolet Equinox. For 

å redusere vekten er dørene laget av aluminium og panseret er laget av karbonfiber 351. 

Transport av hydrogen 

Hydrogen fra sentrale produksjonsanlegg må transporteres i flytende form til fyllingsstasjoner på 

grunn av hydrogenets lave energitetthet (f eks målt ved kWh/Nm3). En lastebil kan frakte 3,3 tonn 352 

med flytende hydrogen. Dette svarer til 36, 700 Nm3. Lastebiler som frakter flytende hydrogen må ha 

spesielt isolerte tanker på grunn av den lave temperaturen hydrogenet fraktes med.  

Det kreves mye energi for å omdanne hydrogen fra gass til flytende form. En kubikkmeter med 

hydrogen har en brutto kaloriverdi på 3,54 kWh/Nm3 (”upper heating value”). Det kreves 1 kWh for å 

gjøre om 1 Nm3 med hydrogen til flytende form. Følgelig brukes nesten en tredjedel av 

energiinnholdet i hydrogen til å omdanne til det til flytende form 353. 

Fylling og interne tap 

Brenselcelle produserer varme. Noe av varmen blir benyttet til komfortvarme, resten blir slippet ut i 

atmosfæren via varmeveksler.  Når brenselcellen er i funksjon vil hydrogen flyte fra anoden i 

brenselcellen. På grunn av kondensering må hydrogengassen renses med jamne mellomrom. Dette 

innebærer at noe hydrogen vil bli sluppet ut i atmosfæren uten å bli nyttiggjort. Det oppstår 

eksplosjonsfare om mengden hydrogen i luft overstiger 4%. Under ingen omstendighet vil mengden 
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av hydrogen som slippes ut medføre konsentrasjoner mer enn 35% av den nedre grenseverdi på 4% 
354. 

I en brenselcelle vil spenningen minke etter hvert som produksjon av strøm øker. Dette skyldes et 

fenomen som kalles over-potensial, reduksjon og oksidering av ioner i brenselcellen krever mer 

energi enn det som forventes ut fra termodynamiske forhold 355.  På katodesiden i en brenselcelle vil 

oksygenet gjennomgå en reduksjon mens hydrogenet oksideres. Denne reduksjonen er ansvarlig for 

det største overpotensial, og dermed effektivitetstap, i en brenselcelle 356.  Derfor må flere mindre 

brenselceller kobles sammen i en stabel eller stack snarere enn å anvende en stor brenselcelle. Tap 

av spenning må karakteriseres som et interntap i brenselcellen som et energisystem. 

Både varmetap og hydrogentap innebærer intern tapsenergi i den direkte energien som produseres 

av en brenselcelle, den energien som kreves til framdrift av kjøretøyet 357. Interntap   kan også oppstå 

ved lufttilførsel 358. Luften som tilføres en brenselcelle må tørkes og settes under trykk. Dette krever 

tilførsel av energi som reduserer energi-effektiviteten til brenselcellen. 

Fylling av hydrogen-busser ble foretatt på to måter i CUTE-prosjektet, overflow-fylling og booster-

fylling. Kravet til fylling var at prosessen ikke skal ta mer enn 30 minutter pr buss. Det skal også være 

mulig å fylle tre busser uten avbryting. Disse kravene er ikke fullt ut oppfylt, blant annet på grunn av 

ned-dimensjonering av fylle-stasjonen på grunn av bebyggelse eller andre industrielle bygninger i 

nærheten av den.  Dette fører til at intervallet mellom to fyllinger øker siden mengden av hydrogen 

som kal lagres minker 359. 

Overflow-fylling innebærer at trykket på hydrogenet på fylling-stasjonens lagringstank er høyere enn 

trykket på hydrogenet i bussens tank etter fylling.  Hydrogenets trykk utjamnes på vei til tanken. 

Dette gjøres ved å dele lagringstanken inn i flere deler hvor trykket reduseres fortløpende. Det er kun 

den siste delen som skal koples til kjøretøyets tank. Denne delen krever økning av trykket før gassen 

slippes inn i kjøretøyets tank. En kompressor er bare nødvendig for å holde trykket oppe i 

lagringstankene på fylling-stasjonen. 

Booster-fylling innebærer at trykket på hydrogen i fylling-stasjonens lagringstank er mindre enn 

trykket i tanken etter fylling. Derfor må trykket økes før hydrogenet fylles på bussens tank. For å øke 

trykket brukes en kompressor.  

Ved fylling av flytende hydrogen må væsken omformes til gass før fylling. Etter omforming brukes 

overflow-fylling. 

Det finnes også kombinasjoner av de ulike formene for hydrogen-fylling. Det foreligger ingen 

dokumentasjon i CUTE-prosjektet på hvor mye energi som kreves for å drive kompressorer ved 

fylling-stasjonen. Kapasiteten til kompressorene som benyttes avhenger av metoden for fylling. En 
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overflow-stasjon har en kompressor på omlag 60 NM3 per time. En booster-stasjon har en 

kompressor med en kapasitet fra 100 til 2 400 NM3 pr time. En kombinasjon av de to fyllingstypene 

har en kompressor-kapasitet fra 100 til 5 380 NM3 per time. De fleste kombinasjons-stasjonene har 

en kompressor på 300 NM3 pr time. 

Fylling av en buss i CUTE-prosjektet tar om lag 15 minutter (maksimum 30 minutter). 

GM har regnet ut at dersom USA bygger 12 000 fylling-stasjoner for hydrogen  vil 70% av 

befolkningen ha en fylling-stasjon innenfor en radius på  omlag 3,2 km samt en fylling-stasjon for 

hver 40 km på amerikanske motorveier som går mellom de 100 største byene 360. En fylling-stasjon 

koster omlag 2 millioner dollar å bygge i 2008-priser. Med en prisnedgang etter hvert som flere 

fylling-stasjoner blir bygd vil den forventede prisen ligge på 1,5 millioner dollar pr fylling-stasjon. 

Dette betyr at vil koste omlag 18 000 millioner dollar å bygge ut et tilfredsstillende distribusjonsnett 

for hydrogen. 

Energiinnhold i hydrogen kontra diesel 

Hydrogen i gassform har en tetthet på 0,09 kg/Nm3 361, det vil si 90 gram pr kubikkmeter hydrogen. 

Det innebærer at 1 kg med hydrogen tilsvarer 11,11 kubikkmeter hydrogen. Energiinnholdet for  

hydrogen er 3 kWh/NM3. Dette er  lavere kaloriverdi (”lower heating value”) for hydrogen, den 

mengde energi som blir frigjort ved forbrenning av en kubikkmeter av hydrogen. Dermed vil at 

forbrenning av 1 kg med hydrogen utløser 3X11,11Nm3=33,33 kWh som igjen svarer til 120 MJ. 

Diesel har en lavere kaloriverdi på 43 MJ/kg 362. Forbrenning av 1 kg med hydrogen vil dermed utløse 

120/43=2,8 ganger med MJ enn forbrenning av 1 kg diesel. 

E energibruk til framdrift  for hydrogen-kjøretøy 

I denne delen skal vi se på tank-to-wheel energibruk med hydrogen som drivstoff. Dette omfatter 

energien som brukes til framdrift av transportmidlene. 

Bussene i CUTE-prosjektet har ni tanker for lagring av hydrogen med en samlet lagringskapasitet på 

44 kg. De 1 920 brensel-cellene var satt sammen i stacker i to moduler med en ytelse på til sammen 

250 kW eller 335 hestekrefter 363.   

Tabell 1 viser kjørelengde, timer i drift, forbruk og km/time pr by i CUTE-prosjektet 364. Det var tre 

busser pr by i prosjektet.  

I gjennomsnitt brukte en buss i gjennomsnitt 0,248 kg med hydrogen eller 8,27 kWh (29,8 MJ)  pr km. 

Energimengden svarer til 0,581 liter diesel pr km 365 eller 5,81 liter pr mil. Gjennomsnittfarten pr buss 

pr by  var 13,6 km pr time, kjørelegden var i gjennomsnitt nesten 32 000 km pr buss pr by. Tabell 1 
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viser likevel at kjørelengde varierte mye mellom byene. Hver buss var i gjennomsnitt i drift i 2 387 

timer.  

Bussene ble testet under forskjellige temperatur-forhold og i ruter med forskjellig topografi. Tabell 

105     viser derfor resultatene av en  test under realistiske kjøreforhold, tabellen viser ikke resultat 

fra et laboratorium eller fra teoretiske modellberegninger. 

Tabell 105 Kjørelengde og forbruk pr by i CUTE-prosjektet  

 

Kg pr   
km 

(A)  

Tilbakelagt
e km 
     (B) 

kWh pr   
km 366 

(B)  

kWh totalt Timer i 
drift 

(C)  
km/time  
     (E)  

 
MJ pr km 
  (F) 367 

Barcelona 0,274       37 655  9,13 343 881   3 339  12,9 32,9 

Porto 0,315       47 270  10,50 496 285   5 228  8,9 37,8 

Madrid 0,288     103 445  9,60 992 973   8 859  13,8 34,6 

Stockholm 0,266       91 585  8,87 811 972   8 819  9,7 31,9 

London 0,239       98 253  7,97 782 671   7 952  13,9 28,7 

Hamburg 0,204     104 727  6,80 712 072   6 824  16,2 24,5 

Amsterdam 0,216     109 100  7,20 785 441   5 614  18,1 25,9 

Stuttgart 0,221     129 288  7,37 952 326   8 545  11,4 26,5 

Luxembourg 0,209     142 068  6,97 989 641   9 273  17,9 25,1 

    

 

  

 

Gjennomsnitt 0,248 
 

8,27  
 

13,6 29,8 

Sum 
 

863 391 
 

6 867 264 64 453 
 

 

 

Figur 46 viser sammenhengen mellom energiforbruk i kWh pr km og antall km bussene var i drift. 

Figuren viser gjennomsnittlig forbruk pr by mot samlet kjørelengde pr by. Figuren viser en klar 

tendens, jo mer bussene var i drift, jo lavere var energiforbruket pr km. Byer med svarte punkter er 

byer med lokale elektrolyseanlegg for produksjon av hydrogen, de gule punktene er byer med 

ekstern tilførsel av hydrogen og de grå punktene er byer med lokale anlegg for produksjon av 

hydrogen fra gassreformering.  

Figuren viser den estimerte sammenhengen 368 i form av en regresjonslinje basert på en modell med 

en invers tilpasning mellom kjørelengde og forbruk.  Modellen er en asymtotisk modell hvor det 

antas at forbruket synker med økende kjørelengde men hvor forbruket når en nedre grenseverdi som 

ikke passeres.  

I følge modellen vil en kjørelengde på på 50 000 km vil gi et estimert forbruk på 9 kWh (32,4 MJ) pr 

km med  ± 6% usikkerhet mens en kjørelengde på 100 000 km vil gi 8 kWh pr km (28,8 MJ) med en 

usikkerhet på ± 5%. Målet med gjennomsnittselastisiteter forventer vi en nedgang på 0,92% for hver 

10% økning i kjørelengde. 

                                                           
366

 Omregnet til kWh ved å bruke "lower heating value" for hydrogen på 33,33 kWh/kg, se www.h2data.de    og  
http://www.fuel-cell-bus-club.com/modules/UpDownload/store_folder/Publications/DETAILED_SCREEN.pdf 
side 11 
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 Omregnet til MJ ved å bruke 3,6 MJ pr kWh. 
368

 Beregning av regresjonsmodellen gir Ŷ= 26,2+( 170476,99*X
-1

) hvor X=kjørelengde og Ŷ er estimert punkt på 
regresjonslinjen for verdien X, Ŷ er kWh/10 km for dette punktet. 
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Figur 46 Sammenheng mellom energiforbruk pr 100 km og antall km i drift for CUTE-prosjektet 
369

  

 

Chevrolet Equinox 370 er en brenselcelle-bil med en ytelse på 93 kW eller omlag 125 hestekrefter. 

Bilen har en rekkevidde på 150 miles eller 241,5 km. Bilen har tre tanker som kan lagre til sammen 

4,2 kg hydrogen komprimert hydrogen med 700 bar trykk.  Dette gir 165,5 kWh for hele rekkevidden 

som igjen gir 0,685 kWh eller 2,47 MJ per km. Dette er under tiendedelen av forbruket for bussene i 

CUTE-prosjektet pr km. Dette er imidlertid kun en omregning, ikke noe resultat fra test under 

forskjellige kjøreforhold. Omregnet i diesel-ekvivalenter bruker Chevrolet Equinox om lag 0,58 liter pr 

mil. 

En amerikansk studie 371 refererer til testing av en Dodge RAM Wagon Van på en blanding av CNG 

("compressed natural gas") og hydrogen. Bilen var bygd for å kjøre på CNG. Studien viser at dersom 

CNG blandes med hydrogen vil utslipp av CO2 reduseres med 11,3%. Testen ble foretatt i et 

laboratorium med omlag 35 km/t som gjennomsnittfart. Testen omfattet både kaldstart og varmstart 

av kjøretøyet. Til tross for reduksjonen var utslippet av CO2  ved bruk av 15% hydrogen fremdeles 

501,5 g CO2 pr amerikansk mile, noe som svarer til 311 gram CO2 pr kilometer. Utslipp av NOx økte 

med over 92% med bruk av hydrogen som tilsettingsdrivstoff, dette skyldes at kjøretøyet var 

optimalisert for å kjøre på CNG. 

Dodge-modellen kjørte 835 miles med et forbruk på 141,5 kg med blandet drivstoff (15% hydrogen). 

Dette svarer til 14,7 mile pr gge (”gasoline gallon equivalents”). Dermed blir forbruket målt i gallon 

56,8 for total kjørelengde. En amerikansk gallon er 3,8 liter og en mile er 1,61 km. Dermed brukte 

kjøretøyet 215,8 l bensin på 1344 km, noe som tilsvarer 1,6 liter bensin pr mil, når drivstoffet i 

gassform gjøres om til bensin liter-ekvivalenter. Bensin har et energiinnhold på 32 MJ/liter 372, 

                                                           
369

 http://www.fuel-cell-bus-
club.com/modules/UpDownload/store_folder/Publications/DETAILED_SCREEN.pdf,  side 67 
370

 http://alternativefuels.about.com/od/fuelcellvehiclereviews/fr/equinoxfuelcell.htm . Se også 
http://www.wired.com/autopia/2008/03/we-drive-the-ch/  
371

 U.S. Department of Energy. FreedomCAR & Vehicle Technologies.  Advanced Vehicle Testing Activity:  Dodge 
Ram Wagon Van -  Hydrogen/CNG Operations Summary. http://avt.inel.gov/pdf/hydrogen/dodgereport.pdf     
372

 http://en.wikipedia.org/wiki/Gasoline, se Energy content. 
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energiforbruket blir dermed 51,2 MJ pr 10 km. Energiinnholdet i bensin er oppgitt til 9,67 kWh pr 

liter som blir 15,5 kWh per 10 km 373.  

En studie fra MiT anslår energiforbruket for en hybrid-bil med brenselcelle i 2020 til 0,81 MJ eller 

0,225 kWh pr km. Bilen har brenselcelle drevet med hydrogen i tillegg elektrisk motor drevet med 

batteri 374. 

Effektivitet 

Med termo-dynamisk effektivitet menes hvor mye av varmen som er input til prosessen som 

omdannes til arbeid 375. Med arbeid menes hvor mye av energien i et system som blir overført til et 

annet system ved tilstandsendring av systemet som avgir energi. Termo-dynamisk effektivitet måler 

dermed hvor mye energi som er ført videre fra systemet etter tilstandsendring i prosent av den 

totale input-energi til systemet. På grunn av termodynamikkens første lov kan ikke prosentandelen 

være mer enn 100%. Denne loven tilsier at energi ikke kan tilintetgjøres, bare omformes.  På grunn 

av varmetap og friksjon vil prosentandelen  aldri være lik 100%.  

Med energi-effektivitet mener vi den mengde energi som kommer ut av en prosess i prosent av den 

energien som er input for prosessen. Med energi-input inkluderes både energi i materialer som går 

inn i prosessen og energi som tilføres utenfra.  

Elektrolyse av vann 

Energi-effektiviteten til elektrolyse av vann har blitt anslått til 50-80% 376. Disse anslagene tar ikke 

hensyn til tap ved produksjon av elektrisitet, de tar bare hensyn til hvor mye av energien i 

elektrisiteten som føres videre i hydrogenet.  Ved anode-siden i elektrolysen vil  hydroksid-ionene 

avgi to elektroner til den elektriske kretsen. Denne endringen i elektroner krever mer energi enn 

hydroksid-ionenes potensial til å avgi elektroner skulle tilsi. Dette kalles overpotensial – mer energi 

må tilføres som går tapt som varme. Dette påvirker energi-effektiviteten til elektrolysen.  

Damp-reformering 

Det er anslått at den termodynamiske effektiviteten til damp-reformering er mellom 70-85% basert 

på netto kalori-verdi eller nedre brennverdi (”lower heating value”) 377.  Den faktiske verdien 

avhenger av renheten til hydrogenet. I CUTE-prosjektet hadde byene Madrid og Stuttgart egne 

anlegg for reformering av gass. Det er oppgitt en effektivitet på 65% basert på den lavere brennverdi 

for hydrogen og naturgass 378. SINTEF anslår virkningsgraden for damp-reformering til 70% 379 dersom 

naturgassen transporteres flytende til et lokalt reformeringsanlegg. Dersom naturgass brukes i et 

sentralt reformeringsanlegg er virkningsgraden høyere siden energien som trengs for å gjøre gassen 

                                                           
373

 Energiinnholdet målt i MJ og kWh er ikke direkte kalkulerbart fra hverandre slik det er oppgitt i 
http://en.wikipedia.org/wiki/Gasoline . Vi har valgt å bruke de oppgitte verdiene. 
374

 Weiss, M.A, Heywood, J.B. Drake, E.M., Schafer, A.,AuYeung, F.F,: On the Road in 2020, Energy Laboratory 
MIT, Cambridge, Massachusetts, October 2000, http://lfee.mit.edu/public/el00-003.pdf , side 1-15. 
375

 http://en.wikipedia.org/wiki/Thermodynamic_efficiency  
376

 http://en.wikipedia.org/wiki/Electrolysis_of_water, se under Efficiency 
377

 ibid. 
378

 http://www.fuel-cell-bus-
club.com/modules/UpDownload/store_folder/Publications/CUTE_Technology_Brochure.pdf, side 23. 
379
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flytende kan brukes til produksjon av energi. SINTEF anslår virkningsgraden for sentrale 

reformeringsanlegg til 73% 380. 

Til sammenlikning har en dieselmotor en termo-dynamisk effektivitet på 25% 381.  Store lastebiler, 

busser og nyere diesel-biler kan ha en effektivitet på opp mot 45% 382. Et kullkraftverk som 

produserer elektrisitet vil ha en termo-dynamisk effektivitet på høyst 46% 383. Sammenlignet med 

disse prosessene har produksjon av hydrogen ved damp-reformering en høy termo-dynamisk 

effektivitet. 

Brenselcelle  

Effektiviteten til en brenselcelle kan måles på to måter: Med tank-to-wheel effektivitet mener vi den 

energien som forbrukes ved framdrift relativt til energien som ble fylt på kjøretøyets tank. Denne 

effektiviteten sier noe om virkningsgraden til brenselcellen, hvor mye av energien i hydrogenet som 

går videre til kjøretøyets elektriske motor. 

Dagens tank-to-wheel effektivitet anslås å ligge på 45% 384. Dette forutsetter at strømuttaket er lavt 

siden spenningen synker med økende strømuttak. Den lave effektiviteten skyldes først og fremst at 

prosessen i en brenselcelle produserer varme som ikke blir nyttiggjort. Brennverdien til hydrogen 

(”upper heating value”) er på 3,54/Nm3 385.  Dette svarer til 1,48 V. En brenselcelle produserer strøm 

på 0,7 V 386. Dette gir en virkningsgrad eller effektivitet på  47%.  Videre må luften som tas fra 

luftinntaket på kjøretøyet tørkes og settes under trykk før den kan tilføres brenselcellen. Dette vil 

også redusere virkningsgraden for brenselcellen.  

Tank-to-wheel effektivitet for et brenselcelle-kjøretøy anslås til 36% når det benyttes et 

kjøremønster definert som ”New European Driving Cycle”. Dette er en kjøresyklus som er ment å 

være typisk for Europa 387. Den sammenliknbare tank-to-wheel verdien med samme kjøremønster for 

et diesel-kjøretøy oppgis til 22% 388. 

Honda hevder at deres FCX Clarity bil med brenselcelle og et lithium-batteri for støttefunksjoner har 

en effektivitet på 60% 389. Denne effektiviteten omfatter bare virkningsgrad for framdrift av 

kjøretøyet, ikke for produksjon av hydrogen forut i kjeden. 

Hydrogenets brennverdi brukes ikke i sin helhet til produksjon av elektrisitet. Den delen som går med 

til elektrisitetsproduksjon kaller vi elektrisitets-virkningsgrad. Resten slippes ut som varme. Deler av 

denne varmen kan nyttiggjøres, blant annet til varmeapparat i kjøretøy som går på brenselceller 390. 

Varmen blir sluppet ut til luft via varmevekslere som er koplet til kjøretøyets varmeapparat. I følge 
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SINTEF kan 50% av den delen av hydrogenets brennverdi som ikke brukes til produksjon av 

elektrisitet i brenselcellen gjøres om til varme som kan brukes i kjøretøyet 391. Denne delen kaller vi 

varme-virkningsgraden. SINTEF regner med elektrisitets-virkningsgrad på 36% 392 for en brenselcelle-

bil. Vi kan dermed beregne varme-virkningsgraden til (100-36)*,5=32%.  Samlet virkningsgrad 

(varme-virkningsgrad pluss elektrisitets-virkningsgrad) for brenselceller blir dermed 68%. 

En annen form for beregning av effektivitet for brenselcellen tar hensyn til hele kjeden fra 

energikilden til elektrisitet for framdrift av kjøretøyet. Dette kalles en Power-plant-to-wheel 

effektivitet. Målingen tar hensyn til produksjon, transport og lagring av drivstoff (hydrogen) i tillegg 

til verdier målt med tank-to-wheel effektivitet. Beregninger for hele kjeden antyder en effektivitet på 

22% for komprimert hydrogen og 17% for hydrogen i flytende form 393. Omdanning av hydrogen fra 

gass til flytende form krever mye energi som reduserer virkningsgraden for energikildene som er 

brukt til å produsere hydrogenet. Beregningene for Power-plant-to-wheel effektivitet er gjort for 

elektrisitetsmiks i USA. 

Effektiviteten kan også måles som grid-to-wheel effektivitet. Dette er framdriftsenergien i prosent av 

all energi som tilføres  fra uttak av elektrisitetsnettet til produksjon av framdriftsenergi.   For en 

brenselcelle er denne virkningsgraden fra grid-to-wheel på bare 23%.  Elektrolyse av vann har en 

virkningsgrad på 70%, kompressor som kreves til transport av hydrogen har en virkningsgrad på 90% 

og brenselcella har en virkningsgrad på 36%. For hele kjeden blir virkningsgraden 0,7*0,9*0,36=0,23 

eller 23%. I disse beregningene er det ikke tatt hensyn til virkningsgraden for energikilder som brukes 

til å produsere elektrisitet til nettet for elektrolyse av vann. 

En kinesisk studie  394 viser at drivverk med batteri som får ekstern strøm er mer effektivt enn 

drivverk med batteri som får strøm fra brenselcelle. Batteriet brukes blant annet ved oppstart av 

kjøretøyet, til å drive luftpumpe for bremser og til styresystemet.  

Batteriet har høyere spenning enn brenselcella. Jo høyere spenning brenselcella skal levere  jo 

mindre effektiv er den 395. Dette innebærer at krav til høyere spenning medfører flere brenselceller i 

kjøretøyet. Den lavere spenningen fra brenselcella må konverteres før den kan brukes i batteriet. 

Drivverk uten slik konvertering er mer effektive enn system med konverter. I drivverk uten 

konvertering av spenning må batteriet tilføres strøm utenfra. 

Hydrogen forbrenningsmotor 

BMW hevder at de har utviklet en modell for hydrogen forbrenningsmotor sammen med 

Universitetet i Graz, Østerrike, med en effektivitet på 52% 396. Det er ikke oppgitt hva slags 

effektivitet det er tale om, men det antas å være framdriftseffektivitet.  Effektiviteten måler med 

andre ord hvor mye av hydrogenet som blir omgjort til framdrift av kjøretøyet. BMW selv hevder 

dette er på høyde med de beste turbodiesel-motorene. Modellen bruker hydrogen sammen med  en 

forbrenningsmotor hvor en gnist eller tenning tilføres forbrenningskamrene hvor hydrogen blandes 
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med luft. Hydrogen har ifølge BMW bedre forbrenningsegenskaper enn diesel, i den forstand at 

mindre av energien i drivstoffet går tapt i forbrenningen. 

Produksjonsanlegg 

Effektiviteten til produksjonsanleggene ble målt i CUTE-prosjektet. Prosjektet hadde 

produksjonsanlegg med både elektrolyse av vann, damp-reformering og tilførsel fra sentrale 

produksjonsanlegg. Effektiviteten ble målt som energiforbruk relativt til den lavere brennverdi til 

hydrogen. 

Effektiviteten ble målt på to måter. For det første ble effektiviteten bare for produksjonen målt. 

Dette omfatter generering av selve hydrogenet i tillegg til rensing av gassen etter generering. For det 

andre ble effektiviteten til hele anlegget målt. Det omfatter energi til kompresjon og fylling i tilegg til 

energi for selve produksjonen. Tabell 106 viser resultatet. 

Tabell 106 Effektivitet for ulike produksjonsanlegg i CUTE-prosjektet 
397

 

  
Effektivitet (%) 

By Produksjons- type Produksjon Anlegg 

Amsterdam Elektrolyse 59,5 54 

Hamburg # Elektrolyse 57 45 

Madrid Damp-reformering 
 

37 

Stuttgart Damp-reformering 33 32 
# I Hamburg ble det laget en spesiell bygning for lagring av hydrogen. Dette ”is-boks” liknende bygget krever mye 

energi. Derfor er avviket mellom effektivitet for produksjon og anlegg større enn for de andre byene. 

Tabell 106 viser klart at anleggene med elektrolyse av vann er mer effektive enn anlegg med damp-

reformering.   

Det vil også være tap av hydrogen ved produksjonsanleggene. Dette skyldes at komponentene må 

renses for hydrogen i tillegg til lekkasje av produsert hydrogen til luft. Tap er målt som avviket 

mellom den mengde hydrogen som ble produsert og den mengde hydrogen som ble fylt på tanken.  
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Figur 47 viser resultatet. London er ikke tatt med i oversikten siden byen fikk tilførsel av flytende 

hydrogen. Figuren viser at tapsprosenten varierer betydelig. Dette skyldes en del spesielle forhold 

ved enkelte anlegg. Blant annet ble anlegget i Stuttgart kjørt kontinuerlig på 50% kapasitet selv om 

det ikke var behov for hydrogen til fylling. Ideelt burde produksjonsanleggene bare slås av og på etter 

behov for fylling. I Stuttgart vise det seg at dette ikke var mulig i den grad man ønsket. Siden anlegget 

måtte kjøres kontinuerlig måtte mye hydrogen slippes ut til luft i stedet for å bli fylt på bussene. Med 

Stuttgart er det gjennomsnittlige tapet 17,3%, uten Stuttgart er gjennomsnittet 13,3%. 
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Figur 47 Hydrogentap ved produksjon- og fyllingsanlegg i CUTE-prosjektet. 
398

 

 

 

Oppsummering 

Vi skal til slutt beregne brutto direkte energibruk for ulike kjøretøy som bruker hydrogen som 

drivstoff.  Hydrogen er mest aktuelt for kjøretøy med varierende kjøremønster med lav belastning 399. 

Dette gjør hydrogen til et egnet drivstoff for personbiler og busser. For andre kjøretøy er hydrogen 

som drivstoff mindre aktuelt. Vi skal derfor se på bruk av hydrogen som drivstoff for brenselcelle i 

personbiler og busser. 

Med brutto direkte energibruk mener vi her well-to-wheel, altså hele kjeden fra utvinning av 

energikilde, bruk av denne energikilden til å produsere hydrogen og bruk av hydrogen i 

transportmiddelet. Vår definisjon er hentet fra Høyer (2009) 400.  Kjeden omfatter tre element: 

1. Well-to-grid 

2. Grid-to-tank 

3. Tank-to-wheel 

Det første leddet, well-to-grid, omfatter utvinning, produksjon og transport av energikilden som 

brukes til produksjon av hydrogen. Vi skal se på to slike kilder ("well"), vannkraft og gasskraft. 
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Rapport 1/09, side 3: "Som begrepet uttrykker er brutto direkte energiforbruk det direkte energiforbruket pluss 
noe til, dvs. pluss det som kreves for å produsere og frambringe denne energien. Det (brutto direkte) er altså 
det direkte energiforbruket inkludert alle energitapene ved produksjon, omdanning og distribusjon av denne 
energien." 

http://www.sft.no/nyheter/dokumenter/hydrogen_energibaerer.pdf
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Gasskraft kan brukes til å produsere elektrisitet som benyttes til produksjon av hydrogen ved 

elektrolyse av vann, på samme måte som vannkraft. Men gasskraft kan også brukes direkte til 

produksjon av hydrogen ved gassreformering siden naturgass inneholder metan som igjen 

inneholder hydrogen. 

Det andre leddet omfatter produksjon av hydrogen. Denne produksjonen innebærer energitap siden 

ikke all energiinnholdet i energikilden, f eks vannkraft, vil bli overført til hydrogenet. Videre omfatter 

leddet energitap forbundet ved transport av hydrogen fra produksjonsanlegget til tankanlegg. Vi har 

også valgt å inkludere tap ved fylling av hydrogen i dette leddet.  I en analyse av energibruk for 

jernbanen inkluderer Høyer (2009) 401  interne tap i det siste leddet, tank-to-wheel. Høyer peker på at 

disse interne tapene i overføringsnettet for jernbanen er sammenliknbare med tap av energi som 

oppstår ved fylling av  drivstoff for andre transportmiddel som fly, buss og bil. Disse tapene omfatter 

søl og spill som oppstår ved fylling av drivstoff. For å gjøre sammenlikningen med andre drivstoff 

lettere inkluderer vi disse tapene i leddet grid-to-tank. Tallene som oppgis for direkte 

framdriftsenergi for transportmidlene kommer ofte fra kilder som ikke omfatter fyllingstap i tank-to-

wheel leddet.  

Vi vil spesifisere energitapet som er forbundet med alle komponentene i alle ledd slik at en 

komponent, f eks spillenergi, kan flyttes over i andre ledd etter behov.  

Det siste leddet, tank-to-wheel, omfatter energien som brukes til framdrift av transportmiddelet. 

Tapsmultiplikatorer 

Vi skal forsøke å beregne direkte energibruk, grid-to-wheel energibruk og brutto direkte energibruk 

for en hydrogenbuss fra CUTE-prosjektet og en brensel-celle bil med hydrogen produsert av norsk 

vannkraft. 

Tabell 107 viser tall som skal brukes til å beregne brutto direkte energiforbruk. Dette forbruket kan 

splittes inn i tre former for effektivitet,  tank-to-wheel + grid-to-tank + well-to-grid. Hver av disse 

formene for effektivitet utgjør et ledd i kjeden fra energikilde til bruk av hydrogen i brenselcelle. Vi vil 

bruke effektivitet synonymt med virkningsgrad. Vi skal følge Høyer (2009) og beregne 

tapsmultiplikatorer for hvert ledd i kjeden. Når vi kjenner effektiviteten vil vi beregne 

tapsmultiplikatorer slik 402: 

Likning 16 Beregning av tapsmultiplikator 

  
 

 
 

   
 
  

hvor e er effektivitetsprosenten og m er tapsmultiplikatoren. For vannkraft kjenner vi bare 

tapsmultiplikatoren. Den effektivitetsprosenten som ga en spesifikk tapsmultiplikator kan beregnes 

slik: 

Likning 17 Beregning av effektivitetsprosent fra tapsmultiplikator 

                                                           
401

 ibid., side 21 
402

 Se http://de.wikipedia.org/wiki/Wirkungsgrad, avsnitt Anlagenwirkungsgrad und Gesamtwirkungsgrad. En 
samlet kjedevirkningsgrad på 72,9% fører til at 137 watt må brukes som input i hele kjeden for å produsere 100 
watt. Dette gir 1/0,729=1,371 som tapsmultiplikator. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wirkungsgrad
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hvor m=tapsmultiplikator (kjent), x er den ukjente effektivitetsverdi på andelsform og e er den 

samme verdien som prosentandel. 

De fleste tall i tabell 2 er diskutert ovenfor. Høyer 403 presenterer en tapsmultiplikator for norsk 

vannkraft. Multiplikatoren tar høyde for tap i rørgater og tunneler, turbiner og generatorer, 

energibruk i kraftverket (til sammen 15%) og gjennomsnittlig tap ved overføring av elektrisk kraft i 

det nasjonale strømnettet (5%). Ved å bruke  Likning 16Likning 17 har vi beregnet effektiviteten til å 

være 79 prosent for norsk vannkraft levert i støpsel (”grid”). 

Tabell 107 Effektivitetstall for hydrogen 

Hydrogen-buss 
  

Inngår i 

Kategori Verdi Enhet  

Framdriftsenergi hydrogenbuss fra CUTE-prosjektet 8,27  kWh / km Tank-to-wheel 

Framdriftsenergi for brenselcelle-bil 0,333 404 kWh / km Tank-to-wheel 

Framdriftsenergi for brenselcelle-bil 2020  0,225 kWh / km Tank-to-wheel 

Effektivitet brenselcelle 68 405 Prosent Tank-to-wheel 

Fyllingseffektivitet (inkl. kompressor ved fylling) 90,8 Prosent Grid-to-tank 

Kompressor-effektivitet ved transport av hydrogen 90 Prosent Grid-to-tank 

Effektivitet ved produksjon av hydrogen 59,5 406 Prosent Grid-to-tank 

Virkningsgrad ved produksjon av vannkraft 79 Prosent Well-to-grid 

Virkningsgrad ved produksjon av naturgass 94 407 Prosent Well-to-grid 

Virkningsgrad ved produksjon av elektrisitet fra 
gasskraft med CO2-håndtering 49 408 Prosent 

 
Well-to-grid 

Virkningsgrad ved produksjon av elektrisitet fra 
gasskraft uten CO2-håndtering 58 409 Prosent 

 
Well-to-grid 

 

SINTEF anslår energitapet i kraftnettet til 8% 410. Det er litt uklart hva dette omfatter. Om det 

omfatter bare overføringstapet vil tapet være større enn hva Høyer bruker. Om energitapet omfatter 

tap i rørgater, tunneler og turbiner er tapet mindre enn his Høyer. 

Vi har fulgt et oppsett hos Høyer (2009) 411 for beregning av direkte energibruk. Vi har ikke klart å 

finne tall for tilbakeført bremseenergi og standard stillstandsenergi. Effektiviteten til brenselcella 

inkluderer energi til komfortvarme i bussen siden dette ble hentet fra varmen som produseres  fra 

                                                           
403

 Høyer (2009), side 30. 
404

 http://www.sft.no/nyheter/dokumenter/hydrogen_energibaerer.pdf, side 60. Forbruket er oppgitt til 1 kg 
hydrogen pr 100 km. Med en brennverdi på 33,33 kWh/kg (nedre brennverdi) gir dette 0,333 kWh eller 1,2 MJ 
pr km. 
405

 Inkluderer både elektrisitets-virkningsgrad (36%) og varme-virkningsgrad beregnet til 32,5%. 
406

 Dette er effektiviteten i elektrolyse-anlegget til Amsterdam i CUTE-prosjektet, se http://www.fuel-cell-bus-
club.com/modules/UpDownload/store_folder/Publications/DETAILED_SCREEN.pdf, side 36 
407

 http://www.sft.no/nyheter/dokumenter/hydrogen_energibaerer.pdf, side 24. 
408

 ibid., side 45. 
409

 ibid., side 45. 
410

 ibid., side 41. 
411

 ibid., side 20-21 
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brenselcellene. I motsetning til Høyer har vi plassert tap ved fylling av drivstoff i leddet grid-to-tank. 

Hos Høyer er dette plassert i leddet tank-to-wheel.  

Norsk vannkraft 

Buss 

Alle tapsmultiplikatorer (eksklusive multiplikatoren for vannkraft) er beregnet med utgangspunkt i 

tabell 2 og likning 1. 

Tabell 108 Beregning av brutto direkte energibruk for hydrogenbuss med hydrogen produsert fra norsk vannkraft 

 Kategori Verdi Enhet 

A Framdriftsenergi pr km 8,27 kWh 

B Brenselcelle 1,47 Tapsmultiplikator 

C=A*B Tank-to-wheel pr km (direkte energi) 12,2 kWh 

D Fyllingseffektivitet (inkl. kompressor ved fylling) 1,101 Tapsmultiplikator 

E Produksjon av hydrogen ved elektrolyse av vann 1,681 Tapsmultiplikator 

F Transport av hydrogen 1,111 Tapsmultiplikator 

G=C*D*E*F Grid-to-wheel energibruk pr  km 25,00 kWh 

H=G-C Grid-to-tank energibruk pr km  12,84 kWh 

I Norsk vannkraft 1,21 Tapsmultiplikator 

J=G*I Well-to-wheel energibruk  (brutto direkte) pr  km 30,25 kWh 

K=J/(0,21*30) Well-to-wheel energibruk pr passasjerkm  4,80 kWh 

 

Tabell 108  viser resultatet. Det er forutsatt sentralt  anlegg for elektrolyse, følgelig er det beregnet 

tap ved transport av hydrogen 412. Vi har antatt at lokale anlegg for produksjon av hydrogen via 

elektrolyse bare er aktuelt i prøveprosjekt, i et stort fungerende marked er det derimot ikke aktuelt.  

Fra en tank-to-wheel energibruk på  8,27  kWh (29,8 MJ)  pr  km øker well-to-wheel energibruken til 

30,25 kWh (108,72 MJ) pr km.  

I CUTE-prosjektet hadde en buss plass til 30 passasjerer. Dette gir 30 sete-km for hver tilbakelagt km. 

Med tallene over får vi  30,25/30 gi  1,008 kWh (3,63 MJ) pr sete-km. Med en utnyttelsesgrad på 21% 

vil forbruket være 4,8 kWh (17,3 MJ) pr passasjer-km . Alle tall for passasjer-km i de følgende tabeller 

er beregnet ved å brukte samme utnyttelsesgrad på  0,21 og setekapasitet 30. 

Vi kan også gjøre beregningene andre veien ved å gjøre om alle tapsmultiplikatorer til virkningsgrad-

verdier for de ulike ledd i kjeden etter likning 2. Dermed kan vi beregne virkningsgraden for hele 

kjeden fra energikilde til produksjon av elektrisitet i brenselcellen. Tabell 5 viser resultatet. 

Med energikilden produsert av norsk vannkraft vil virkningsgraden til hele energikjeden være omlag 

0,27 eller 27%. Det skulle tilsi at for hver kWh produsert i norske vannkraftverk vil 0,27 kWh bli tilført 

kjøretøyet som energi fra brenselcellen. Resten er tap fra vannkraft, fra elektrolyse av vann for å 

produsere hydrogen, fra kompresjon av hydrogen til transport, fra fylling av hydrogen på tank og fra 

varmeproduksjon fra brenselcellen som ikke omdannes til energi ved framdrift av kjøretøyet. 

                                                           
412 http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_vehicle  
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Tabell 109 Kjedevirkningsgrad for hydrogenbuss med hydrogen produsert av norsk vannkraft 

 Kategori Virkningsgrad 

A Framdriftsenergi 1,00 

B Brenselcelle 0,68 

C=A*B Tank-to-wheel 0,68 

D Fyllingseffektivitet (inkl. kompressor ved fylling) 0,91 

E Produksjon av hydrogen 0,60 

F Kompressor-effektivitet ved transport av hydrogen 0,90 

G=C*D*E*F Grid-to-wheel energibruk 0,33 

H=C-G Grid-to-tank  0,35 

I Norsk vannkraft 0,83 

J=G*I Well-to-wheel kjedevirkningsgrad (brutto direkte) 0,27 

 

Til sammenlikning finner SINTEF 413 at en brenselcelle-bil har en kjede-virkningsgrad på 21% dersom 

elektrisiteten til elektrolyse kommer fra norsk vannkraft.    

Bil 

Vi bruker de samme taps-multiplikatorene som for buss. Eneste forskjell er framdriftsenergien for 

bilen.  Vi har regnet med at 50% av overskuddsvarmen fra brenselcelle brukes i bilens varmeapparat. 

Framdrifts-energien settes til 0,1 kg hydrogen pr 10 km som tilsvarer 0,3941 kWh (1,42 MJ) pr  km. 

Det forutsettes sentrale anlegg for elektrolyse av vann til produksjon av hydrogen. Tabell 110  viser 

resultatet. 

Tabell 110 Brutto direkte energiforbruk og virkningsgrad for personbil med brenselcelle og hydrogen produsert med 
elektrolyse. 

Kategori Verdi Enhet 

Well-to-wheel energibruk (brutto direkte) pr km 1,44 kWh 

Well-to-wheel energibruk pr passasjerkm (44% 
kapasitetsutnyttelse med 4 seter 414) 0,82 kWh 

Kjedevirkningsgrad 27 Prosent 

 

Vi finner samme kjede-virkningsgrad som for buss med samme energikilde for produksjon av 

hydrogen.  Vi får et beregnet forbruk på 0,82 kWh per passasjerkm med 44% kapasitetsutnyttelse og 

4 seter i personbilen. 

                                                           
413

 http://www.sft.no/nyheter/dokumenter/hydrogen_energibaerer.pdf ,side 55 
414

 Høyer, K.G.: Høyhastighetstog. Analyser av direkte og brutto direkte energiforbruk. Høgskolen i Oslo, TDM-
Rapport 1/09, side 25 

http://www.sft.no/nyheter/dokumenter/hydrogen_energibaerer.pdf
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Naturgass 

Buss 

Naturgass kan brukes til å produsere elektrisitet for elektrolyse av vann. Vi skal imidlertid se på 

reformering av naturgass til hydrogen som er en mer energieffektiv måte å bruke naturgassen på. Vi 

forutsetter sentrale anlegg for reformering med transport. Det er lagt inn en virkningsgrad på 

naturgass på 94% som gir en tapsmultiplikator på 1,06. 

For buss blir tapsmultiplikatorene slik: 

Tabell 111 Beregning av brutto direkte energibruk for hydrogenbuss med hydrogen produsert ved gassreformering fra 
naturgass 

 Kategori Verdi Enhet 

A Framdriftsenergi pr km 8,27 kWh 

B Brenselcelle 1,470 Tapsmultiplikator 

C=A*B Tank-to-wheel pr km 12,2 kWh 

D Fyllingseffektivitet (inkl. Kompressor ved fylling) 1,101 Tapsmultiplikator 

E Produksjon av hydrogen 1,370 Tapsmultiplikator 

F Kompressor-effektivitet ved transport av hydrogen 1,111 Tapsmultiplikator 

G=C*D*E*F Grid-to-wheel energibruk pr km 20,37 kWh 

H=G-C Grid-to-tank energibruk pr km 8,2 kWh 

I Naturgass 1,060 Tapsmultiplikator 

J=G*I Well-to-wheel energibruk (brutto direkte) pr km 21,59 kWh 

K=J/(0,21*30) Well-to-wheel pr passasjerkm 3,43 kWh 

 

Well-to-wheel energibruk pr passasjerkilometer går ned fra 4,8 til 3,43  kWh i forhold til buss med 

hydrogen fra elektrolyse. Det skyldes at virkningsgraden ved gassreformering er høyere enn hva den 

er for produksjon av hydrogen ved elektrolyse (73%  415 mot 59,5% 416).     

Kjede-virkningsgraden for brenselcelle i buss med hydrogen fra gassreformering anslås til 38% slik 

det er vist i Tabell 112.  

Tabell 112 Kjedevirkningsgrad for buss med brenselcelle på hydrogen fra gass-reformering 

 Kjedevirkningsgrad 
 A Framdriftsenergi 1,00 

B Brenselcelle 0,68 

C=A*B Tank-to-wheel 0,68 

D Fyllingseffektivitet (inkl. Kompressor ved fylling) 0,91 

E Produksjon av hydrogen 0,73 

F Kompressor-effektivitet ved transport av hydrogen 0,90 

G=C*D*E*F Grid-to-wheel energibruk 0,41 

                                                           
415 http://www.sft.no/nyheter/dokumenter/hydrogen_energibaerer.pdf  side 35.  
416

  http://www.fuel-cell-bus-

club.com/modules/UpDownload/store_folder/Publications/DETAILED_SCREEN.pdf side 36, måling fra 
Amsterdam. 

http://www.fuel-cell-bus-club.com/modules/UpDownload/store_folder/Publications/DETAILED_SCREEN.pdf%20side%2036
http://www.fuel-cell-bus-club.com/modules/UpDownload/store_folder/Publications/DETAILED_SCREEN.pdf%20side%2036
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H=C-G Grid-to-tank energibruk 0,27 

I Naturgass 0,94 

J=G*I Well-to-wheel kjedevirkningsgrad (brutto direkte)  0,38 

 

Bil 

Forutsetningene for bil med hydrogen fra gass-reformering er de samme som for buss. Det antas at 

overskudds-varme fra brensel-celle kan brukes i bilens varmeapparat. Framdriftsenergien for bilen er 

satt til 0,3941 kWh (1,42 MJ) pr  km på samme måte som for hydrogen fra elektrolyse. 

Tabell 113 Brutto direkte energiforbruk og virkningsgrad for personbil med brenselcelle og hydrogen produsert med gass-
reformering. 

Kategori Verdi Enhet 

Well-to-wheel energibruk (brutto direkte) pr km 1,03 kWh 

Well-to-wheel energibruk pr passasjerkm (44% 
kapasitetsutnyttelse med 4 seter 417) 0,59 kWh 

Kjedevirkningsgrad 38 Prosent 

 

Tabell 113  viser at kjede-virkningsgraden går opp fra 27% til 38% med skifte fra elektrolyse til gass-

reformering. Forbruket pr passasjerkm går ned fra 0,82 til 0,59 kWh per passasjerkm. 

 

Elektrisitet fra gasskraftverk 

I denne kjeden forutsettes det at elektrisitet til elektrolyse av vann kommer fra gasskraft. Gasskraft 

har en virkningsgrad på 49% med CO2-håndtering og 58% uten CO2-håndtering. I tillegg er det lagt inn 

en virkningsgrad på 92% i overføringsnettet (8% tap) 418.  Dette gir en samlet taps-multiplikator på 

2,22 for gasskraftverk med CO2-håndtering og 1,87 for gasskraftverk uten CO2-håndtering.  

Det forutsettes et sentralt anlegg for elektrolyse av vann. Det er lagt inn en virkningsgrad for 

transport av hydrogen på 90% som skyldes energibruk til komprimering.  Tabell 10 viser resultatet. 

Buss 

Det forutsettes lokale anlegg for elektrolyse slik at hydrogen ikke skal transporteres. 

Tabell 114 Beregning av brutto direkte energibruk for hydrogenbuss med hydrogen produsert ved elektrolyse og 
elektrisitet fra gasskraftverk 

 Kategori Verdi Enhet 

A Framdriftsenergi pr km 8,27 kWh 

B Brenselcelle 1,47 Tapsmultiplikator 

C=A*B Tank-to-wheel  12,2 kWh 

D Fyllingseffektivitet (inkl. Kompressor ved fylling) 1,101 Tapsmultiplikator 

E Produksjon av hydrogen 1,68 Tapsmultiplikator 

F Kompressor-effektivitet ved transport av hydrogen 1,111 Tapsmultiplikator 

                                                           
417

 Høyer, K.G.: Høyhastighetstog. Analyser av direkte og brutto direkte energiforbruk. Høgskolen i Oslo, TDM-
Rapport 1/09, side 25 
418 http://www.sft.no/nyheter/dokumenter/hydrogen_energibaerer.pdf  side 45. 
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G=C*D*E*F Grid-to-wheel energibruk 24,98 kWh 

H=G-C Grid-to-tank energibruk 12,83 kWh 

 

   I Gasskraftverk med CO2-håndtering 2,220 Tapsmultiplikator 

J Gasskraftverk uten CO2-håndtering 1,870 Tapsmultiplikator 

 

   K=G*I Well-to-wheel energibruk pr km med CO2-håndtering 55,46 kWh 

L=G*J Well-to-wheel energibruk pr km uten CO2-håndtering 46,72 kWh 

 

   M =K/(0,21*30) Well-to-wheel pr passasjerkm med CO2-håndtering  8,80 kWh 

N=L/(0,21*30) Pr passasjerkm med uten CO2-håndtering  7,42 kWh 

 

Tabell 115 Kjedevirkningsgrad for buss med brenselcelle på hydrogen fra elektrolyse med elektrisitet fra gasskraftverk 

 Kjedevirkningsgrad Verdi 

A Framdriftsenergi 1,00 

B Brenselcelle 0,68 

C=A*B Tank-to-wheel 0,68 

D Fyllingseffektivitet (inkl. Kompressor ved fylling) 0,91 

E Produksjon av hydrogen 0,60 

F Kompressor-effektivitet ved transport av hydrogen 0,90 

G=C*D*E*F Grid-to-wheel virkningsgrad 0,33 

H=C-G Grid-to-tank virkningsgrad 0,35 

I Gasskraftverk med CO2-håndtering 0,45 

J Gasskraftverk med CO2-håndtering 0,53 

K=G*I Well-to-wheel kjedevirkningsgrad med CO2-håndtering  0,15 

L=G*J Well-to-wheel kjedevirkningsgrad uten CO2-håndtering  0,18 

 

Tabell 115 viser kjede-virkningsgraden for buss med brenselcelle og hydrogen produsert med 

elektrisitet fra gasskraftverk. Både med og uten CO2-håndtering er dette de laveste 

kjedevirkningsgradene så langt for hydrogen i buss med brenselcelle. Følgelig finner vi den høyeste 

energibruken  pr passasjer-km for de kjeder vi har analysert i tabell 10. 

Bil 

Forutsetningene er de samme som for buss. Tabell 116 viser resultatet. 

Tabell 116 Brutto direkte energiforbruk og virkningsgrad for personbil med brenselcelle og hydrogen produsert med 
elektrolyse og elektrisitet  fra gasskraftverk. 

Well-to-wheel energibruk pr km for gasskraft 
med CO2-håndtering 

 
2,64  

 
kWh 

Well-to-wheel energibruk pr km for gasskraft 
uten CO2-håndtering 

 
2,23 

 
kWh 

Well-to-wheel energibruk energibruk pr 
passasjerkm (44% kapasitetsutnyttelse med 4 
seter) for gasskraft med CO2-håndtering 1,50 kWh 
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Well-to-wheel energibruk pr passasjerkm (44% 
kapasitetsutnyttelse med 4 seter) for gasskraft 
uten CO2-håndtering 1,27 kWh 

Kjedevirkningsgrad for gasskraft uten CO2-
håndtering 

0,149 Prosent 

Kjedevirkningsgrad for gasskraft med CO2-
håndtering 

0,175 Prosent 

 

Oppsummering 
Tabell 117 Brutto direkte energibruk  kWh pr vognkm for buss og personbil med hydrogen under ulike forutsetninger om 
energikilde 

Well-to-wheel energibruk kWh  pr km  Buss Bil 

Elektrolyse med elektrisitet fra vannkraft 30,25 1,44 

Gass-reformering 21,59 1,03 

Gasskraft med CO2-håndtering 55,46 2,64 

Gasskraft uten CO2-håndtering 46,72 2,23 

 

Tabell 118 Brutto direkte energibruk kWh pr passasjerkm for buss og personbil med hydrogen under ulike forutsetninger 
om energikilde 

Well-to-wheel energibruk pr passasjerkm kWh Buss Bil 

Elektrolyse med elektrisitet fra vannkraft 4,80 0,82 

Gass-reformering 3,43 0,58 

Gasskraft med CO2-håndtering 8,80 1,50 

Gasskraft uten CO2-håndtering 7,42 1,27 

 

Tabell 119 Kjede-virkningsgrad for buss og personbil med hydrogen under ulike forutsetninger om energikilde 

Kjedevirkningsgrad i prosent Buss og 
bil 

Elektrolyse med elektrisitet fra vannkraft 27% 

Gass-reformering 38% 

Gasskraft med CO2-håndtering 15% 

Gasskraft uten CO2-håndtering 18% 

 

Tabell 119 viser at hydrogen produsert med gass-reformering oppnår den høyeste kjede-

virkningsgrad både for buss og bil. Den laveste kjede-virkningsgrad kommer fra gasskraft, både med 

og uten CO2-håndtering. Buss og bil har samme virkningsgrad siden det forutsettes sentrale 

produksjonsanlegg og transport av hydrogen for begge transporttypene. 

 

  



 

237 
 

Figur 48 Kjedevirkningsgrad i prosent for buss og bil  med hydrogen fra ulike energikilder og produksjonsmåter 

 

Figur 49 Energibruk kWh pr passasjerkm for brenselcelle-drevet buss med hydrogen produsert fra ulike energikilder 
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Figur 50 Energibruk kWh pr passasjerkm for brenselcelle-drevet personbil med hydrogen produsert fra ulike energikilder 

 

 

Kerosene 

Introduction 

Kerosene is airplane fuel. This fuel is identical to type Jet A (sold in US) and Jet A1 419. The German 

database ProBas has an estimate for kerosene. The estimate is valid for Germany 2005.  

Crude oil extraction methods 

Kerosene is made by refining raw oil. Raw oil is refined by using a distillation process. Raw oil consists 

of carbon chains with varying length and amount of carbon atoms. When heated up, different 

fractions of the oil will vaporize at different temperatures, dependent on the properties of the 

carbon chain. Consequently, different oil products or fractions can be distilled or separated from 

each other by heating oil since they have different boiling temperatures. Condensing the vapor will 

give the oil products in liquid form.  Light oil products are products where 90% of the content will 

vaporize at temperatures up to 210o C. Kerosene is a light oil product 420. 

The raw oil in the ProBas estimate is assumed to come from four different sources with different 

weights.  

Table 27 German raw oil mix 

Raw oil from….. Proportion % 

Energy consumption 
(TJ/TJ) 421 

Energy efficiency (%) 

                                                           
419

 http://en.wikipedia.org/wiki/Jet_fuel  
420

 http://science.howstuffworks.com/oil-refining1.htm, http://science.howstuffworks.com/oil-refining2.htm 
and http://de.wikipedia.org/wiki/Leicht%C3%B6l  
421

 The energy consumption required to produce 1 TJ of energy from extracted oil 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jet_fuel
http://science.howstuffworks.com/oil-refining1.htm
http://science.howstuffworks.com/oil-refining2.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Leicht%C3%B6l
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German domestic 
production 3 

1,046 95,6 

EU 30 1,027 97,4 

Russia 32 1,080 92,6 

OPEC 35 1,021 98,0 

    

Sum 100   

 

In ProBas, extraction and production of oil can be done by three different methods 422. The first 

method is called primary extraction. For primary extraction, it is assumed that only pumping of oil is 

necessary without any other form of injection in order to raise the pressure in the reservoir. The 

work done by pumps is dependent on how deep the reservoir is as well as the pressure in the 

reservoir.  The energy expenditure for  pumping is estimated to be 0,1% relative to the heat value of 

the oil. 

For secondary extraction, injection of water is necessary in order to raise the pressure in the 

reservoir so that the oil can be extracted. If the injection pumps are run by diesel engines, an 

additional energy consumption of 0,2% relative to the heat value of oil is assumed. If the pumps are 

electrically driven, the additional energy consumption is estimated to be 0,4%. 

For tertiary extraction, injection of steam or CO2 is assumed. This injection is necessary if the oil has 

higher viscosity or is embedded in rock with lower pressure.  

For German domestic production, both secondary and tertiary onshore extraction is assumed.  The 

share of the secondary extraction is et to 80%. The energy consumption of pumps is estimated to be 

0,4% relative to the heat value of the oil. For separation of oil, gas and water, an energy consumption 

of 0,5% relative to the heat value of the oil is assumed. These numbers are valid both for secondary 

and tertiary extraction. 

For oil production from EU (inclusive Norwegian oil fields in the North Sea), 50% primary and 

secondary extraction of offshore oil is assumed. The additional energy consumption for secondary 

extraction is estimated to be 434 MJ pr TJ of energy produced from the oil.  

For oil from OPEC,  80% primary onshore extraction and 20% secondary onshore extraction is 

assumed. The pumps are run by diesel engines with an estimated  energy expenditure equal to 0,2% 

of the heat value of the oil. Process heat necessary to separate oil, gas and water is estimated to be 

0,5% of the heat value of the oil. These numbers are valid both for primary and secondary extraction. 

The secondary extraction needs more pump work, and the additional energy consumption for 

secondary extraction is assumed to be 11,6 GJ pr TJ of produced energy from the oil. 

For the Russian oil, both secondary and tertiary extraction is assumed. The exact split between them 

is not given. The additional energy consumption for pumps because of inferior infrastructure in 

Russia is estimated to be 0,1% relative to the heat value of the oil. Pumps are assumed to be driven 

by diesel engines. 

                                                           
422

 http://www.oeko.de/service/gemis/files/present/2006vorketten_iwo.pdf, page 11 

http://www.oeko.de/service/gemis/files/present/2006vorketten_iwo.pdf
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As Table 27 shows, oil from OPEC has the lowest energy requirement for producing 1 TJ of energy 

from the oil. Consequently, this oil has the highest energy efficiency measured in % of the heat value 

of the oil as is shown in Figure  2. 

Figure  2 Energy efficiency (%) in  German oil mix  

 

 

Production of kerosene 
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Figure  3 -   
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Figure  6 show process charts for oil produced in different regions. The charts show the amount of 

primary energy and input materials needed to extract the oil. Cement, steel and mechanical energy is 

required for drilling. In the North Sea, mechanical energy is produced from gas turbines in addition to 

diesel engines. Process heat is required for separation of oil, gas and water. Drilling pipes are made 

of steel and cement is used to fasten the drill pipe to the drilling hole 423. Different production sites 

use different amounts of steel, cement, process energy and mechanical energy because of different 

locations and depth of the oil reservoir as well as differences in the infrastructure. 

  

                                                           
423

 http://science.howstuffworks.com/oil-drilling.htm/printable  

http://science.howstuffworks.com/oil-drilling.htm/printable
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Figure  3 Process chart for domestic German oil production 

 

Figure  4 Process chart for oil produced in the North Sea  
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After oil is extracted, it needs to be refined in order to produce kerosene. Crude oil 424 consists of 

different types of hydrocarbons. Hydrocarbons are chains of hydrogen- and carbon-atoms linked 

together. The amount of carbon-atoms present and the length of the chain distinguish the different 

types of hydrocarbons from each other 425.   

 In the refinery, crude oil is distilled into different products. The products are separated from the 

crude oil at different temperatures since the boiling point of the products vary 426. Products with 

different boiling points are called fractions. A difference in boiling points will make the products 

vaporize at different temperatures, and this property can be used in the distillation process. 

Kerosene has a boiling point of 175o-325o C while diesel distillate has a boiling point of 250o-350o C. 

Figure  5 Process chart for Russian oil production 2000 

 

  

                                                           
424

 We will use crude oil in the same meaning as raw oil or petroleum (rock oil). Heavy crude oil has the same 
meaning as heavy oil or Schweröl in German. Heavy crude oil is a left-over product after oil refining. 
425

 http://science.howstuffworks.com/oil-refining1.htm  
426

 http://science.howstuffworks.com/oil-refining2.htm  

http://science.howstuffworks.com/oil-refining1.htm
http://science.howstuffworks.com/oil-refining2.htm
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Figure  6 Process chart for OPEC oil production 

 

Figure  7 Production chain from pipeline to tank facility for producing 1 TJ of energy from kerosene
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Figure  7 shows a process chart for distillation of kerosene. The amount of sand, concrete and steel 

required for the process is dependent on the mix of the raw oil discussed above. Sulphure is 

produced as by-product in the process. In the ProBas estimate, the total energy used and the 

associated emissions are allocated between the main product kerosene and the by-product sulphure, 

as can be seen in figure 6. In the refinery step, about 7% of the heat value of crude oil is lost through 

transformation of crude oil to kerosene. The energy efficiency of kerosene delivered at tank facilities 

in Germany is 86,9%, which means that it takes about 1,151 TJ of energy to deliver 1 TJ of energy 

from kerosene. During the process, some 11,8 tonnes of CO2-equivalents are emitted into the air (of 

this is 11,2 tonnes CO2 alone) .  

The energy consumption in figure 6 includes loss in extraction of oil and transportation of oil in 

pipelines to German tank facilities. The estimate does not include loss at tanking facility.  

 Table 28 shows the energy requirement for producing 1 TJ of energy from kerosene. The table shows 

the energy requirement distributed on energy sources. The column heading includes the internal 

database name in ProBas so that the estimate can be easily reproduced and re-evaluated by the 

reader. The fossil energy sources (coal, natural gas, crude oil) account for 99,5% of all energy 

consumption.  

Table 28 Energy requirement and emissions of CO2-equivalents for producing 1 TJ of energy from kerosene Germany 
2005 

TJ 

Kerosene 
from tank 
facility 
 
Tankstelle\Kerosin-
DE-2005 

 
Kerosene 
from 
refinery 
 
Raffinerie\Öl-
leicht-DE-
2005 

German 
oil mix 
from 
pipeline 
 
Pipeline\Öl-
roh-DE-mix-
2005 

German 
oil mix 
 
 
Öl-roh-mix-
DE-2005 

Waste heat -1,1E-09 -1,1E-09 -1E-09 -1E-09 

Nuclear power 0,00394 0,00385 0,00329 0,00259 

Bio mass rest material 0,00015 0,000139 0,000098 1,05E-05 

Brown coal (lignite) 0,00136 0,00128 0,000935 0,000287 

Natural gas 0,0149 0,0148 0,0112 0,011 

Crude oil 1,12 1,11 1,03 1,03 

Geothermal 5,5E-07 5,48E-07 5,04E-07 5,02E-07 

Garbage 0,000278 0,000262 0,000198 7,87E-05 

Secondary raw materials 0,000599 0,000594 0,000523 0,000481 

Solar energy 2,77E-06 2,57E-06 1,76E-06 -2,3E-11 

Stone coal 0,00847 0,00836 0,00735 0,00653 

Hydro power 0,00106 0,00105 0,000955 0,000921 

Wind power 0,000064 5,95E-05 4,17E-05 3,99E-06 

     Sum 1,150824 1,140398 1,054593 1,0519 

Energy efficiency(%) 86,9 87,7 94,8 95,1 

CO2-equivalents kg 11 800 11 600 5 585 5 405 

CO2-equivalents kg/liter 0,3894 0,3828 0,184305 0,178365 
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Energy consumption MJ/liter 37,9772 37,63312 34,80157 34,71 

Process heat MJ/liter 
 

2,5113 
 

0,40029 

CO2  kg 11 200 11 000 5 116 4 945 

 

Kerosene has an energy content of 33 MJ pr liter 427.  There is consequently 30303 liter in 1 TJ of 

energy from kerosene. Using this number, we can calculate energy consumption, emissions of CO2-

equivalents and process heat requirement pr liter as is shown in table 2. 

All in all, production of 1 TJ of kerosene is estimated to require 2 360 tonne-km from refinery to tank 

facility. This transport is done by a semi-trailer truck with a total weight of 40 tonnes. It’s usage rate 

is assumed to be 50%. The truck weighs 9 200 tonnes, all of it as steel. The transport requires 1,21 MJ 

of energy for each tonne-km and the estimated emission of CO2-equivalents pr tonne-km is 0,092 kg 

(0,0905 CO2 alone). All in all, this yields 2,86 GJ of energy for transport of kerosene equal to 1 TJ of 

energy to tank facility. Similarly, this  transport leads to emission of 217 kg of CO2-equivalents (214 kg 

CO2). 

In addition, there is an estimated transport requirement of 77 000 km pr year in order to transport 

crude oil equal to 1 TJ of kerosene from OPEC-countries to Germany by oil tanker.  Since this number 

is given in km and not in tonne-km we have not estimated energy requirements and emissions from 

this transport. 

Consumption of kerosene in China  

Can we use this estimate to make assumptions about the energy requirement for production of 

kerosene in China?  In order to answer this question, we must know the mix of oil import to China.  

China’s oil supply comes from domestic production and from imports.  During the period March to 

July 2009, the domestic production was on average 95% of the imported amounts of oil 428. 

Table 29 shows the Chinese oil import mix from January to July 2009. All in all, countries from OPEC 

supply China with around 63% of it’s oil import in this period of time. Russia alone has a 8% share. 

Only Norway is represented as a North Sea supplier, and it’s import share is totally negligible at 0,1%. 

Oman, Sudan and Yemen has a total market share of 14,7%.  We expect these countries to have an 

energy requirement for it’s oil production quite similar to the one OPEC has. With this assumption, 

the OPEC import share can be assessed to be 77,4%. Similarly, we expect Kazakhstan to have an 

energy requirement equal to Russia’s. With these assumptions, Russia has a share of 10,7%, and 

together with OPEC plus similar countries we can account for 88,1% of Chinese oil import in 2009. 

Table 29 Chinese oil import January-July  2009 
429

 

 OPEC Country Jan-July  Tons Proportion 

OPEC Saudi Arabia 22 847 832 20,7 % 

OPEC Angola 15 520 397 14,1 % 

OPEC Iran 15 317 937 13,9 % 

                                                           
427

 http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_density#Energy_densities_ignoring_external_components  
428

 http://www.reuters.com/article/pressRelease/idUS59261+21-Sep-2009+PRN20090921  
429

 http://www.chinaoilweb.com/UploadFile/docs/Attachment/2009-9-2767140777.pdf  

http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_density#Energy_densities_ignoring_external_components
http://www.reuters.com/article/pressRelease/idUS59261+21-Sep-2009+PRN20090921
http://www.chinaoilweb.com/UploadFile/docs/Attachment/2009-9-2767140777.pdf
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Russia 8 848 959 8,0 % 

 
Oman 8 188 807 7,4 % 

 
Sudan 6 449 107 5,8 % 

OPEC Kuwait 4 665 827 4,2 % 

OPEC Iraq 3 555 783 3,2 % 

 
Kazakhstan 2 958 957 2,7 % 

 
Congo(b) 2 776 159 2,5 % 

OPEC Libya 2 598 794 2,4 % 

 
Indonesia 1 921 898 1,7 % 

 
Brazil 1 820 242 1,6 % 

 
Yemen 1 582 573 1,4 % 

OPEC UAE 1 540 069 1,4 % 

OPEC Venezuela 1 498 499 1,4 % 

 
Equal Guinea 1 098 225 1,0 % 

 
Malaysia 1 028 080 0,9 % 

OPEC Ecuador 893 951 0,8 % 

 
Australia 824 736 0,7 % 

 
Argentina 682 106 0,6 % 

 
Vietnam 625 907 0,6 % 

 
Cameroon 468 174 0,4 % 

 
Thailand 444 025 0,4 % 

OPEC Algeria 407 038 0,4 % 

OPEC Nigeria 329 976 0,3 % 

 
Colombia 290 422 0,3 % 

 
Mauritania 267 499 0,2 % 

 
Brunei 161 226 0,1 % 

 
Norway 157 598 0,1 % 

 
Canada 152 659 0,1 % 

 
Gabon 135 987 0,1 % 

 
Mongolia 103 166 0,1 % 

 
Azerbaijan 83 028 0,1 % 

OPEC Qatar 59 539 0,1 % 

 
Cuba 49 203 0,0 % 

 
Myanmar 43 133 0,0 % 

 
Niger 1 0,0 % 

 
USA 1 0,0 % 

 
Total 110 397 520 100,0 % 

 

In order to calculate an appropriate oil import mix for China we set OPEC’s part of the Chinese oil mix 

to 90% and Russia’s  to 10%. 

In Figure  5  the energy requirement for 1 TJ of Russian oil delivered to German oil mix is 1,08 TJ. We 

give this number a weight of 0,1. In figure 5, the similar energy requirement for OPEC-countries is 

1,021 TJ. We give this number a weight of 0,9 according to the discussion above. This gives a total 
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energy consumption of 1,02660 TJ for the delivery of 1 TJ from kerosene with our calculated Chinese 

oil import mix. This is 2,41% lower than the energy requirement for the German oil mix from ProBas.  

This is the imported share of Chinese oil products. The domestic production is assumed to make up 

95% of the imported oil. Consequently, we give a weight of 0,512 to imported oil and a weight of 

0,488 to domestic oil production.  Table 30 shows the estimate for weighted Chinese oil delivered at 

pipeline in 2000. The table shows the imported oil, the domestic production and the weighted 

average of the two. All in all, the energy requirement for production of 1 TJ of energy from crude oil 

delivered at pipeline is calculated as 1,2421 TJ in the weighted estimate. The energy efficiency is 

calculated to be 80,5%. This estimate covers both domestic production and imported oil. The total 

emissions of CO2-equivalents is estimated to be 21 093 kg (of which 19 701 kg is from CO2 alone). 

Table 30 Estimate of raw oil at pipeline China 2000 

TJ 

Oil delivered 
at pipeline 
domestic 
plus 
imported 
(weighted 
estimate) 

Domestic 
Chinese 
production 
at pipeline 

Import 
mix 
calculated 
at 
pipeline 

Waste heat -1,30776E-13 -1,82E-13 -8,21E-14 

Nuclear power 0,00044209 0,000202 0,00067 

Bio mass rest material 2,03371E-06 3,34E-06 7,92E-07 

Brown coal (lignite) 0,000158804 0,000266 5,69E-05 

Natural gas 0,001174581 4,92E-05 0,002244 

Crude oil 1,127706964 1,24 1,021 

Geothermal 1,98342E-06 4,07E-06 6,46E-10 

Garbage 1,01156E-05 2,19E-05 -1,08E-06 

Secondary raw materials 0,000150867 0,000116 0,000184 

Solar energy -8,07539E-12 9,57E-14 -1,58E-11 

Stone coal 0,100022004 0,203 0,002167 

Hydro power 0,012419462 0,0252 0,000275 

Wind power 2,34979E-06 5,07E-06 -2,35E-07 

    Sum 1,2421 1,4689 1,0266 

Energy efficiency(%) 80,5 68,1 97,4 

    CO2-equivalents kg 21 093 39 700 3 412 

CO2  kg 19 701 37 200 3 072 

 

The estimate for domestic crude oil production in China is for 1995. The estimate for crude oil OPEC 

and Russia is for 2000. We define the estimate above to be valid for 2000. 
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ProBas has an estimate for refinery of oil products in China in 1995. This estimate uses only Chinese 

domestic oil production as input. The output from the refinery is heavy oil products which do not 

include kerosene 430. 

ProBas has two estimates for German refineries in 2000. One estimate is for heavy oil products, the 

other for light oil products. The last group of products include kerosene.  Table 31 shows the two 

estimates. The rightmost column in Table 31 is data for refinery of heavy oil products in China 1995.   

Input for both refineries is German raw oil mix delivered to pipeline in 2000. Consequently, they 

share the same input. Since we can control for the input, the only properties that can cause 

differences in energy consumption between them must come from the refinery process itself. The 

point here is that the energy consumption is quite similar in both of them. Refining of light oil 

products has the highest energy consumption, but is only 0,98% higher than consumption estimate 

for the heavy oil products. Therefore, substituting refining of light oil products with refining of heavy 

oil products will not introduce an unacceptable margin of error. This seems a better strategy than 

assuming the same efficiency in refineries in Germany and China which is obviously wrong when 

comparing column 1 and 3 in table 5. 

Table 31 Oil products from German refineries 2000 

TJ 

Heavy oil 
products from 

German 
refinery 2000 

 
 
 
 

Raffinerie\Öl-
schwer-DE-2000 

Light oil 
products 

from 
German 
refinery 

2000 
 
 

Raffinerie\Öl-
leicht-DE-2000 

Heavy oil 
products 

from 
Chinese 

refineries 
1995 

 
Raffinerie\Öl-

Produkte-CN 

Waste heat -1,14E-09 -1,16E-09 -2,25E-13 

Nuclear power 0,00382 0,00388 0,000258 

Bio mass rest material 6,55E-05 6,65E-05 4,22E-06 

Brown coal (lignite) 0,00121 0,00123 0,000335 

Natural gas 0,0137 0,0145 6,21E-05 

Crude oil 1,1 1,11 1,5 

Geothermal 5,58E-07 5,67E-07 5,24E-06 

Garbage 0,000374 0,00038 2,77E-05 

Secondary raw materials 0,00057 0,00058 0,000147 

Solar energy 8,29E-10 1,05E-09 1,27E-13 

Stone coal 0,00786 0,00799 0,256 

Hydro power 0,000994 0,00101 0,0318 

Wind power 2,62E-05 2,66E-05 6,51E-06 

   

 

Sum 1,12862 1,13966 1,78865 

   
 

                                                           
430

 http://de.wikipedia.org/wiki/Leicht%C3%B6l  

http://de.wikipedia.org/wiki/Leicht%C3%B6l
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CO2-equivalents kg 10 200 11 400 60 400 

CO2  kg 9 658 10 800 57 100 

 

We will assume that the energy consumption at the refinery relative to the oil input is the same for 

light oil products and heavy oil products. We will therefore use the estimate for heavy oil refining in 

China to estimate the energy consumption and emissions  for light oil refining. 

In our estimate of light oil products  we have accounted for Chinese oil import which is not 

accounted for in the ProBas estimate of heavy oil products in China. For each energy source, the 

energy consumption for Chinese heavy oil products is calculated relative to the energy consumption 

for the same energy source from raw oil. This relative consumption factor for each energy source is 

used to calculate the expected increase in energy consumption for refining of light oil products in 

China. For the last node in the production chain, delivery from refinery to tank facility, we assume 

the same relative increase in energy consumption as in the German estimate for kerosene. This 

increase is 0,9%. 

Table 32 shows the result. The last column in the table is the kerosene estimate for Germany in 2005 

presented earlier. This is included in order to make it easier to compare the two kerosene estimates 

for China and Germany. All in all, producing 1 TJ of energy from kerosene in China requires about 

0,37 TJ more energy than production of the corresponding energy in Germany. The energy efficiency 

for kerosene in Germany is 21,2% higher for the same energy amount. This is because Chinese 

domestic oil production is much more energy demanding than imported oil in China. 

Table 32 Energy requirement and emissions of CO2-equivalents for producing 1 TJ of energy from kerosene China 2000 

 

Kerosene 
delivered at 
tank facility 
China 2000 

Light oil 
products 
delivered 

from refinery 

Oil delivered 
at pipeline 
(domestic 

plus 
imported, 
weighted 
average) 

Kerosene 
delivered at 
tank facility 

Germany 

Waste heat -1,63E-13 -1,62E-13 -1,31E-13 -1,1E-09 

Nuclear power 0,000569812 0,00056465 0,00044209 0,00394 

Bio mass rest material 2,59303E-06 2,5695E-06 2,03E-06 0,00015 

Brown coal (lignite) 0,000201826 0,0002 0,0001588 0,00136 

Natural gas 0,001496106 0,00148255 0,00117458 0,0149 

Crude oil 1,376634235 1,36416165 1,12770696 1,12 

Geothermal 2,58E-06 2,55E-06 1,98E-06 5,5E-07 

Garbage 1,29116E-05 1,2795E-05 1,01E-05 0,000278 

Secondary raw materials 0,000192933 0,00019119 0,00015087 0,000599 

Solar energy -1,08E-11 -1,07E-11 -8,08E-12 2,77E-06 

Stone coal 0,127289391 0,12613612 0,100022 0,00847 

Hydro power 0,01581547 0,01567218 0,01241946 0,00106 

Wind power 3,04E-06 3,02E-06 2,35E-06 0,000064 

    
 

Sum 1,5222 1,5084 1,2421 1,150824 
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Energy efficiency(%) 0,657 0,663 80,5 86,9 

CO2-equivalents  kg 32 645 32092 21 093 11 800 

CO2-equivalents  kg/liter 1,08 1,06 0,70 0,3894 

CO2   kg 30 789 30 240 19 701 11 200 

CO2   kg/liter 1,02 1,00 0,65 0,3696 

Energy use MJ/liter 50,23 49,78 40,99 37,9772 

Process heat (TJ) 
 

0,08 0,03  

Process heat MJ pr liter 
 

2,80 1,13  

 

The total emissions of CO2-equivalents is estimated to be 32 645 kg(30 789 CO2 alone) for 1 TJ of 

energy from  kerosene in China 2000. The estimate for emissions of CO2-equivalents for the same 

amount of energy from kerosene in Germany 2005 was 11 800 kg (11 200 CO2). 

 

Heavy oil 

Introduction 

Our estimate for energy requirements and emissions from production of heavy oil products is taken 

from ProBas, a LCA-database developed by the German Ministry for Environmental Affairs together 

with the German research institute Öko-Institut 431. 

In ProBas, international freight ships are assumed to use heavy oil as fuel 432. The raw oil input mix 

used to produce the heavy oil is a weighted average of two sources, primary and secondary raw oil 

from OPEC countries. The raw oil is drilled onshore.  

The primary oil input is given a weight of 0,8 while the secondary oil input is given a weight of 0,2. 

The difference between them is that the secondary onshore oil is more demanding to drill and 

extract since water injection is used to raise the pressure in the reservoir. Therefore the amount of 

input materials is considerably higher for secondary oil. Input materials are steel which the drilling 

pipes are made of as well as cement and concrete which keeps the drilling pipe fastened to the 

drilling hole 433. 

Heavy oil 

 Figure  8 shows a flow chart for heavy oil. The output at any node in the production chain is labeled 

with the internal German names from ProBas so that is it easier to look up the estimate for further 

reviewing. Heavy oil is the left-over material after light oil is produced at the refinery. Light oil are 

products where 90% of the content has vaporized at a temperature of at most 210o  C 434. 

In the refinery, oil products are separated from each other by heating the raw oil. Since different 

products vaporize at different temperatures, different products or fractions are separated at 

                                                           
431

 http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php  
432

 The internal German name for the estimate of a ship used in  international ship freight in ProBas is 
“Überseeschiff”, see http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/themen.php?&prozessid={0E0B2D28-
9043-11D3-B2C8-0080C8941B49}&id=13472104448&step=4&search=  
433

 http://science.howstuffworks.com/oil-drilling5.htm  
434

 http://de.wikipedia.org/wiki/Leicht%C3%B6l  

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/themen.php?&prozessid=%7b0E0B2D28-9043-11D3-B2C8-0080C8941B49%7d&id=13472104448&step=4&search
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/themen.php?&prozessid=%7b0E0B2D28-9043-11D3-B2C8-0080C8941B49%7d&id=13472104448&step=4&search
http://science.howstuffworks.com/oil-drilling5.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Leicht%C3%B6l
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different boiling temperatures. The fractions left over after the light oil products have vaporized are 

called heavy oil products. The heavy oil fractions are not vaporized since they have a higher boiling 

point than what is used in a refinery. That is why they are called residues or left over’s from the 

distillation process. Heavy oil products are used as marine fuel or bunker oil 435. 

The flow chart shows all input and output associated with the production of 1 TJ of energy from 

heavy oil. As can be seen from the flow chart, input for production of secondary raw oil in form of 

process heat and materials is bigger than the corresponding input for primary raw oil. 

Figure  8 Flow chart for heavy oil 

 

Table 33 shows the input energy required to produce 1 TJ of energy from heavy oil products. The 

energy content from raw oil is taken into consideration, therefore it is possible to calculate the 

thermal efficiency of the heavy oil products. In table 1, this thermal efficiency is estimated to be 84%. 

This yields a loss multiplicator of 1,19. This means that for any amount of energy generated by the 

combustion of heavy oil, a multiplicator of 1,19 should be used in order to accommodate for the 

energy required to produce the fuel. 
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 http://de.wikipedia.org/wiki/Schwer%C3%B6l  

http://de.wikipedia.org/wiki/Schwer%C3%B6l


 

254 
 

Table 33 Energy input for production of 1 TJ of energy from heavy oil 

All numbers (except for 
CO2-equiv) in TJ 

Heavy oil from 
refinery 

 
 
 
Raffinerie\Öl-
schwer-OPEC-2000 

Raw oil mix 
 
 
 
 
Xtra-mix\Öl-
roh-OPEC-2000 

Primary raw 
oil 
 
 
Xtra-onshore-
primär\Öl-roh-
OPEC-2000 

Secondary 
raw oil 
 
Xtra-onshore-
sekundär\Öl-
roh-OPEC-
2000 

Residual heat -1,31E-13 0,00E+00 0,00E+00 -2,47E-13 

Nuclear power -3,57E-06 -3,07E-06 -1,47E-06 -9,47E-06 

Biomass 6,39E-07 3,96E-07 2,07E-07 1,15E-06 

Brown coal (lignite) 4,63E-05 2,86E-05 1,50E-05 8,32E-05 

Natural gas -2,63E-05 -1,78E-05 -9,07E-06 -5,27E-05 

Raw oil 1,19 1,02 1,01 1,02 

Geothermal 5,20E-10 3,45E-10 1,77E-10 1,02E-09 

Waste -8,67E-07 -7,44E-07 -3,57E-07 -2,29E-06 

Secondary raw 
materials 0,000148 9,90E-05 5,06E-05 0,000293 

Solar energy -1,28E-11 -8,60E-12 -4,38E-12 -2,54E-11 

Coal 0,000847 0,000563 0,000288 0,00166 

Hydro power 6,22E-06 4,11E-06 2,11E-06 1,21E-05 

Wind -1,89E-07 -1,39E-07 -6,91E-08 -4,17E-07 

     Sum (TJ) 1,1910 1,0207 1,0103 1,0220 

Thermal efficiency (%) 84 98 99 98 

     CO2-equiv.  (kg) 11 900 2 744 2 592 3 354 

Process heat (TJ) 0,075 
 

0,005 0,005 

CO2 (kg) 11 500 2 472 2 325 3 062 

 

As can be seen from table 1, the biggest energy loss relative to the energy content of raw oil appears 

in the refinery section of the production chain. About 14% of the energy content is lost in the refinery 

process. 

All in all, producing 1 TJ of energy from heavy oil requires 0,085 TJ of process heat which is produced 

by combustion of oil. All in all, production of 1 TJ of energy from heavy oil leads to emissions of 11,9 

tonnes of CO2-equivalents (of which 11,5 is CO2 alone). The definition of  CO2-equivalents in ProBas is 

identical to the one used in the Kyoto protocol.  

For raw oil, the following features are considered: 

 energy requirement for pumps, 

 process heat, 

 gas flaring, 1 TJ of energy from  raw oil (measured as higher calorific value) is assumed to 

flare 8 kg CH4, 5 kg NMVOCand 1,189 kg CO2,   
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 diffuse emissions, 1 TJ of energy from raw oil is assumed to have additional emissions of 3 kg 

CH4 and 2 kg NMVOC, 

 exploration requirements, it is assumed that one tonne of raw oil needs 0,003 meter of 

drilling, which again requires 210 kg steel/meter, 200 kg cement/meter, 200 liter of 

diesel/meter, emissions of 1,9 kg CH2/meter and finally emissions of  0,65 kg NMVOC  

/meter. 

Heavy oil has an energy density of 37 MJ/liter 436. 1 TJ of energy from heavy oil thus yields 27027 liter 

of heavy oil fuel. Consequently, the energy requirement for process heat is 3,145 MJ/liter heavy oil 

and the total energy requirement over the whole production chain  for producing 1 liter of heavy oil 

is 44,1 MJ. Also, the total emissions of CO2-equivalents are 0,44 kg pr liter of heavy oil (0,426 kg CO2). 

How should we treat ship freights from other countries than Germany? Should all ship feights be 

assumed to use the same fuel from the same raw oil input? In ProBas, the estimate for heavy oil 

products used as marine fuel is a generic estimate. This means that it is an average ship freight which 

is considered universally valid for all ship freights from all countries. The estimate is not confined to 

Germany. The estimate will not be accurate for all countries since their oil import mix will differ, and 

since some countries will have domestic production of raw oil.  

Table 34 World oil production and reserves 2008 
437

 

Country 

Reserve 
billion 
barrels 

Percent 
share 
reserves 
(barrels) 

Production 
million 
barrels/day 

Percent 
share 
production 
(barrels) 

Reserve 
years 

Saudi Arabia # 267 21,5 % 10,2 16,1 % 72 

Canada 179 14,4 % 3,3 5,2 % 149 

Iran # 138 11,1 % 4,0 6,3 % 95 

Iraq # 115 9,3 % 2,1 3,3 % 150 

Kuwait * 104 8,4 % 2,6 4,1 % 110 

United Arab Emirates # 98 7,9 % 2,9 4,6 % 93 

Venezuela # 87 7,0 % 2,7 4,3 % 88 

Russia 60 4,8 % 9,9 15,6 % 17 

Libya # 41 3,3 % 1,7 2,7 % 66 

Nigeria # 36 2,9 % 2,4 3,8 % 41 

Kazakhstan 30 2,4 % 1,4 2,2 % 59 

United States 21 1,7 % 7,5 11,8 % 8 

China 16 1,3 % 3,9 6,1 % 11 

Qatar # 15 1,2 % 0,9 1,4 % 46 

Algeria # 12 1,0 % 2,2 3,5 % 15 

Brazil 12 1,0 % 2,3 3,6 % 14 

Mexico 12 1,0 % 3,5 5,5 % 9 

# OPEC Country 
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Table 34 shows oil production and oil reserves 2008 by country. All in all, the OPEC countries has 

about 50% of world production in 2008, while the same countries have 73,5% of world reserves. With 

almost three quarters of the known reserves, it is reasonable to use OPEC raw oil as the average 

input for production of marine fuel. In other words, it is a 75% chance that a random ship freighter 

will run on raw oil input from OPEC countries in the long run. 

Specific Chinese estimate 

It is also possible to make a specific estimate for a specific country. This can be done by applying the 

known raw oil mix for this country. This mix is dependant on raw oil import mix for the country as 

well as domestic oil production when applicable. In this section, we will make such an estimate for 

China. 

China’s oil import comes from two major sources. One is the OPEC countries which alone account for 

63% of Chinese oil import in the period January-June 2008. The other is Russian oil import which 

alone stands for 8% of Chinese oil import in the same period. If we consider Sudan, Oman and Yemen 

to have similar conditions for their exploration and production of oil as OPEC countries, the OPEC 

share rises to 88,1% of Chinese oil import in the period. If we assume Kazakhstan to be similar to 

Russia in the same way, we can attribute a 10,7% share to Russian oil import 438. In order to build an 

estimate for China, we assume 90% share of oil import for OPEC oil and 10% share for Russian.  

ProBas has an estimate for raw oil delivered to pipeline for raw oil from OPEC countries and Russia. 

These estimates include energy requirements  and emissions to air for producing 1 TJ of energy from 

raw oil. The estimates are for year 2000. By weighing these two raw oil inputs together, we can arrive 

at an estimate for Chinese oil import mix. In addition, we must take into account the domestic 

Chinese oil production. ProBas has an estimate for Chinese heavy oil products from refinery which is 

based on domestic production of oil. The estimate is for year 1995. Chinese domestic production is 

assumed to make up 95% of imported oil 439. With this number, we can weigh Chinese domestic raw 

oil with the calculated import mix. To complete the estimate, we assume the same energy 

requirement relative to raw oil as for Chinese heavy oil products which was exclusively based on 

domestic oil production. 

  

                                                           
438

 http://www.chinaoilweb.com/UploadFile/docs/Attachment/2009-9-2767140777.pdf  
439
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Figure  9 Process flow chart  for raw oil from OPEC countries 2000 
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Figure  9  -Figure  11 shows process flow charts for production of raw oil from OPEC, Russia and 

China. The flow  charts show the material and energy requirements for producing 1 TJ of energy from 

these raw oil sources. As can be seen from the charts, the Chinese domestic oil production is by far 

the most energy intensive. Primary oil production in the OPEC estimate means that no water 

injection is necessary for retrieving the oil out of the reservoir. With secondary production, water 

injection is necessary in order to raise the pressure in the reservoir. 
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Figure  10 Process flow chart for raw oil from Russia 2000 

 

Figure  11 Process flow chart for raw oil from China 1995 

 

Table 35 shows the input for the calculated Chinese oil mix. We define the combined raw oil input for 

year 2000. The two imported raw oil inputs have a combined weight of 51,28%. Of this combined 

weight, 90% is attributed to raw oil input from OPEC and 10% to Russian oil. Table 35  shows that the 

Chinese domestic oil input has a much higher consumption of coal relative to total energy 

consumption than the other raw oil inputs. The share of brown coal (lignite) and stone coal in 

Chinese domestic oil production is 14,3% while the same share for Russian oil is 1,6% and for OPEC 

0,1%. The other major energy sources is oil which has a 99,9% share in OPEC raw oil input and a 

95,4% share in the Russian.  Coal has an energy density of 32,5 MJ/kg while crude oil has a energy 

density of 46,3 MJ/kg. The relative higher consumption of coal  with lower energy density probably 

explains part of the total higher energy consumption for domestic Chinese raw oil input. Other 
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explanation factors can be the quality of the infrastructure for oil production and exploration in 

China in 1995 relative to OPEC and Russia in 2000. 

Table 35 Raw oil input for heavy oil estimate for China. 

 

Raw oil 
OPEC 
 
 
 
Xtra-mix\Öl-
roh-OPEC-2000 

Raw oil 
input 
Russia  
 
Pipeline\Öl-
roh-RU-2000-
export 

Raw oil 
input China 
 
 
 
Raffinerie\Öl-
Produkte-CN 

Residual heat 0 -8,21E-13 -2,25E-13 

Nuclear power -0,000003 0,00673 0,000258 

Biomass 3,96E-07 4,36E-06 4,22E-06 

Brown coal (lignite) 2,86E-05 0,000312 0,000335 

Natural gas -1,78E-05 0,0226 6,21E-05 

Raw oil 1,02 1,03 1,5 

Geothermal 3,45E-10 3,35E-09 5,24E-06 

Waste -7,44E-07 -4,13E-06 2,77E-05 

Secondary raw materials 9,90E-05 0,000949 0,000147 

Solar energy -8,60E-12 -8,10E-11 1,27E-13 

Coal 0,000563 0,0166 0,256 

Hydro power 4,11E-06 0,00271 0,0318 

Wind -1,39E-07 -1,10E-06 6,51E-06 

    Sum 1,021 1,080 1,7886 

Thermal efficiency (%) 98 93 56 

 

In Table 35, the table column headers show the internal name for the estimates in ProBas so that the 

estimates can be easily be reviewed. 

Table 35 shows that the thermal efficiency for the different part of the calculated raw oil mix for 

China vary considerably from 98% for OPEC raw oil input to only 56% for domestic Chinese oil 

production. For the latter, almost half of the energy content of raw oil is lost during extraction an 

production of it. 

Table 36 shows the energy consumption and emissions to air required to produce 1 TJ of energy from 

Chinese heavy oil products. The raw oil mix is calculated from table 3 with weights discussed. The 

energy consumption at refinery relative to raw oil input for each energy source is assumed to be the 

same as for the ProBas estimate of heavy oil products from China which only considers domestic 

Chinese raw oil input.   

All in all, it requires 1,5084 TJ of energy to produce 1 TJ of energy from heavy oil products in China 

2000. This gives an energy  efficiency of 66,3%. The total emission of CO2-equivalents for the same 

energy amount is estimated to be 32,1 tonnes (30,2 tonnes CO2 ). Since there are 27027 liter in 1 TJ 

of energy from heavy oil products, this gives an energy requirement of 55,8 MJ/liter and emissions of 

CO2-equivalents in the order of 1,19 kg pr liter (1,12 CO2). The total amount of process heat is 
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estimated to be 0,08 TJ  for 1 TJ of energy from heavy oil products which gives an estimate of 3,14 

MJ/liter. 

Table 36 Energy requirement and emissions of CO2-equivalents for Chinese heavy oil products 2000 

 

Raffinerie\Öl-
Produkte-CN 

Pipeline raw 
oil mix  
domestic and 
import 
(calculated) 

Pipeline raw oil 
mix for 
imported oil  
(calculated) 

Residual heat -1,62E-13 -1,31E-13 -8,21E-14 

Nuclear power 0,00056465 0,00044209 0,00067024 

Biomass 2,56954E-06 2,03E-06 7,92E-07 

Brown coal (lignite) 0,000199997 0,000158804 0,00005694 

Natural gas 0,001482551 0,001174581 0,00224398 

Raw oil 1,364161649 1,127706964 1,021 

Geothermal 2,55E-06 1,98E-06 6,46E-10 

Waste 1,27946E-05 1,01E-05 -1,08E-06 

Secondary raw materials 0,000191185 0,000150867 0,000184 

Solar energy -1,07E-11 -8,08E-12 -1,58E-11 

Coal 0,126136124 0,100022004 0,0021667 

Hydropower 0,015672179 0,012419462 0,0002747 

Wind 3,02E-06 2,35E-06 -2,35E-07 

    Sum 1,5084 1,2421 1,02660 

Thermal efficiency (%) 66,3 80,5 97,4 

CO2-equivalents kg 32 092 21 093 3 412 

CO2 kg 30 240 19 701 3 072 

 

Metallproduksjon 

Innledning 
Dette dokumentet vil dokumentere energibruksfaktorer og utslippsfaktorer for viktige metaller som 

benyttes i produksjon av transportmiddel. Siden mange av transportmidlene som brukes i Norge 

produseres i Tyskland eller i land med samme elektrisitetsmiks som Tyskland vil vi bruke estimat for 

energibruk og utslipp fra Tyskland for metallene. Vi vil legge vekt på å gi en sammenlikning av 

estimatene med andre kilder for å gi et bilde av hvor godt estimatene samsvarer med andre kilder. Vi 

vil legge vekt på å redegjøre for forutsetningene for de ulike estimatene slik at  sammenlikning med 

andre estimat kan skje på mest mulige like vilkår. 

PVC 
Plastikk er en samlebetegnelse for mange ulike typer materialer. Plastikk er såkalte polymer som er 

konstruert ved repeterende kjeder av ulike monomer 440. Selve kjeden utgjøres av karbon-atomer. En 
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type monomer er styren, et flytende hydrokarbon som er laget av olje 441. Polystyren er således 

kjeder av styren. En annen monomer er ethylene, det mest produserte organiske element i verden 
442. Polyethylen er derfor kjeder av ethylen-monomer. 

Polyethylen brukes mye i plastikkposer, i sko og sportsartikler, i vannrør og til pakkematerialer. 

Polystyren brukes i plastikkbestikk, i CD-bokser, i pakkematerialer for mat, til isolasjon og til 

drikkebeger av plast. PVC er plastikk som brukes til bygningsmaterialer, til polstring, til rør og til 

isolasjon av elektriske kabler. Vi velger å bruke PVC som mål på plastikk som anvendes til polstring av 

seter, til materiale i t-bane vognsettet og til isolering av elektriske ledninger.  

Figur 51 Energibruksfaktorer for ulike typer plastikk fra Matbase  og EU LCA-tools  

 

Figur 51  viser energibruksfaktorer for ulike typer plastikk fra to databaser i MJ/produsert kg.. Til 

venstre er faktorene hentet fra Matbase 443. Til høyre er faktorene hentet fra EU’s online service for 

LCA-verktøy 444. Denne servicen inneholder en database som heter ELCD 445. Denne databasen 

inneholder bl a  energibruksfaktorer og utslippsfaktorer for ulike typer plastikk. Matbase skiller 

mellom ”soft” og ”hard” PVC mens ELCD bare omhandler PVC.  

ELCD omhandler tre typer PVC (med engelske benevnelser): i) Bulk-polymerisation, ii) emulsion 
polymerisation og iii) suspension polymerisation.  Type i) brukes til harde plater og flasker, type ii) 
brukes som beskyttelsesmateriale mens den siste typen brukes til rør, profiler, bygningsmaterialer, 
hardfolie,  kabelisolering og medisinske produkt. Vi har valgt å bruke denne siste typen. 
 

Figur 51 viser at EULCD gjennomgående har lavere energibruksfaktorer enn Matbase. Dette gjelder 

særlig polyprophylen, polystyrene og polyethylene, men disse plastikktypene vil ikke bli brukt i denne 

sammenheng.  For PVC er det bedre samsvar mellom databasene. Vi velger å bruke tallene fra ELCD 

                                                           
441

 Wikpedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Polystyrene  
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445

 ELCD står for European Reference Life Cycle Database: “The ELCD database comprises Life Cycle Inventory 
(LCI) data from front-running EU-level business associations and other sources for key materials, energy 
carriers, transport, and waste management”, http://lct.jrc.ec.europa.eu/projects/eplca/deliverables/elcd-
database-1/elcd-database  
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for PVC med en energibruksfaktor på 55,4 MJ/kg for plastikk.  Faktoren gjelder for produksjon av 1 kg 

PVC i EU i 1998. 

Tabell 120 Energibruksfaktor for produksjon av 1 kg PVC i EU 1998. 

Energikilde MJ/kg 

Energigjenvinning -0,8 

Biomasse 0,1 

Brunkull 0,01 

Råolje 20,3 

Steinkull 6,1 

Naturgass 22,8 

Torv 0,002 

Geotermisk 0,05 

Vannkraft 0,8 

Solenergi 0,0004 

Bølgekraft 0,001 

Vindkraft 0,03 

Atomkraft 6,0 

Trevirke 0,02 

  

Sum 55,4 
 

 Figur 52 MJ pr kg PVC for ulike energikilder 

 

Figur 52 er en grafisk framstilling av  Tabell 120 for de 5 største energikildene. Naturgass og råolje er 

de viktigste energikildene. Sammen med steinkull utgjør disse fossile energikildene 87,4% av samlet 

energibruk pr kg PVC. De fornybare energikildene utgjør under 2% av samlet energibruk, mens 

atomkraft utgjør 11%. 
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ELCD inneholder også utslippstall for produksjon av 1 kg PVC.  Tabell 121Tabell 122 viser resultatet 

for noen sentrale utslippskategorier.  Hver kg PVC som produseres medfører utslipp av CO2 i 

størrelsesorden 2,1 kg. 

Tabell 121 Utslippsfaktorer for 1 kg produsert PVC 

Utslipp 
Kg pr kg 
produsert PVC 

CO2 2,128 

CO  0,003 

NMVOC 0,002 

Methane (CH4) 0,023 

N2O 0,000000000002 

CO2-ekvivalenter # 2,709 
#=beregnet 

ELCD dokumenterer ikke CO2-ekvivalenter, bare utslipp av CO2  alene. I følge FN’s internasjonale 

klimapanel inngår 6 gasser i utregning av CO2-ekvivalenter, disse er CO2, metan, nitrus-oksyd (N2O), 

HFC-23 og HFC-134a (HFC står for hydrofluorkarbon) og svovel hexafluorid.  Hver av disse gassene 

har et varmepotensial relativt til CO2. Varmepotensialet definerer hvor mye en gass bidrar til den 

globale oppvarming relativt til CO2 
446.  Den globale oppvarming er definert som økning  i 

gjennomsnittstemperaturen ved jordens eller ved havets overfate. Denne økningen utgjør 0,48o C fra 

1999 til 2008 i forhold til en normaltemperatur fra 1940-80 447.   

Produksjon av PVC medfører bare utslipp av CO2 , CH4 og  N2O i følge Tabell 121Tabell 122. 

Oppvarmingspotensiale for de enkelte gasser må måles over en tidsperiode for å ta hensyn til at ulike 

gasser brytes ned med ulikt tempo.  Metan har et oppvarmingspotensiale som er 25 ganger større 

enn CO2 over en 100-års periode. Om vi bruker denne faktoren for CH4 og  N2O fra Tabell 121Tabell 

122  kan vi beregne et anslag på CO2-ekvivalenter på 2,71 kg for hver produsert kg PVC. 

En nederlandsk studie oppgir såkalte GER-verdier for PVC. GER står for Gross Energy Value og er et 

mål på brutto energikonsumpsjon for hele livssyklusen til et produkt 448. I følge studien har PVC en 

GER-verdi på mellom 51 og 70 MJ/kg 449. Både estimatene fra MatBase og ELCD faller i den nederste 

delen av dette intervallet. 
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Figur 53 viser energibruksfaktorer for PVC fra de tre kildene som er omtalt. Figuren viser at den 

nederlandske studien (Lensink) ligger høyere enn de andre to.  
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Figur 53 Energibruk PVD fra ulike kilder 

 

Kopper 
Vi skal først bruke den tyske databasen ProBas til å estimere energibruk og utslipp til luft ved 

produksjon av 1 kg kopper. Deretter vil vi se på noen estimat fra ELCD for å verifisere estimatene fra 

ProBas. Energibruk og utslipp inkluderer hele produksjonskjeden fra utvinning og framstilling av 

råstoff til produksjon av kopper.  

Kopper450 kan utvinnes fra to typer koppermalm, enten sulfid-malm eller kopperoksyd-malm. Sulfid-

malm må først omdannes til kopperkonsentrat. Dette kan gjøre på en av to måter. Enten ved å vaske 

sulfid-malmen  med en syreblanding som gir en kopper-sulfat oppløsning som kan brukes i en 

elektrolyse. Eller ved å smelte konsentratet før det brukes i den samme elektrolysen. Elektrolyse-

steget produserer ren kopper ved å bruke katoder av ren kopper-folie. Katoder er elektroder som er 

negativt ladet mens anoder er elektroder som er positivt ladet. Elektrodene tiltrekker seg ioner med 

motsatt ladning slik at positivt ladede ioner går mot katoden og negative mot anoden. På denne 

måten skilles ren kopper fra andre materialer i kopper-konsentratet. 

Tabell 122 Energikilder for produksjon av 1 kg kopper 

Energikilde MJ/kg Prosent 

Atomkraft 3,3 6,8 % 

Biomasse-Reststoff 0,4 0,9 % 

Brunnkull 3,1 6,3 % 

Naturgass 5,3 10,8 % 

Råolje 11,8 24,1 % 

                                                           
450

 Se http://www.copper.org/education/production.html og http://en.wikipedia.org/wiki/Copper_extraction  
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Geothermisk 0,0 0,0 % 

Avfall 0,6 1,1 % 

Sekundær-råstoff 1,5 3,1 % 

Solenergi 0,0 0,0 % 

Steinkull 22,5 46,0 % 

Vannkraft 0,2 0,4 % 

Wind 0,2 0,4 % 

SUM 48,9 100% 

Tabell 122 viser fordeling av energikilder for produksjon av 1 kg kopper i Tyskland i 2005. 

Produksjonen er en miks av primær –og sekundærkopper basert på 50% resirkulering.  Til sammen 

forbrukes 48,9 MJ energi for å produsere 1 kg kopper. De største energikildene er steinkull, råolje og 

naturgass som til sammen bidrar med 80,9% av all energi i Tabell 122. 

Figur 54 Energikilder i MJ for produksjon av 1 kg kopper Tyskland 2005.    

 

Figur 54 viser de fem største energikildene for produksjon av 1 kg kopper fra Tabell 122. De fossile 

energikildene dominerer, det er bare atomkraft som bidrar med energi av betydning ut over de 

fossile energikildene. 

Tabell 123 Utslipp til luft for produksjon av 1 kg kopper-miks Tyskland 2005. 

Utslippskategori kg 

Metan (CH4) 0,010 

CO 0,009 

CO2 3,770 

N2O (lystgass) 0,0002 

NMVOC 0,0004 

NOx 0,016 

CO2-Ekvivalent 4,040 
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Tabell 123 viser utslipp til luft ved produksjon av 1 kg kopper i Tyskland 2005 med 

produksjonsmiksen som er beskrevet ovenfor.  Tabellen inkluderer tre gasser som inngår i utregning 

av CO2-ekvivalenter,  CO2, CH4 (metan) og N2O eller lystgass. Til  sammen generer produksjon av 1 kg 

kopper 4,04 kg CO2-ekvivalenter, av dette står CO2 alene for 3,77 kg mens metan bidrar med 0,24 

CO2-ekvivalenter og N2O med 0,054. Summen av disse bidragene blir litt mer enn den oppgitte verdi 

på 6,04 fra ProBas, noe som skyldes at faktorene for omregning til CO2-ekvivalenter fra IPCC ikke 

oppgis med desimaler men som heltall. 451 

Koppermiksen inneholder 50% resirkulering.  Hva er effekten av denne resirkulering? Tabell 124  

viser energibruken for produksjon av 1 kg sekundær-kopper i Tyskland i 2005. Tabellen viser at 

energibruken for sekundær-kopper er nesten halvparten av hva den er for en produksjonsmiks med 

50% resirkulering, 27,2 MJ/kg for bare sekundær-kopper mot 48,9 MJ/kg for kopper-miks. 

Tabell 124 Energibruk i MJ for produksjon av 1 kg sekundær-kopper Tyskland 1995 

Energikilde MJ/kg Pst 

Atomkraft 3,3 12,3 % 

Biomasse  0,4 1,5 % 

Brunkull 3,1 11,3 % 

Naturgass -0,4 -1,3 % 

Råolje 0,9 3,3 % 

Geotermisk 0,0 0,0 % 

Avfall 0,6 2,1 % 

Sekundær-råstoff 2,9 10,6 % 

Solenergi 0,0 0,0 % 

Steinkull 16,0 58,9 % 

Vannkraft 0,2 0,6 % 

Vindkraft 0,2 0,7 % 

SUM 27,2 100 

  

  

                                                           
451 http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming_potential  

http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming_potential
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Figur 55 Energikilder i MJ for produksjon av 1 kg sekundær-kopper Tyskland 2005. 
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Figur 55 viser fordeling av energikilder for produksjon av 1 kg sekundær-kopper Tyskland 2005. 

Figuren viser at steinkull, atomkraft og energi bundet til  sekundær-råstoff er de viktigste 

energikildene. Råolje og naturgass var de viktigste energikildene for kopper-miks, men disse 

energikildene spiller en langt mindre rolle for resirkulert kopper. For naturgass er det et negativt 

bidrag, dette betyr at mer naturgass blir brukt til prosessvarme enn til produksjon av elektrisitet. 

ProBas regner bare med energikildenes direkte bidrag til produksjon av elektrisitet eller med deres 

brennverdi som direkte bidrag i produksjonen 452. 

For hver kg produsert sekundær-kopper går det med 1,62 kg sekundær-råstoff. Av dette er 1,04 kg 

kopper-skrap  inklusive messing og bronse. Resten er slam eller slag som inneholder kopper. Tabell 

125 viser utslipp til luft som følge av produksjon av 1 kg sekundær-kopper Tyskland 2005. Vi ser at 

utslipp av CO2-ekvivalenter er under det halve av hva det var for kopper-miks med 50% resirkulert 

kopper. 

Tabell 125 Utslipp til luft for ulike kategorier ved produksjon av 1 kg sekundær-kopper Tyskland 2005. 

Utslippskategori Kg/kg  

CH4 0,006 

CO 0,004 

CO2 1,920 

N2O 0,00003 

NH3 0,000004 

NMVOC 0,0001 

NOx 0,003 

CO2-Ekvivalent 2,060 

 

EU’s database for LCA-analyse, ELCD, inneholder opplysninger om energibruk og utslipp til luft for 

produksjon av 1 tonn kopperplate med tykkelse 0,6 mm. Energibruk og utslipp er beregnet av 

Deutsches Kupferinsitut. Det er forutsatt 95% resirkulering 453. Kopper-skrap som brukes inneholder 

både skrap fra produksjonsprosessen så vel som skrap fra konsumert kopper. I tillegg til produksjon 

av selve  materialet kopper som vi hittil har konsentrert oss om, inneholder produksjon av 

kopperplater energibruk for støping og valsing av kopper. Den samlede energibruk og 

utslippsmengde vil derfor være større enn energibruken og utslippsmengdene som er knytt til 

framstilling av selve metallet. 

Tabell 126 viser energibruk i MJ for framstilling av 1 tonn kopperplate med 0,6 mm tykkelse. ELCD 

inneholder opplysninger om indikatoren net calorific value som er er benyttet for de energikilder 

som produserer energi ved forbrenning, altså de fossile brennstoff. Indikatoren er definert som 

”mengden av varme som frigjøres ved fullstendig forbrenning av en enhet brensel når vannet som 

produseres forblir damp.” 454.  Energien som brukes til å omdanne vann til vanndamp inngår dermed 

ikke i den varmen som frigjøres ved forbrenning.  Indikatoren  gross calorific value beregnes ved at 

                                                           
452

  ProBas - Details: Metall\Kupfer-DE-sekundär-2005 se Methode bei Prozessen mit mehreren Outputs. 
453

 http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasets/html/processes/14712dc3-ca9f-4032-aed2-
2e5f449c13cb_02.00.000.html  
454

 http://www.iea.org/Textbase/work/2004/eswg/21_NCV.pdf  

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/procid.php?&prozessid=%7b979CEE6B-3465-4100-9F8B-35F094571B3B%7d&id=1&step=4&op=%7b0E0B23E0-9043-11D3-B2C8-0080C8941B49%7d&nace=-1&loc=%7b00000000-0000-0000-0000-000000004445%7d&ref=&org=&prid=&pageid=1&prozessid=%7bCA68FE26-512E-4AD0-A292-A7649A19BD47%7d&style=procid&show_specificum=1
http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasets/html/processes/14712dc3-ca9f-4032-aed2-2e5f449c13cb_02.00.000.html
http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasets/html/processes/14712dc3-ca9f-4032-aed2-2e5f449c13cb_02.00.000.html
http://www.iea.org/Textbase/work/2004/eswg/21_NCV.pdf
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vanndamp føres tilbake til vann og energien som brukes til å produsere vanndamp inngår i 

forbrenningsenergien til energikilden.  

Tabell 126 Energibruk for produksjon av 1 tonn kopper-plate 0,6 mm tykkelse 

Kopperplate kg Net 
Calorific 
value 
(MJ/kg) 

MJ/kg 

Brunkull 172,6 11,9 2053,4 

Råolje 46,7 42,3 1975,9 

Steinkull 121,2 26,3 3186,8 

Naturgass 112,6 44,1 4966,3 

Vannkraft  1,0 740,8 

Vindkraft  1,0 19,4 

Uranium  1,0 4936,9 

Trevirke 9,0 14,7 131,7 

    

MJ/tonne 462,0  18011,2 

MJ/kg   18,0 

 

Tabell 126 viser at det går med 462 kg av ulike brennstoff til å produsere ett tonn av kopperplaten.  

Til sammen er energibruken for 1 tonn med valset kopperplate beregnet til 18 011,2 MH/tonn som 

svarer til 18 MJ/kg. I Tabell 123 er energibruken for kopper-miks i Tyskland med 50% resirkulering 

beregnet til  48,9 MJ/kg. Energibruken fra ELCD er også lavere enn energibruken for sekundær-

kopper i  Tabell 125. Grunnen kan være at tallene i Tabell 126 er beregnet på 95% resirkulering og at 

sammensetningen av resirkulert kopper er annerledes enn i Tabell 125.   

ELCD oppgir utslipp av CO2 for produksjon av 1 tonn kopperplate til å være 921 kg. Dette er også 

vesentlig lavere enn de estimat vi har presentert tidligere. Igjen er det grunn til  å peke på den høye 

grad av resirkulering som er brukt i ELCD-databasen  

Tabell 127 Utslipp til luft fra produksjon av 1 tonn kopperplate 0,6 mm tykk 

CO2  921,0 1,0 921,0 

CO  0,7   

CH4 (metan) 1,8 25,0 46,0 

NO2 2,6   

N2O (lystgass) 0,021 298,0 6,2 

NMVOC 0,4   

SO2 2,0   

CO2-ekvivalenter   973,2 
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Tabell 127 viser utslipp til luft fra produksjon av 1 kg kopperplate 0,6 mm tykk hentet fra ELCD. 

Indikatoren CO2-ekvivalenter er beregnet ved å bruke GWP-faktorer fra IPCC med 100 års levetid 455 

for relevante klimagasser som bidrar til global oppvarming i følge Kyoto-protokollen. GWP-faktorer 

måler hvor mange kg av CO2 som må til for å få en effekt tilsvarende 1 kg av en annen gitt 

drivhusgass. I følge  Tabell 127 kreves det således 25 kg CO2 for å få en effekt tilsvarende 1 kg metan 

(CH4). 

Figur 56 Energiforbruk ved produksjon av 1 kg kopper. 

 

Figur 56 viser energibruken for framstilling av 1 kg kopper fra ulike kilder. Estimatet fra MatBase 

gjelder for støpt kopper. MatBase oppgir den globale resirkuleringsgraden for kopper til å være 20% 
456, altså vesentlig lavere enn tilsvarende resirkulerings-grad benyttet i ELCD. Estimatet fra Lensink er 

hentet fra den nederlandske studien som er omtalt tidligere. Her oppgis det en variasjon i energibruk 

for produksjon av 1 kg kopper fra 30 til 90 MJ/kg. Studien bruker selv energibruksfaktor på 86 MJ/kg 

for kopper. Ut fra diskusjonen ovenfor er det åpenbart ulike forutsetninger om resirkulering som gir 

variasjon i estimatene som er vist i figur 6. 

Stål 
For å beregne energibruk og utslipp ved produksjon av stål skal vi bruke ProBas. Databasen 

inneholder opplysninger om energibruk og utslipp for produksjon av 1 kg stålmiks i Tyskland 2005. 

Dette stålet er en blanding av stål produsert med ”blast open furnace” (BOF) metoden og ”electric 

arc furnace” (EAF) metoden. I den første metoden blir råjern fra jernmalm omvandlet til stål med 

tilsetting av oksygen. Oksygenet binder seg med karbon, svovel, mangan og fosfor i råjernet. Disse 

stoffene blir dermed skilt ut ut og resten av råjernet omdannes til stål 457. Karbonet binder seg med 

oksygen til CO2 i gassform mens de andre materialene oksiderer i fast form. 

                                                           
455

 http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming_potential  
456

 http://www.matbase.com/material/non-ferrous-metals/cast-copper/g-cuzn37pb/properties  
457  ProBas - Details: Metall\Stahl-DE-Oxygen-2005 

http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming_potential
http://www.matbase.com/material/non-ferrous-metals/cast-copper/g-cuzn37pb/properties
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/procid.php?&prozessid=%7bF180AA06-591A-4C86-92E9-FCAD3FB02EA9%7d&id=1&step=4&op=%7b0E0B2483-9043-11D3-B2C8-0080C8941B49%7d&nace=-1&loc=%7b00000000-0000-0000-0000-000000004445%7d&ref=&org=&prid=&pageid=1&prozessid=%7b661CE59B-4C14-4920-A3E7-E2D5CFDDB11D%7d&style=procid&show_comment=1


 

273 
 

I den andre metoden brukes ikke flytende råjern men solid jernmateriale som kan komme fra 

jernskrap eller fra råjern i fast form. Det jernbaserte materialet blir smeltet ved hjelp av elektroder 
458. Etter smelteprosessen blir de uønskede stoffene fjernet med oksygen slik som beskrevet ovenfor. 

Denne andre metoden er mer egnet til å bruke resirkulert stål. I miksen for Tyskland 2005 inngår 

0,974 kg stålskrap for hver kg stål som blir produsert med EAF-metoden. I den første metoden (BOF) 

er tilsvarende tall 0,18 kg. 

Stålmiksen fra Tyskland 2005 bruker 80% fra BOF-metoden  20% stål fra EAF-metoden. Dette 

innebærer at det benyttes omlag 34% resirkulert stål i produksjonen.  

Tabell 128 Energiforbruk for produksjon av 1 kg stålmiks Tyskland 2005 

Energikilde MJ/kg 

Atomkraft -0,3 

Biomasse-Reststoff 0,0 

Brunkull -0,3 

Naturgass -0,6 

Råolje 2,8 

Geotermisk 0,0 

Avfall 0,0 

Sekundær-råstoff 3,0 

Solenergi 0,0 

Steinkull 15,2 

Vannkraft 0,1 

Vindkraft 0,0 

  

Sum 19,9 

 

Tabell 128 viser energibruken i MJ/kg for produksjon av 1 kg med denne stålmiksen i Tyskland 2005. 

Til sammen brukes 19,9 MJ for en kg. 

Figur 57 Energibruk for produksjon av 1 kg stålmiks i Tyskland 2005. De 4 viktigste energikildene. 

                                                           
458

 ProBas - Details: Metall\Stahl-DE-Elektro-neu-2005 

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/procid.php?&prozessid=%7bF180AA06-591A-4C86-92E9-FCAD3FB02EA9%7d&id=1&step=4&op=%7b0E0B2483-9043-11D3-B2C8-0080C8941B49%7d&nace=-1&loc=%7b00000000-0000-0000-0000-000000004445%7d&ref=&org=&prid=&pageid=1&prozessid=%7bD03823E4-AE18-4611-90AB-68ED6E94737A%7d&style=procid
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Figur 57 viser de fire viktigste energikildene for produksjon av 1 kg stålmiks i Tyskland 2005. 

Tabell 129 Utslipp til luft fra produksjon av 1 kg stålmiks Tyskland 2005. 

Utslippskategori kg 

Metan (CH4) 0,00627 

Karbonmonoksid (CO) 0,026 

Karbondioksid (CO2) 1,37 

Lystgass (N2O) 1,19E-05 

NMVOC 0,000162 

Nitrogen-oksid (NOx) 0,00324 

Svovel-dioksid (SO2) 0,00257 

CO2-ekvivalenter 1,52 

 

Figur 58 Energiforbruk for produksjon av 1 kg primærstål fra ulike kilder 
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Figur 58 viser energibruk for produksjon av 1 kg primærstål fra ulike kilder. I tillegg til ProBas er 

estimat fra MatBase 459 og estimat fra Lensink  460 inkludert. Figuren viser at estimat fra ProBas ligger 

lavest. Dette estimatet bygger på 34% resirkulert stål. Det er ukjent for mye resirkulering de andre 

estimatene bygger på, men variasjon i resirkuleringsgrad forklarer ventelig mesteparten av 

variasjonen i figuren. 

Varmevalset stål 
Stål som brukes i produksjon av transportmidler er valset stål. ProBas inneholder oversikt over 

energibruk og utslipp fra produksjon av 1 kg varmevalset stål i Tyskland 2005. I denne produksjonen 

inngår stålmiksen som er beskrevet ovenfor som input. Det brukes 1,05 kg stålmiks for produksjon av 

1 kg varmevalset stål.   

Tabell 130 Energiforbruk for produksjon av 1 kg varmevalset stål Tyskland 2005 

Energikilde MJ/kg 

Atomkraft -0,04 

Biomasse 0,01 

Brunkull -0,1 

Naturgass 0,4 

Råolje 3,0 

Geotermisk 0,00001 

Avfall 0,003 

Sekundærråstoff 3,2 

Solenergi -0,0004 

Steinkull 16,2 

Vannkraft 0,1 

Vindkraft -0,01 

  

SUM 22,8 

 

Tabell 130  viser energiforbruket for produksjon av 1 kg varmevalset i Tyskland 2005. Negative 

verdier framkommer ved at energien brukes til flere formål. Dette innebærer en system-utviding av 

modellen siden for eksempel prosessvarme (oppvarming av lokaler) blir en del av systemet selv om 

det ikke er en del av produktet. I Tabell 130 vil bidraget fra atomkraft til f eks prosessvarme være 

større enn bidraget til produksjon av elektrisitet som benyttes i produksjonen. Dermed framkommer 

en negativ verdi for denne energikilden. 

Alternativet er å bare regne med positive bidrag fra energikildene til bruk i selve produksjonen. Vi 

kjenner ikke bruttobidragene fra energikildene i Tabell 130. Det er ikke bare energikilder med 

negative verdier som har fratrekk fra disse bruttoverdiene. Alle energikilder som kan benyttes til flere 

enn ett formål vil ha lavere bidrag enn det  disse energikildene ville hatt om systemgrensene ikke var 

blitt utvidet. Det er ikke mulig med bakgrunn i data fra ProBas å regne seg tilbake til bruttobidragene. 

Vi bruker derfor tallene slik de produseres i databasen. Alle tall fra ProBas vil være korrigert med de 

                                                           
459

 http://www.matbase.com/material/ferrous-metals/high-temperature-steel/13crmo-4-5/properties  
460

 http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/science/2005/s.m.lensink/thesis.pdf , side 35 

http://www.matbase.com/material/ferrous-metals/high-temperature-steel/13crmo-4-5/properties
http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/science/2005/s.m.lensink/thesis.pdf
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samme systemgrenser slik at sammenlikning for ulike materialer fra denne databasen er reelle i den 

betydning at vi sammenlikner tall med samme innhold. Derimot vil det kunne være en feilkilde med 

sammenlikning av tall fra andre databaser. 

I følge Tabell 130 brukes til sammen 22,8 MJ for å produsere 1 kg varmevalset stål i Tyskland 2005. 

Figur 59 viser bidragene fra de 5 største energikildene i denne produksjonen. 

Figur 59 Energibruk for produksjon av 1 kg varmevalset i Tyskland 2005. De 4 viktigste energikildene. 

 

Tabell 131 Utslipp til luft fra produksjon av 1 kg varmevalset stål Tyskland 2005.  

Utslipp kg 

Metan (CH4) 0,01 

Karbonmonoksid (CO) 0,03 

Karbondioksid (CO2) 1,55 

Lystgass (N2O) 0,00002 

NMVOC 0,0002 

Nitrogen-oksid (NOx) 0,004 

CO2-ekvivalenter 1,71 

 

Tabell 131 viser de viktigste utslipp til luft fra produksjon av 1 kg varmevalset stål i Tyskland 2005. 

Utslippene inkluderer utslipp fra hele produksjonskjeden fra utvinning av råstoff til ferdigprodukt. Til 

sammen slippes det ut 1,71 kg CO2-ekvivalenter for hver kg varmevalset stål. 

Probas inneholder også data for stål produsert med ”electric arc furnace”-metoden for Tyskland 

2005. Dette datasettet bygger på en betydelig mer resirkulering av stål enn det varmevalsede stålet 

vi har sett på til nå. For hver kg stål produsert med denne metoden benyttes 0,974 kg stål-skrap og 

0,1 kg råjern. Dette gir en resirkuleringsandel på 90,7%. Det varmevalsede stålet hadde en 

resirkuleringsgrad på 34%. 
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Tabell 132  Energibrukstall  for resirkulert stål Tyskland 2005. MJ pr kg produsert stål. 

MJ/kg Stålmiks 34% 
resirkulering 

”Electric arc 
furnace” 
90,7% 
resirkulering 

Atomkraft -0,3 1,1 

Biomasse -0,02 0,14 

Brunkull -0,3 1,0 

Naturgass -0,6 0,4 

Råolje 2,8 0,7 

Geotermisk 0,00001 0,00000 

Avfall -0,036 0,194 

Sekundærråstoff 3,0 0,4 

Solenergi -0,001 0,003 

Steinkull 15,2 3,3 

Vannkraft 0,1 0,1 

Vindkraft 0,0 0,1 

   

Sum 19,9 7,5 

 

Tabell 132 viser energibrukstall for 1 kg stål produsert med ulike forutsetninger om resirkulering 

Tyskland 2005. Kolonnen til venstre med 34% resirkulering er primær-stålmiksen som det 

varmevalsede stålet benytter. Kolonnen til høyre er stål produsert med ”electric arc furnace”-

metoden med 90,7% resirkulering. Tabellen viser at stålet med mest resirkulering bare har omlag 

38% av energibruken for stålet med minst resirkulering. 

Tabellen viser også at varmevalsing av stålet øker energibruken fra 19,9 MJ/kg til 22,8 MJ/kg, det vil 

si en økning på omlag 14,6%. 
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Figur 60 viser de 4 viktigste energikildene for stål produsert med ulik resirkuleringsgrad i Tyskland 

2005. Grafen til venstre med tittel ”StahlDeMix2005” er stålmiksen som det varmevalsede stålet 

bruker. Tittelen på grafen er identisk med det interne navnet for datasettet i ProBas. Grafen til høyre 

med tittelen ”StahlDeElektroNeu2005” er stål fra ”electric arc furnace”-metoden med 90,7% 

resirkuleringsgrad 461. Vi ser at energi fra sekundærråstoff faktisk spiller en mindre rolle for det mest 

resirkulerte stålet. 

 

 

 

  

                                                           
461

 ElektroNeu betyr at stålet er produsert med “electric arc furnace” med ny teknologi. 
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Figur 60 De viktigste energikilder for stål med ulik resirkuleringsgrad Tyskland 2005 

 

 

Tabell 133 Utslippsfaktorer pr kg stål med ulik resirkuleringsgrad Tyskland 2005 

 Stålmiks 34% 
resirkulering 

”Electric arc 
furnace” 90,7% 
resirkulering 

Metan (CH4) 0,01 0,00127 

Karbonmonoksid (CO) 0,03 0,0148 

Karbondioksid (CO2) 1,58 0,524 

Lystgass (N2O) 0,00001 1,12E-05 

NMVOC 0,0002 3,71E-05 

Nitrogen-oksid (NOx) 0,004 0,00078 

CO2-ekvivalenter 1,76 0,556 

 

Tabell 133 viser utslippstall for stål produsert med ulik resirkuleringsgrad i Tyskland 2005. Tabellen 

viser at en økning av resirkulering fra 34% til 91% reduserer utslipp av CO2-ekvivalenter med mer enn 

to tredjedeler 462.  Tilsvarende reduksjoner gjør seg gjeldende for andre utslippskategorier. 

Databasen ELCD inneholder estimat for energibruk og utslipp til luft for varmevalset stål produsert 

med en miks av de to produksjonsmetodene ”open blast furnace” og ”electric arc furnace” 463. 

Estimatet er for global produksjon  og gjelder for 2000. Det er ikke oppgitt hvor mye hver 

produksjonsmåte bidrar med. Det er beregnet en global resirkuleringsgrad på 80% for det 

varmevalsede stålet. Det varmevalsede stålet brukes til  stålbjelker og til stålplater.   

Tabell 134 Energibruk for produksjon av 1 kg varmevalset stål ELCD 

Energikilde MJ/kg 

Råolje 1,8 

Steinkull 7,4 

                                                           
462

 Tabell 12 og og tabell 10 viser at utslippsfaktorene for CO2-ekvivalenter i følge ProBas faktisk er lavere for 
varmevalset stål (1,71 kg) enn for primær-stålmiksen (1,76 kg)som det benytter selv om energibruken er større.  
463

 http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasets/html/processes/f9d4581e-14de-417e-8f9f-
6c74e6f14051_02.00.000.html  

http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasets/html/processes/f9d4581e-14de-417e-8f9f-6c74e6f14051_02.00.000.html
http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasets/html/processes/f9d4581e-14de-417e-8f9f-6c74e6f14051_02.00.000.html
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Naturgass 2,5 

  

Sum 11,7 

 

Tabell 134 viser energibruken i MJ/kg  for produksjon av 1 kg varmevalset stål. Til sammen er 

energibruken 11,7 MJ for et kilo varmevalset stål.  Tabell 134 viser at steinkull er den viktigste 

energikilden, den står alene for over 63% av samlet energibruk. Det er kun oppgitt fossile 

energikilder i estimatet fra ELCD. 

Tabell 135 Utslipp til luft for produksjon av 1 kg varmevalset stål fra ELCD 

Utslippskategori kg GWP 464  
(Global Warming 
Potential) 

CO2-
ekvivalenter 

CO2 1,10 1,00 1,10 

CO 0,01   

CH4 0,001 25,00 0,02 

NO2 0,002   

N2O 0,00005 298,00 0,01 

NMVOC 0,0001   

particles (> PM10) 0,00007   

particles (PM2.5 - PM10) 0,0006   

SO2 0,002   

CO2-ekvivalenter   1,13 

 

Tabell 135 viser utslipp til luft fra produksjon  av 1 kg varmevalset stål ifølge estimatet fra ELCD. 

Utregningen av CO2-ekvivalenter er basert på tre klimagasser av til sammen seks som inngår i Kyoto 

Basket. De tre er CO2, CH4 (metan) og N2O (nitrus-oksid). Tabell 135 viser at utslipp av CO2-

ekvivalenter for 1 kg varmevalset stål er omlag 1,13 kg. Tabellen viser hvilke omregningsfaktorer 

(GWP) som er brukt for å regne utslipp av disse klimagasser om til CO2-ekvivalenter. Faktorene måler 

hvor mange kg CO2 som må til for å få samme effekt på global oppvarming i et 100-års perspektiv 

som 1 kg av tilsvarende klimagass. 

National Renewable Energy Laboratories I USA, et kontor under US. Department of Energy,  har 

sammen med LCA-eksperter fra USA  utviklet en offentlig tilgjengelig database for LCA studier. 

Målsettingen er å skaffe ”konsistente og transparente” datasett for LCA-analyse 465. Et datasett er en 

oppstilling av input og output fra hele produksjonskjeden for en tjeneste eller et gode. Databasen 

inneholder et estimat for varmevalset stål 466. Dette inneholder bare stål fra BOF-

produksjonsmetoden. Det er ikke oppgitt hvilke forutsetninger om resirkulering som estimatet 

bygger på. Generelt gjelder at BOF-produksjonsmåten har mye mindre resirkulert materiale enn EAF-

produksjonsmetoden. 

                                                           
464

 http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming_potential  
465

 http://www.nrel.gov/lci/about.html  
466

 http://www.nrel.gov/lci/database/default.asp , estimatet har intern-navn ”hot rolled sheet,steel, at plant”. 
Det er tilgjengelig under kategorien ”Primary metal manufacturing”.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming_potential
http://www.nrel.gov/lci/about.html
http://www.nrel.gov/lci/database/default.asp
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Tabell 136 Estimat for 1 kg med varmevalset stål fra NREL-database 

Energikilde kg Brennverdi 
(MJ/kg) 

MJ/kg 
varmevalset 

stål 

Steinkull 0,12 26,4 3,2 

Kull fra bitumen 0,63 24,8 15,6 

Vannkraft 0,18 1 0,2 

Naturgass 0,07 46,8 3,4 

Råolje 0,07 42 2,8 

Atomkraft 0,00000049 2991000 1,5 

Treavfall 0,0001 9,5 0,0 

    

Sum   26,6 

 

NREL-databasen skiller mellom kull og kull fra bitumen (tjæreliknende stoff). Vi har kalt den første 

typen kull steinkull. Tabell 136 viser at estimatet fra NREL ligger på 26,6 MJ/kg. Dette er høyere enn 

Probas, men estimatet baserer seg også på mindre resirkuleringsgrad. 

Figur 61 Energiforbruk for produksjon av 1 kg varmevalset stål fra ulike kilder 

 

Figur 61 viser ulike estimat for energibruk for produksjon av 1 kg varmevalset stål. Estimatet fra ELCD 

ligger lavest, dette skyldes en resirkuleringsgrad på 80% som er høyere enn for de andre kildene. 

Estimatet fra ProBas bygger på produksjon av primærstål med en resirkuleringsgrad på 34%. 
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Aluminium 
Det finnes ikke tall i ProBas for bearbeidet aluminium, bare for primærmetallet aluminium.  

 I 2005 produserte Tyskland 643 000 tonn aluminium. Samme år importerte Tyskland 2,88 millioner 

tonn med aluminium 467, mens landet eksporterte 1,8 millioner tonn 468.  Tyskland er derfor avhengig 

av import av aluminium. Vi skal derfor bruke opplysninger for aluminiummiks i Tyskland 2005 (intern-

navn Aluminium-mix-DE-2005) 469. Miksen er basert på import fra forskjellige land med forskjellig 

elektrisitetsmiks.  Figur 62 viser sammensetningen av importmiksen i prosent. 

Figur 62 Sammensetning av aluminiummiks Tyskland 2005. Prosent. 

 

Tabell 137 Energibruk MJ/kg for  aluminiummiks Tyskland 1005  

Energikilde MJ/kg 

Atomkraft 23,9 

Biomasse 1,7 

Brunkull 13,7 

Naturgass 45,8 

Råolje 27,8 

Geotermisk 0,0 

Avfall 3,3 

Sekundær-råstoff -0,2 

Solenergi 0,03 

Steinkull 41,4 

                                                           
467

 http://www.eaa.net/upl/4/default/doc/alu%20Use%20by%20country%202007%20jan%202009.pdf , side 9. 
Importen fordeler seg på 1,851 mill tonn med ”aluminium ingot” og 1,033 mill tonn med ”mill products”. 
468

 inid, eksporten fordeler seg med 0,447 mill tonn med ”aluminium ingot” og 1,35 mill tonn med ”mill 
products”. 
469

  ProBas - Details: Metall\Aluminium-mix-DE-2005 

http://www.eaa.net/upl/4/default/doc/alu%20Use%20by%20country%202007%20jan%202009.pdf
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/profisuche.php?&prozessid=%7b3020FA4D-0EC5-4380-A8E5-7ED98B230DBE%7d&id=1&step=4&op=%7b0E0B2304-9043-11D3-B2C8-0080C8941B49%7d&nace=-1&loc=%7b00000000-0000-0000-0000-000000004445%7d&ref=&org=&prid=&pageid=1
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Vannkraft 17,7 

Vindkraft 0,7 

  

Sum 175,9 

 

Tabell 137 viser energibruken for produksjon av 1 kg aluminium med den nevnte importmiks. For alle 

land utenom Russland er det brukt en andel sekundærråstoff på 44,5%. For Russland er det brukt en 

andel på 51,5%. Omregnet i kWh brukes det 48,9 KWh for hver kg aluminium i produktmiksen fra 

Tyskland 2005. 

Figur 63 Energibruk for 1 kg aluminium i ulike land som inngår i aluminiummiks Tyskland 2005 

 

Figur 63 viser hvor mye energi som forbrukes pr kg aluminium for hver av landene som inngår i 

aluminiumsmiksen for Tyskland 2005. Forskjellene er store, det forbrukes mer enn 2 ganger så mye 

energi i Russland som i Norge.  

Tabell 138 Andeler for ulike energikilder ved produksjon av aluminium i ulike land 

Andeler Norge Tropene 
470 

Australia Russland Tyskland 

Atomkraft 1,6 1,6 1,0 14,0 22,3 

Biomasse 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 

Brunkull 1,4 1,3 0,8 0,7 20,4 

Naturgass 2,6 2,2 17,9 47,7 14,7 

Råolje 45,1 33,2 8,3 11,0 14,8 

Geotermisk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                                                           
470

 Omfatter Brasil, Venezuela og Sør-Afrika. Se Bescreibung under Allgemeine Informationen under ProBas, 
Aluminium-mix-DE-2005Aluminium-mix-DE-2005 
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Avfall 1,8 0,5 2,5 0,3 3,9 

Sekundærråstoff -0,3 -0,3 -0,1 -0,1 0,0 

Solenergi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Steinkull 2,3 6,4 67,3 21,6 19,2 

Vannkraft 45,5 55,0 2,4 4,8 1,0 

Vindkraft 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 

      

Sum 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Tabell 138 viser fordelingen av energikilder for produksjon av 1 kg aluminium for land som inngår i 

aluminiummiksen. Norge har en høy andel råolje siden all energi er inkludert, inklusive transport av 

alumina til Norge. Norge har en høy andel vannkraft, men mindre enn gjennomsnittet for tropene. 

Australia bruker mye steinkull mens Tyskland bruker mye atomkraft og brunkull fra åpne dagbrudd. 

Russland bruker mye naturgass og steinkull. Definerer vi naturgass, råolje, brunkull og steinkull som 

fossile brennstoff varierer andelen fossilt brennstoff fra 43,1% i tropene til 94,3% i Australia. 

Figur 64 Utslipp CO2-ekvivalenter for produksjon av 1 kg aluminium  i ulike land 

 

Figur 64 viser utslipp av CO2-ekvivalenter for de ulike land som er med i aluminiummiksen for 

Tyskland 2005. Til sammen slipper denne miksen ut 16,9 kg CO2-ekvivalenter pr produsert kg 

aluminium. Variasjonen er stor, Australia har et utslipp som er over dobbelt så stort som i Norge. 

Tabell 139 Utslipp til luft av ulike kategorier for produksjon av 1 kg aluminium for produksjonsmiks Tyskland 2005 

Utslipp kg 

Metan (CH4) 0,0528 

Karbonmonoksid (CO) 0,145 

Karbondioksid (CO2) 12,6 
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Lystgass (N2O) 0,000375 

NMVOC 0,00147 

Nitrogen-oksid (NOx) 0,0277 

CO2-ekvivalenter 16,9 

 

Tabell 139 viser utslipp av ulike kategorier for produksjon av 1 kg aluminium med produksjonsmiksen 

i Tyskland 2005.  

ProBas inneholder også et datasett for resirkulert aluminium i Tyskland 2005 (intern-navn 

Aluminium-DE-sekundär-2005) 471. Dette aluminiumet inneholder 94,3% resirkulert aluminium i 

motsetning til 44,5% for aluminiumet som er presentert ovenfor. Økning i resirkulering på omlag 50 

prosentpoeng fører til at energibruken går ned fra 175,9 MJ/kg til 25,6 MJ/kg, altså en nedgang på 

mer enn 85%! 

Tabell 140 Energibruksfaktorer for resirkulert  aluminium Tyskland 2005. MJ/kg. 

Energikilde MJ/kg 

Atomkraft 5,1 

Biomasse 0,2 

Brunkull 4,3 

Naturgass 9,9 

Råolje 2,1 

Geotermisk 0,00001 

Avfall 1,5 

Sekundærråstoff -0,003 

Solenergi 0,003 

Steinkull 2,3 

Vannkraft 0,2 

Vindkraft 0,1 

  

Sum 25,6 

 

Tabell 140 viser utslippsfaktorer for ulike kategorier for resirkulert aluminium Tyskland 2005. 

Tabellen viser at en økning i resirkuleringsgraden på 50 prosentpoeng reduserer utslipp av CO2-

ekvivalenter fra 16,9 kg til 1,72 kg pr kg produsert aluminium. Dette er en nedgang på nesten 90%. 

Tabell 141 Utslipp til luft av ulike kategorier for produksjon av 1 kg resirkulert aluminium  Tyskland 2005 

Metan (CH4) 0,00252 

Karbonmonoksid (CO) 0,00832 

Karbondioksid (CO2) 1,53 

Lystgass (N2O) 3,90E-05 

NMVOC 0,000157 

Nitrogen-oksid (NOx) 0,00256 

                                                           
471

   ProBas - Details: Metall\Aluminium-DE-sekundär-2005 

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/profisuche.php?&prozessid=%7bB9E679AA-C20F-49BE-9C80-71D3CE6EEFD9%7d&id=1&step=4&op=%7b0E0B2304-9043-11D3-B2C8-0080C8941B49%7d&nace=-1&loc=%7b00000000-0000-0000-0000-000000004445%7d&ref=&org=&prid=&pageid=1
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CO2-ekvivalenter 1,72 

 

Tabell 141 viser energibrukstall for produksjon av aluminium fra ulike kilder. ELCD (EU’s database for 

LCA-studier) er et estimat for aluminiumplate med tykkelse 0,2-0,4 mm. Estimatet fra EAA gjelder for 

aluminiumbarre mens de andre estimatene gjelder for aluminium primærmetall. Tabellen viser også 

hvilke resirkuleringsgrader som er lagt til grunn for estimatene. 

 

Tabell 142 Energibruksfaktorer og utslippsfaktorer for aluminium fra ulike kilder 

Kilde MJ/kg Resirkulerings-
grad (%) 

CO2-
ekvivalenter 

ProBas 176 44,5 16,9 

MatBase 161 30  

EAA 
472

 173 27,3 9,7 

Lensink 140 ?  

ELCD 57 79 3,0 

 

Tabell 143 URL for de ulike kilder 

Kilde URL 

ProBas ProBas - Details: Metall\Aluminium-mix-DE-2005 

MatBase http://www.matbase.com/material/non-ferrous-metals/cast-aluminium/g-alcu4timg.204/properties  

EAA 
473

 http://www.eaa.net/upl/4/en/doc/EAA_Environmental_profile_report_May08.pdf 

Lensink http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/science/2005/s.m.lensink/thesis.pdf  

ELCD http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasets/html/processes/09215eb1-5fc9-11dd-ad8b-0800200c9a66_02.00.000.html  

 

Figur 65 er en grafisk framstilling av Tabell 142. Figuren viser at estimatet fra ProBas er høyest, selv 

om resirkuleringsgraden er høyere for dette estimatet enn for estimatene fra EAA og MatBase.  

Figur 65 Energibruksfaktorer for aluminium 

                                                           
472

 EAA står for  European Aluminium Association, den europeiske bransjeorganisasjonen for aluminium. 
Estimatet gjelder for EU+Norge+Sveits+Island i 2005. 
473

 EAA står for  European Aluminium Association, den europeiske bransjeorganisasjonen for aluminium. 
Estimatet gjelder for EU+Norge+Sveits+Island i 2005. 

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/profisuche.php?&prozessid=%7b3020FA4D-0EC5-4380-A8E5-7ED98B230DBE%7d&id=1&step=4&op=%7b0E0B2304-9043-11D3-B2C8-0080C8941B49%7d&nace=-1&loc=%7b00000000-0000-0000-0000-000000004445%7d&ref=&org=&prid=&pageid=1
http://www.matbase.com/material/non-ferrous-metals/cast-aluminium/g-alcu4timg.204/properties
http://www.eaa.net/upl/4/en/doc/EAA_Environmental_profile_report_May08.pdf
http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/science/2005/s.m.lensink/thesis.pdf
http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasets/html/processes/09215eb1-5fc9-11dd-ad8b-0800200c9a66_02.00.000.html
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Estimatene fra ProBas kommer høyt ut på grunn av importmiksen som benyttes. Energieffektiviteten 

varierer mellom landene som aluminiumet importeres fra.  Figur 62  viser at bruken varierer fra 226,3 

MJ/kg i Russland til 101,2 i tropene og 105,8 i Norge. Denne variasjonen slår ut i høyere estimat fra 

ProBas enn fra de andre kildene.  

MatBase oppgir tre produksjonssteder for aluminiumet: USA med 24%, CIS 13% og Canada med 9%. 

Til sammen dekker dette 46% av produksjonen. CIS omfatter 11 tidligere Sovjet-republikker 474. Figur 

61 viser at Russland alene står for 30% av importmiksen som er brukt i estimatet fra ProBas.  Denne 

forskjellen forklarer variasjonen i estimatene fra ProBas og MatBase. Når det gjelder estimatet fra 

EAA bygger dette på produksjon i EU-området, men det er korrigert for energi bundet til importert 

aluminium. EAA regner med at 36% av all primær-aluminium brukt i Europa i 2005 er importert 475 .   

Estimatet fra EAA ligger meget nær estimatet fra ProBas og bygger på noenlunde samme 

forutsetninger om importmiks av primæraluminium. 

Når det gjelder estimatet fra Lensink kjenner vi ikke resirkuleringsgrad eller produksjonsstedet for 

aluminiumet som estimatet gjelder for. Det er derfor vanskelig å vurdere dette estimatet opp mot 

estimatet fra ProBas. Estimatet fra ELCD kommer også fra EAA og gjelder for europeisk aluminium 

produsert i Europa. I tillegg er resirkuleringsgraden mye høyere for dette estimatet enn hva gjelder 

for ProBas, og resirkuleringsgraden gjelder bare for europeisk produksjon. 

  

                                                           
474

 Georgia er fremdeles medlem, men vil offisielt trekke seg ut 17 august 2009, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Commonwealth_of_Independent_States  
475

 http://www.eaa.net/upl/4/en/doc/EAA_Environmental_profile_report_May08.pdf,  side 7. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Commonwealth_of_Independent_States
http://www.eaa.net/upl/4/en/doc/EAA_Environmental_profile_report_May08.pdf
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Figur 66 Sammenheng mellom resirkuleringsgrad og energiforbruk i MJ/kg for produksjon av 1 kg aluminium. 
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Figur 66 viser sammenhengen mellom resirkuleringsgrad og energiforbruk i MJ pr kg  for produksjon 

av 1 kg aluminium. Kurven som er estimert i figuren vil maksimalt gi et energiforbruk på 78 MJ/kg 

med 100% resirkuleringsgrad. Dette  er høyere enn hva ELCD estimerer for Europa alene med 79% 

resirkulering.  Siden estimatene i figuren inkluderer produksjon utenfor Europa, må kurven forstås 

som en tilnærmet global effekt av resirkulering. 

Utslippsfaktorene for CO2-ekvivalenter er hentet fra tre kilder. Estimatet fra ELCD er beregnet ut fra 

europeisk produksjon med en resirkuleringsgrad på 79%. Det er heller ikke tatt hensyn til import av 

primæraluminium. Resirkuleringsgraden er mye høyere enn for andre estimat og virker lite 

representativt.  

Estimatet fra EAA bygger på en re-evaluering av elektrisitetsmiksen brukt til produksjon i  Europa i 

2005. EAA hevder 476 at vannkraftens andel av total energibruk har økt til 58% på grunn av utvidelse 

av aluminiumsproduksjonen i Norge og Island. Videre hevder EAA at russiske aluminiumsverk bruker 

mye vannkraft og at land som eksporterer mye aluminium til Europa slik som Mozambique, Kamerun, 

Tadsjikistan og Canada bruker mye vannkraft. Til sammenlikning bygger ProBas-estimatet på 12% 

import fra Australia som bruker kull til aluminiumsproduksjon. Videre står  Brasil, Venezuela og Sør-

Afrika (under fellesbetegnelsen Tropene) for 17% av import til Tyskland. Vannkraftandelen i ProBas-

estimatet er på 10%, vesentlig lavere enn estimatet fra EAA. Dette forklarer forskjellen i 

utslippsfaktorer for CO2-ekvivalenter mellom de to estimatene. 

  

                                                           
476

 http://www.eaa.net/upl/4/en/doc/EAA_Environmental_profile_report_May08.pdf , side 35 

http://www.eaa.net/upl/4/en/doc/EAA_Environmental_profile_report_May08.pdf
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Figur 67 Andel vannkraft av total produsert energi i utvalgte land 
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Figur 67 viser andel vannkraft av totalt produsert energi i ulike land som er nevnt i EAA-rapporten. 

Data er hentet fra IEA og gjelder all produsert energi, ikke bare den som brukes til 

aluminiumsproduksjon 477. I tillegg er det tatt med land som inngår i produksjonsmiksen til Tyskland 

som brukes i ProBas.  Figuren viser klart at de land som eksporterer til EU i følge EAA har høyere 

andel vannkraft enn de eksportland som er benyttet i estimatet fra ProBas.  I tillegg vil Norge ha en 

mye høyere vannkraftandel for produksjon av aluminium enn det som vises i figuren siden Norges 

oljeproduksjon er inkludert i totalt produsert energi. Ulikhetene i forutsetninger om vannkraftandel 

ved produksjon av importert aluminium til EU forklarer åpenbart forskjellen mellom estimatet for 

utslipp av CO2-ekvivalenter fra EAA og ProBas. 

Kaldvalset stål 
ProBas inneholder et estimat for blekk fra kaldvalset stål 478. Stålet må varmevalses før det kan 

kaldvalses. Kaldvalsing gir tynnere stålplater enn varmevalsing 479. Blekk er et annet ord for tynne 

stålplater. 

Tabell 144 Energibruk for produksjon av 1 kg kaldvalset stål Tyskland 2005 

Energikilde MJ/kg 

Atomkraft 0,5 

Biomasse  0,1 

Brunkull 0,4 

Naturgass 2,1 

Råolje 3,6 

Geotermisk 0,0 

Avfall 0,1 

Sekundær-råstoff 3,3 

Solenergi 0,0 

Steinkull 17,2 

Vannkraft 0,2 

Vindkraft 0,0 

  

Sum 27,4 

 

Tabell 144 viser energibruk for produksjon av 1 kg kaldvalset stål i Tyskland 2005. Til sammen går det 

med 27,4 MJ for å produsere 1 kg kaldvalset stål. Stålet som kaldvalses kommer fra 

produksjonsmiksen for stål i Tyskland 2005 som er presentert tidligere 480. Det innebærer en 

resirkuleringsgrad på 34%. 

Figur 68 Energibruk for produksjon av 1 kg kaldvalset stål Tyskland 2005 

                                                           
477

 http://www.iea.org/Textbase/country/index.asp  
478

 Intern-navn Stahl-DE-Blech-2005 
479

 Price, L, Sinton, J., Worrell, E., Phylipsen, D., Hu, X., Li, J.:  Energy use and carbon dioxide emissions from steel 
production in China,  http://ies.lbl.gov/iespubs/47205.pdf , side 4 
480

 Internnavn  Stahl-DE-mix-2005 

http://www.iea.org/Textbase/country/index.asp
http://ies.lbl.gov/iespubs/47205.pdf
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Figur 68 viser de viktigste energikildene for produksjon av 1 kg kaldvalset stål i Tyskland 2005. 

Steinkull er den viktigste energikilden og de fossile energikildene dominerer. Bare 0,6% av samlet 

energibruk stammer fra vannkraft. 

En rapport fra  Berkely National Laboratories i USA 481 anslår merforbruket av energi for kaldvalset 

stål til å være 2,2 GJ/tonn sammenliknet med varmevalset stål. Det oppgis en rekkevidde på 1,6-2,8 

GJ/tonn. Stålet må varmevalses før det kan kaldvalses. Kaldvalsing gir tynnere stålplater enn 

varmevalsing 482. Merforbruket i forhold til primærstål anslås til 6,05 GJ/tonn med en rekkevidde på 

3,9-8,2 GJ/tonn. Rapporten inneholder ikke noe estimat for CO2-utslipp som følge av produksjon av 

kaldvalset stål.  Legger vi 2,2 MJ/kg til estimatet for energibruk for produksjon av varmevalset stål på 

22,8 MJ/kg får vi 25 MJ/kg for kaldvalset stål.  

Dette estimatet er noe lavere enn estimatet fra ProBas, noe som kan skyldes ulik resirkuleringsgrad 

og elektrisitetsmiks for produksjonen. Estimatet fra Berkely National Laboratories inneholder ingen 

detaljert informasjon om disse forutsetningene. 

Tabell 145 Utslipp til luft fra produksjon av 1 kg kaldvalset stål 

 kg 

Metan (CH4) 0,01 

Karbonmonoksid (CO) 0,03 

Karbondioksid (CO2) 1,81 

Lystgass (N2O) 0,00002 

NMVOC 0,001 

                                                           
481

 Price, L, Sinton, J., Worrell, E., Phylipsen, D., Hu, X., Li, J.:  Energy use and carbon dioxide emissions from steel 
production in China,  http://ies.lbl.gov/iespubs/47205.pdf  
482

 ibid., side 4 

http://ies.lbl.gov/iespubs/47205.pdf
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Nitrogen-oksid (NOx) 0,004 

Svoveldioksid (SO2) 0,003 

CO2-ekvivalenter 1,98 

 

Tabell 145 viser utslipp fra luft som følger av produksjon av 1 kg kaldvalset stål i Tyskland 2005. Til 

sammen slippes det ut nesten 2 kg CO2-ekvivalenter for hver kg produsert kaldvalset stål. Dette er 

omlag 0,27 kg mer pr kg enn hva tilfellet var for varmevalset stål. 

Rustfritt stål 
Rustfritt stål er en stållegering som inneholder minst 11% krom pr vektenhet 483. 

Johnson et al. (2008) 484 gir tre estimat for rustfritt stål. Estimatene er basert på en stållegering med 

18% krom, 8% nikkel og 74% jern. Estimatene bygger på tre forskjellige forutsetninger om 

resirkulerings-grad. Alle estimat er i primærenergi for hele produksjonskjeden fra utvinning av 

råmaterialer til ferdig produkt. 

Tabell 146 Energibruksfaktor og utslippsfaktor (CO2) for produksjon av 1 tonn rustfritt stål 

Resirkuleringsgrad Energi 
(GJ/tonn) 

CO2-utslipp 485 
tonn/tonn stål 

Global 
resirkuleringsgrad 

53 3,6 

100% 26 1,6 

0% 79 5,3 

 

Rapporten sier ingenting om hva den faktiske globale resirkuleringsgrad er i 2008. Til sammenlikning 

baserer estimatet for varmevalset stål fra Tyskland 2005 på en resirkuleringsgrad på 34%. Dersom vi 

forutsetter lineær interpolering for tallene i Tabell 146Tabell 146Tabell 145 vil resirkuleringsgraden 

være omlag 50% siden energibruken med dagens resirkuleringsgrad er omlag midtveis mellom 

ytterpunktene i tabellen.   

EU’s database for LCA-analyser (ELCD) inneholder et estimat for rustfritt stål. Estimatet har 

referanseår 1997. Tabell 147 viser energibruk for produksjon av 1 kg rustfritt stål. Stålet er 

varmevalset og produsert med elektrisk bueovn 486. Det er antatt en resirkuleringsgrad på 80% 487.    

Tabell 147 Energiforbruk og CO2-utslipp for 1 kg rustfritt stål fra ELCD, referanseår 1997 

 MJ/kg 
energikilde 488 

Mengde 
energikilde 
(kg) 

MJ/kg CO2 pr 
kg 

                                                           
483

 http://en.wikipedia.org/wiki/Stainless_steel  
484

 Jeremiah Johnson, B.K. Reck, T. Wang and T.E. Graedel, The energy benefit of stainless steel recycling, Energy 
Policy. Volume 36, Issue 1, January 2008, Pages 181-192, http://environment.yale.edu/news/5494  
485

 Rapporten nevner ikke CO2-ekvivalenter. Vi tar det som gitt at estimatet gjelder for utslipp av bare CO2. 
486

 ”electric arc furnace”. 
487

 Se http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasets/html/processes/1ad9a56d-a2d0-4808-b2cf-
b348c109cb4a_02.00.000.html  
488

 Identisk med ”net calorific value” 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stainless_steel
http://environment.yale.edu/news/5494
http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasets/html/processes/1ad9a56d-a2d0-4808-b2cf-b348c109cb4a_02.00.000.html
http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasets/html/processes/1ad9a56d-a2d0-4808-b2cf-b348c109cb4a_02.00.000.html
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Brunkull 11,9 0,07 0,9  

Råolje 42,3 0,11 4,6  

Steinkull 26,3 0,58 15,1  

Naturgass 44,1 0,14 6,4  

    

 

Sum 
  

26,9 3,4 

 

Tabell 147 viser at estimatet fra ELCD kommer rimelig ut sammenlignet med estimatet fra Johnson 

dersom vi tar hensyn til resirkuleringsgrad.  Resirkuleringsgraden som er benyttet i ELCD er betydelig 

høyere enn den som vi antar  hos Johnson et al. Estimatet fra ELCD inneholder også utslipp av CO2 pr 

kg produsert rustfritt stål. Dette estimatet gjelder bare for CO2, ikke for CO2-ekvivalenter. Estimatet 

for utslipp av CO2 ligger mer på høyde med estimatet fra Johnson selv om resirkuleringsgraden er 

høyere. 

Støpejern 
Støpejern er en fellesbetegnelse for jernlegeringer med et høyt innhold av karbon og silisium. Ved 

siden av jern inngår mangan, krom eller nikkel i legeringene. Vi skal bruke et estimat fra ProBas for 

råjern. Råjern har 4-5% karbon, inntil 3% silisium og inntil 6% mangan 489. 

Tabell 148 viser energibruken for produksjon av 1 kg råjern i Tyskland 2005. Til sammen brukes 24 MJ 

pr produsert kg.  

Tabell 148 Energibruk for produksjon av 1 kg råjern Tyskland 2005 

Energikilde MJ/kg 

Atomkraft -0,7 

Biomasse  -0,1 

Brunkull -0,8 

Naturgass -1,2 

Råolje 3,6 

Geotermisk 0,00001 

Avfall -0,1 

Sekundær-råstoff 4,0 

Solenergi -0,002 

Steinkull 19,3 

Vannkraft 0,1 

Vindkraft 0,0 

  

Sum 24,0 

 

Figur 69 viser de viktigste energikilder for produksjon av 1 kg råjern Tyskland 2005. Mange av 

verdiene i Tabell 148 er negative fordi energikildene brukes til flere formål, som for eksempel 

varmeproduksjon, og ikke bare til produksjon av elektrisitet. 

                                                           
489

 http://de.wikipedia.org/wiki/Roheisen  

http://de.wikipedia.org/wiki/Roheisen
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Figur 69 Energikilder for produksjon av 1 kg råjern Tyskland 2005 
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Tabell 149 viser utslipp til luft fra produksjon av 1 kg råjern. Det slippes ut 1,8 kg CO2-ekvivalenter for 
kg produsert råjern. 
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Tabell 149 Utslipp til luft fra produksjon av 1 kg råjern 

Metan (CH4) 0,01 

Karbonmonoksid (CO) 0,02 

Karbondioksid (CO2) 1,6 

Lystgass (N2O) 0,00001 

NMVOC 0,0002 

Nitrogen-oksid (NOx) 0,004 

Svoveldioksid (SO2) 0,003 

CO2-ekvivalenter 1,8 

 

Gummi 
ProBas inneholder et estimat for gummi produsert i Tyskland 2000. Estimatet gjelder for syntetisk 

EPDM 490-gummi med en etylengrad mellom 45% og 75%. Jo mer etylen, jo større kapasitet til å tåle 

belastning 491. Denne typen gummi brukes i radiatorer, i vannslanger, i rør og til elektrisk isolering. 

Det brukes også som et vanntett element sammen med polymerer, i motorolje og i vinduer, dører og 

passasjerrom på kjøretøy. Det brukes også på vanntette tak. 

Tabell 150 viser at det brukes 36,6 MJ for å produsere 1 kg av denne typen gummi. Estimatet gjelder 

for hele produksjonskjeden fra produksjon av råmateriale (ethylene, polyethylene) til ferdig produkt. 

Råolje og atomkraft er de viktigste energikildene. 

Lensink (2005) 492 presenterer et estimat for SBR-gummi på 56 MJ/kg. Denne typen gummi bygger på 

de syntetiske råstoffene styrene og butadiene. Butadiene er en monomer som brukes til 

sammensetning av polymer, som er stoff med repeterende strukturer av monomer som deler felles 

elektroner. Styrene er også en monomer som produseres fra en blanding av ethylen og benzene. 

Tabell 150 Energibruk for produksjon av 1 kg gummi (EPDM) Tyskland 2000 
493

 

 MJ/kg 

Atomkraft 8,8 

Biomasse 0,4 

Brunkull 6,5 

Naturgass 1,5 

Råolje 14,2 

Geotermisk 0,0001 

Avfall 2,1 

Sekundærråstoff 0,04 

Solenergi 0,0000003 

Steinkull 2,5 

Vannkraft 0,5 

                                                           
490

 EPDM står for ethylene-propylene-diene-M-class. Diene er hydrokarboner med to doble ”bond”, det vil si at 
at hydrokarbon-atomene deler elektroner. 
491

 http://en.wikipedia.org/wiki/EPDM_rubber  
492

 Lensink, S.M. (2005), ” Capacity Building for Sustainable Transport”  
http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/science/2005/s.m.lensink/thesis.pdf , side 37 
493

 ProBas, internt navn Gummi-EPDM      

http://en.wikipedia.org/wiki/EPDM_rubber
http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/science/2005/s.m.lensink/thesis.pdf
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Vindkraft 0,2 

  

Sum 36,6 

 

Tabell 151  viser at produksjon av 1 kg av denne typen gummi medfører utslipp av 3,18 kg CO2-

ekvivalenter, iberegnet alle utslipp i hele produksjonskjeden. 

Tabell 151 Utslippsfaktorer for produksjon av 1 kg gummi Tyskland 2005 

 kg 

Metan (CH4) 0,003 

Karbonmonoksid (CO) 0,002 

Karbondioksid (CO2) 3,060 

N2O 0,0002 

NMVOC 0,006 

NOx 0,008 

SO2 0,005 

CO2-ekvivalenter 3,180 

 

Figur 70 viser de viktigste energikildene for produksjon av 1 kg gummi. De fossile brennstoffene 

steinkull, råolje, naturgass og brunkull står for 67,3 av samlet energibruk for produksjon av 1 kg 

gummi. 

Figur 70 Energibruksfaktorer for produksjon av 1 kg  gummi Tyskland 2005 
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Glass 
Flatt glass blir laget med ”float”-metoden 494. Denne metoden inneholder tre element: a) framstilling 

og blanding av råstoff til glass, b) smelting av glass og c) formgiving av glass. Denne typen glass 

inneholder ikke noe resirkulert glass. Flatt glass blir smeltet i ovner med temperaturer rundt 1600o C. 

For å gi glasset bedre kvalitet kan det gis ekstra elektrisk tilleggsoppvarming. Glasset blir avkjølt i et 

tinnbad. For å framstille 1 kg flatt glass trengs 1,210 kg med råstoff. Disse råstoffene er først og 

fremst kalkstein (dolomitt) og sand . 

ProBas inneholder et estimat for flatt glass. Estimatet inneholder energibruk i hele 

produksjonskjeden fra framstilling av råstoff til ferdig produkt. Tabell 152  viser dette estimatet. Til 

sammen brukes 12 MJ energi for å produsere 1 kg glass. Naturgass og steinkull er de viktigste 

energikildene. 

Tabell 152 Energibruk for produksjon av 1 kg glass Tyskland 2005 
495

 

Energikilder MJ/kg 

Atomkraft 0,3 

Biomasse  0,1 

Brunkull 0,2 

Naturgass 8,4 

Råolje 0,2 

Geotermisk 0,000001 

Avfall 0,1 

Sekundær-råstoff 0,1 

Solenergi 0,001 

Steinkull 2,6 

Vannkraft 0,02 

Vindkraft 0,01 

  

Sum 12,0 

 

Tabell 153 viser utslippsfaktorer for produksjon av 1 kg flatt glass i Tyskland 2005. Tabellen viser at 

denne produksjonen  fører til utslipp av 1,13 kg CO2-ekvivalenter. 

Tabell 153 Utslippsfaktorer for produksjon av 1 kg glass Tyskland 2005 

 kg 

Metan (CH4) 0,003 

Karbonmonoksid (CO) 0,006 

Karbondioksid (CO2) 1,070 

N2O 0,00002 

NMVOC 0,00005 

NOx 0,004 

SO2 0,002 

                                                           
494

 ProBas, internt navn Glas-flach-DE-2005. 
495

 ProBas, internt navn Glas-flach-DE-2005 
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CO2-ekvivalenter 1,130 

 

Figur 71 viser de viktigste energikildene for produksjon av 1 kg glass i Tyskland 2005. De fossile 

energikildene står for 95,4 av samlet energibruk. Naturgass alene står for over 70%. 

Figur 71 Energibruksfaktorer for produksjon av 1 kg glass Tyskland 2005 

 

Polyurethane 
I tillegg til aluminium er hard-plastikk spesifisert som materiale for innenlandsk og internasjonal 

passasjerfly i Tyskland.  Tabell 154 viser energiforbruket for produksjon av 1 kg hard-plastikk i 

Tyskland i 2005 496.   Hardplastikken kalles polyurethane (PU) og er en polymer 497.  Polyurethane 

kjedes sammen ved at monomerer som hver for seg består av minst to ulike funksjonelle grupper, 

isocyanater og hydroxoler, reagerer med hverandre. En funksjonell gruppe er en gruppe av atomer i 

et molekyl som deler elektroner med hverandre og med  og som utgjør molekylets stabiliserende 

element. Hydroxyl er en funksjonell gruppe som består av ett hydrogenatom og ett oksygenatom 

som er deler elektroner. Isocyanter er en funksjonell gruppe som består av ett nitrogenatom, ett 

hydrogenatom og ett okygenatom. Når en kjemisk forbindelse med minst to isocyant-grupper 

reagerer med en forbindelse med minst to hydroxyl-grupper oppstår lange kjeder som kalles 

polyurethan. Om kjedene er lange vil stoffet bli elastisk, om kjedene er korte vil stoffet bli hardt 498.   

Til sammen brukes primærenergi tilsvarende 55,6 MJ til å framstille 1 kg av hard-plastikk. Som Tabell 

154 viser, er det særlig naturgass og olje som benyttes i produksjonsprosessen. Olje brukes ikke bare 

til å produsere energi, olje er også et råstoff for framstilling av benzol som brukes til framstilling av 

hard-plastikk.  

                                                           
496

 Fra ProBas, intern-navn PUR-Hartschaum-DE-2005 
497

 Engelske benevnelser er urethane og carbamate, se http://en.wikipedia.org/wiki/Carbamate  
498

Se  http://de.wikipedia.org/wiki/Schaumstoff og http://de.wikipedia.org/wiki/Polyurethane 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carbamate
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 Tabell 154 Energiforbruk for 1 kg polyurethane Tyskland 2005 

Energikilde MJ 

Atomkraft 10,1 

Biomasse 0,4 

Brunkull 8,8 

Naturgass 20,3 

Olje 14,5 

Geovarme 0,00006 

Avfall 2,8 

Sekundærråstoff -3,2 

Solenergi 0,008 

Steinkull 1,2 

Vannkraft 0,5 

Vindkraft 0,2 

  

Sum 55,6 

 

Tabell 155  viser utslipp til luft som følger av produksjon av 1 kg hard-plastikk eller polyurethane slik 

det er definert her. I alt slippes det om lag 5 kg CO2 for hver kg hard-plastikk som produseres. 

Utslippene inkluderer alle utslipp i hele produksjonskjeden fram til ferdig produkt. 

Tabell 155 Utslipp til luft for produksjon av 1 kg polyurethane Tyskland 2005 

Kategori kg 

CH4 (metan) 0,00627 

CO 0,00792 

CO2 4,78 

N2O (lystgass) 0,000214 

NH3 9,82E-06 

NMVOC 0,00135 

NOx 0,0101 

CO2-ekviv. 4,99 

 

Polyurethane er en form for ”thermosetting plastic” 499. Denne typen plastikk kan ikke endre form 

om den varmes opp i motsetning til vanlig termoplastikk (”thermoplastic”). 

Polypropylene 
Polyproylen er en polymer som er kjedet sammen av  monomer av typen propen 500.  Propen er et 

organisk stoff 501 som produseres kjemisk fra olje.  Polyproylen er en form for termoplastikk 

                                                           
499

 http://www.engineershandbook.com/Materials/polyurethane.htm og 
http://www.gspolymers.com/polyurethane.html  
500

 http://en.wikipedia.org/wiki/Polypropylene  
501

 En organisk komponent er et kjemisk stoff som inneholder karbon. 

http://www.engineershandbook.com/Materials/polyurethane.htm
http://www.gspolymers.com/polyurethane.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Polypropylene
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(”thermoplastic” 502) som har fast form ved vanlig temperatur. Den blir flytende om den oppvarmes 

og kan bearbeides på nytt i flytende form i motsetning til ”thermosetting plastic”. Polypopylen 

brukes  som pakkemateriale, i tau, tepper, i  laboratorieutstyr, som deler i kjøretøy (”automotive 

components”), i leker og møbler 503.   

ELCD inneholder et estimat for polypropylen. Estimatet gjelder for EU og har referanseår 1999. 

Estimatet er utviklet av PlasticsEurope som er en bransjeorganisasjon for plastikk i Europa. 

Tabell 156 Energiforbruk for 1 kg polypropylen EU 1998, MJ pr kg. 

Energikilde MJ/kg 

Gjenbruk av energi -1,9 

Biomasse 0,1 

Brunkull 0,0 

Råolje 42,8 

Steinkull 2,3 

Naturgass 21,5 

Torv 0,01 

Geotermisk 0,02 

Vannkraft 0,3 

Solenergi 0,0001 

Bølgekraft 0,0005 

Vinkraft 0,01 

Atomkraft 2,7 

Trevirke 0,00001 

  

Sum 67,9 

  

I følge Tabell 156 forbrukes  67,9 MJ energi for å produsere 1 kg polypropylen. De viktigste 

energikildene er olje og naturgass. Atomkraft og steinkull har mindre betydning mens andre 

energikilder bare har helt marginal betydning. 

Tabell 157 Utslipp til luft for produksjon av 1 kg polypropylene Europa 1998 

Kategori kg 

CO2 (karbondioksid) 1,7 

CO (karbonmonoksid) 0,01 

CH4 (metan) 0,01 

NMVOC 0,004 

Svoveldioksid 0,004 

 

Figur 72 Viktigste energikilder for produksjon av 1 kg polypropylene Europa 1998. 

                                                           
502

 http://en.wikipedia.org/wiki/Thermoplastic  
503

 http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasets/html/processes/0dc3d65b-7ff8-4c92-a694-
748fb28070a9_02.00.000.html  

http://en.wikipedia.org/wiki/Thermoplastic
http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasets/html/processes/0dc3d65b-7ff8-4c92-a694-748fb28070a9_02.00.000.html
http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasets/html/processes/0dc3d65b-7ff8-4c92-a694-748fb28070a9_02.00.000.html
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Figur 72 viser de viktigste energikildene for produksjon av 1 kg polypropylene i Europa 1998. Som 

figuren viser er det råolje og naturgass som er de dominerende energikildene. 

ProBas inneholder også et estimat for produksjon av 1 kg polyproylen . Dette estimatet er også 

hentet fra PlasticsEurope. Estimatet er delt inn i energikilder på en annen måte enn for ELCD-

estimatet. Det oppgis tall for elektrisitet i tillegg til tall for hver av energikildene som brukes til 

produksjon av elektrisitet. I tillegg oppgis det tall for brensel i tillegg til tall for energikilder. Tallene 

for energikildene kan dermed telles to ganger – en for den totale bruk og en for bruk som brensel 

eller elektrisitet. Ved å ta ut alle energikilder som referer til brensel og elektrisitet får vi følgende 

estimat ( det er ikke oppgitt referanseår): 

Tabell 158 Energiforbruk for 1 kg polypropylen Europa. MJ pr kg. 

Energikilde MJ/kg 

Biomasse (flytende gass)) 0,04 

Biomasse (fast form) 0,04 

Steinkull 2,4 

Naturgass 23,8 

Geotermisk 0,02 

Vannkraft 0,3 

Hydrogen 0,0001 

Industri-avfall 0,02 

Brunkull 0,0002 

Avfall 0,05 

Atomkraft 2,7 

Råolje 45,8 

Torv 0,01 
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Energi gjenbruk -1,9 

Solenergi 0,0001 

Svovel 0,0003 

Uspesifisert 0,001 

Bølgekraft 0,0005 

Vindkraft 0,01 

Trevirke 0,00001 

  

Sum 73,3 

 

Estimatet for energibruk fra ProBas ligger omlag 8% høyere enn estimatet fra ELCD med de 

korreksjoner for brennstoff og elektrisitet som er omtalt ovenfor.  Fordelingen av energikilder er den 

samme som i ELCD. Tabell 159 viser utslipp til luft for ulike kategorier. Verdiene stemmer godt 

overens med estimatet fra ELCD. 

Tabell 159 til luft for produksjon av 1 kg polypropylene Europa  

Kategori kg 

CO 0,01 

CO2 1,67 

N2O (lystgass) 4,82E-13 

NMVOC 0,00002 

NOX as NO2 0,003 

 

I tillegg har ProBas et estimat for polypropylene som bare omfatter selve polymeriseringen, altså ikke 

framstillingen av monomer propylen som inngår i polymeriseringen 504.  

Tabell 160 Energiforbruk for polymerisering av 1 kg polypropylen Tyskland 2000. MJ pr kg. 

Energikilde MJ/kg 

Atomkraft 5,3 

Biomasse  0,0 

Brunkull 4,2 

Naturgass 0,5 

Råolje 17,7 

Geotermisk 0,0 

Avfall 1,7 

Solenergi 0,0 

Steinkull -0,4 

Vannkraft 0,3 

Vindkraft 0,0 

  

                                                           
504

 Intern-navn i ProBas: Chem-org\PP. I den allmenne beskrivelsen av estimatet heter det: ”Polypropylen-
Polymerisation: In diesem Prozeß wird die Polymerisation von Propylen (=Propen) zu Polypropylen (PP) 
betrachtet.” 
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Sum 29,3 

 

Ut fra Tabell 160 kan vi fastslå at selve polymeriseringen krever en energiinnsats på 29,3 MJ pr kg.  

Samme estimat oppgir kumulert energiinnsats i motsetning til kumulert energiforbruk 505. Forbruket 

er identisk med estimatet i  Tabell 160 mens kumulert energiinnsats er på 93,8 MJ. Vi tolker dette slik 

at den kumulerte energiinnsats er den samlede innsatsen av energi over alle faser i 

produksjonsprosessen som er nødvendig for å produsere polypropylene, mens energiforbruket er 

forbruket av energi i den aktuelle prosessen, altså polymeriseringen. På denne bakgrunn anslår vi 

energiinnsatsen i framstilling av råstoff og bearbeiding til propylen inklusive transport til 64,5 MJ pr 

kg polypropylene. 

Figur 73 Viktigste energikilder for polymisering av 1 kg polypropylene Tyskland 2000. 

 

Figur 73 viser de viktigste energikilder for polymisering av 1 kg polypropylene i Tyskland 2000. Som 

figuren viser dominerer råolje mens atomkraft og brunkull er de eneste av de andre energikildene 

som har mer enn marginale bidrag. 

MatBase har et estimat for GER (”gross energy resource)-verdi for produksjon av polypropylene 506. I 

følge dette estimatet forbrukes 82 MJ med energi for å produsere 1 kg polypropylen. Dette estimatet 

er høyere enn de andre estimat som er omtalt for polypropylen. 

Bitumen 
Bitumen brukes som impregneringsmiddel for glassfiber eller polyester for å gjøre dem vanntette. 

Tabell 161 viser estimat for energibruk for produksjon av 1 kg bitumen i Tyskland 2000. Estimatet er 

                                                           
505

 KEA=Kumuliertes Energiaufwand, KEV=Kumulerties Energiverbrauch 
506

 http://www.matbase.com/material/polymers/commodity/pp-hom/properties  

http://www.matbase.com/material/polymers/commodity/pp-hom/properties
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hentet fra ProBas 507 og gjelder for en blanding av bitumen og løsemiddel. Til sammen brukes 5,3 MJ 

til produksjon av 1 kg bitumen. 

Tabell 161 Energibruk for produksjon av 1 kg bitumen Tyskland 2000 

Energikilde MJ/kg 

Atomkraft 0,2 

Biomasse 0,0 

Brunkull 0,1 

Naturgass -1,7 

Olje 11,8 

Geovarme 0,0 

Avfall 0,0 

Sekundærråstoff 0,0 

Solenergi 0,0 

Steinkull -5,2 

Vannkraft 0,1 

Vindkraft 0,0 

  

Sum 5,3 

 

Tabell 162 viser utslipp til luft fra produksjon av 1 kg bitumen. 

Tabell 162 Utslipp til luft ved produksjon av 1 kg bitumen 

 kg 

Metan (CH4) -0,001 

Karbonmonoksid (CO) 0,001 

Karbondioksid (CO2) 1,2 

N2O 0,00003 

NMVOC 0,6 

NOx 0,01 

SO2 0,002 

CO2-ekvivalenter 1,2 

 

  

Valg av utslippsfaktorer 
Vi velger å bruke energibruksfaktorer og utslippsfaktorer fra den tyske databasen ProBas for 

metallene stål, kopper, gummi og aluminium. Det er flere grunner til dette: 

 Det er ønskelig å bruke faktorer fra en felles kilde. Dette vil gi felles systemgrenser og felles 

forutsetninger om elektrisitetsmiks for estimatene som benyttes.  

                                                           
507

 Intern-navn Bitumen-kalt 
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 Denne tilnærming innebærer også at estimatene bygger på de samme forutsetninger om 

systemutviding og allokering som benyttes for å ta høyde for input- og output-strømmer som 

brukes til mer enn et formål i LCA-analyse. 

 Vi skal bruke faktorene til å estimere energibruk og utslipp som følge av produksjon av 

transportmidler. Disse blir i stor grad produsert i Tyskland eller land som har tilnærmet 

samme forutsetninger som Tyskland, for eksempel land som Frankrike, Østerrike og Polen. 

Diskusjonen ovenfor har vist at estimatene fra ProBas er rimelige å bruke sammenliknet med andre 

estimat fra andre kilder. Med rimelig mener vi at estimatene ikke skiller seg ut på en måte som 

vanskelig lar seg forklare. Med forutsetninger om ulik resirkuleringsgrad, elektrisitetsmiks og 

importandel mener vi at forskjellene i estimat lar seg forklare og at bruken av estimat fra ProBas 

dermed kan forsvares. 

For PVC, polypropylene og rustfritt stål bruker vi estimatet fra databasen ELCD.  Når det gjelder 

polypropylene velger vi å bruke ELCD’s estimat siden estimatet fra ProBas har usikkerheter når det 

gjelder dobbelttelling av energikildenes innsats i produksjon av elektrisitet og brensel. Vi ønsker å 

bruke estimater fra databaser der hvor relevante estimat er tilgjengelige. Grunnen til dette er at de 

er lettere å etterprøve og dokumentere enn estimat fra artikler. 

Dette gir følgende faktorer for energi og utslipp for de ulike metaller: 

Tabell 163 Energibruksfaktorer for ulike metaller 

Metall MJ/kg CO2-
ekvivalenter 
kg/kg 

Kilde 

Primærstål 19,9 1,5 ProBas 

Varmevalset stål 22,8 1,7 ProBas 

Kaldvalset stål 27,4 1,98 ProBas 

Rustfritt stål 26,9 3,4 508 ELCD 

Råjern 24,0 1,8 ProBas 

Aluminium 175,9 16,9 ProBas 

Kopper 48,9 4,0 ProBas 

Gummi 36,6 3,18 ProBas 

Glass 12,0 1,13 ProBas 

PVC 56,2 2,7509 ELCD 

Polyurethane 55,6 4,99 ProBas 

Polypropylene 67,9 1,7510 ELCD 

Bitumen 5,3 1,2 ProBas 

 

Figur 74 er en grafisk framstilling av energibruksfaktorene i Tabell 163. Aluminium er det klart mest 

energikrevende metallet å produsere. Figur 75 er en grafisk framstilling av utslippsfaktorer for CO2-

ekvivalenter for de samme metaller.  
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Figur 74 Energibruksfaktorer for ulike metaller. 

 

Figur 75 Utslippsfaktorer CO2-ekvivalenter for utvalgte metaller. 
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Emission of CO2 from metal production. 

Emission of CO2 from steel production. 

The production of primary steel starts by  reducing iron ore which is iron in oxidized form. During the 

process of reducing, oxygen is removed from the ore. The outcome of the reduction is dependant on 

whether the reduction takes place above or below the melting point of the ore 511. If the reduction 

takes place above the melting point, the outcome of the reduction is pig iron. If the reduction takes 

place below the melting point, the outcome is directly reduced iron (DRI). Pig iron is in liquid form, 

DRI is in solid form 512. 

Reduction takes place by using a reduction agent. This reduction agent combines with oxygen so that 

it separates from the ore. Carbon in form of coke is the usual separation agent. Hydrogen can also be 

used as a reduction agent. Coke is a solid material which is derived from distillation of bituminous 

coal. Coke is produced by removing water and coal-gas from coal in high temperatures. Coke 

therefore has to be produced from coal in an energy-intensive process. 

Iron ore consists of gangue materials or rock materials not needed for steel production. When pig 

iron is produced, the reduction process separates the gangue from the iron. This happens because 

the reduction takes place at high temperatures. These temperatures cause the carbon to dissolve 

into the pig iron. When DRI is produced, the gangue materials are left in the product. Therefore it 

must be separated in a later process. This is done by melting the DRI and adding carbon because the 

final hot metal product must have a required amount of carbon. 

Blast furnace is a process whereby iron ore is reduced into pig iron. Pig iron or cast iron has a carbon 

content over 2,1% whereas steel is an alloy of iron and carbon with carbon content less than 2,1% 513.  

In the process, left over materials need to have a certain permeability so that they are separated 

from the pig iron. Coke gives the gangue materials the necessary permeability. Coal is combusted 

during the blast furnace process. COREX  is another process by which pig iron is produced. The 

process uses a shaft with high pressure oxygen in a smelter gasifier. A gasifier is a chemical gas oven.  

The COREX-process does not use coke but coal directly as an reduction agent. The coal is converted 

to char during combustion 514. COREX is a process which is used in South Africa and South-East Asia. 

DRI (directly reduced iron) is converted to steel by a smelting process. Left-over materials from the 

ore are removed. The undesired materials are removed by using oxygen so that the materials oxidize 

and separates from the DRI. The process is carried out in a electric arc furnace. Several DRI-process 

exist, the most important is MIDREX which accounts for two thirds of all DRI production in the world 

in 1993 515. 

                                                           
511

 Daniëls, B. W.: Transition paths towards CO2 emission reduction in the steel industry, Dissertation at 
University of Groningen, http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/science/2002/b.w.daniels/thesis.pdf, 
page 21 
512

 ibid., page 28. 
513

 See http://no.wikipedia.org/wiki/St%C3%A5l  
514

 “Char is the solid material that remains after light gases (e.g. coal gas) and tar (e.g. coal tar) have been 
driven-out or released from a carbonaceous material, during the initial stage of combustion ” Wikpedia, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Char. 
515

 Danipëls, page 34. 
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Pig iron is further converted into steel by removing undesired left-over materials such as phosphor, 

sulphur and silicon from the ore and adjusting the carbon content to the desired level. This removing 

of materials is accomplished by oxidizing the undesired materials and the carbon. Consequently, 

oxygen has to be added to the process. This is done in a process known as basic oxygen furnace. 

There are two main steel producing processes: 

 the BF-route which uses pig iron with blast furnace (BF) and basic oxygen furnace, 

 the EAF route which uses DRI and the electric arc furnace. 

According to the World Steel Association, 66,3% of the world’s steel production in 2007 was 

produced by using the BF route while 31,2% of the steel was produced by the EAF-route 516. The 

routes have different CO2-emission factors pr tonne of produced steel. Table 37 shows emission 

from different processes split on different components in the processes. Negative numbers means 

components are not double-counted in the table. The COREX method has the highest CO2 emission 

factor pr tonne produced steel because it has the highest carbon input. 

Table 37 CO2-emissions   pr tonne of steel by process and components 
517

. 

Method 
kg CO2 
from coal 

kg CO2 
from gas 

kg CO2 
from 
electricity 

kg CO2 
miscell- 
aneous 1 

Total kg 
CO2 

MIDREX  800 340  1140 

Blast Furnace 
(BF) 2030 -40 160 -30 2120 

COREX 2810 -390 220 -200 2440 

 

We can construct a weighted estimate for world total production by giving BF the weight of 0,663 
and MIDREX 0,312. We let all DRI-produced steel be accounted for by the MIDREX-process. Further 
we let the remaining 2,5% be attributed to the COREX process. This gives us a global estimate of 1822 
kg pr produced steel. Each tonne of steel produced globally in 2008 lead to emissions of 1,7 tonnes of 
CO2

518
, according to World Steel Association’s Sustainability Report. 

 
According to one report the  CO2 emission factor in China in 1996 was a little over 1000 kg pr tonne 
steel 519. At the SSAB production plant in Luleå, Sweden, the emission factor was estimated to be 
1250 kg pr produced tonne of steel 520. The steel plant NZ Steel in New Zealand reported 2666 kg pr 
produced steel from iron sand in 2004 521. Australia produced 7,9 million tonnes of steel in 2007 522. 
The total emission of CO2 from steel production was 11,3 million tonnes, yielding an average of 1430 

                                                           
516

 See http://www.worldsteel.org/pictures/publicationfiles/Sustainability%20Report%202008_English.pdf, 
page 7 
517

 Daniëls, page 77. 
518

 See http://www.worldsteel.org/pictures/publicationfiles/Sustainability%20Report%202008_English.pdf, 
page 9 
519

 Ernest Orlando Lawrence Berkely National Laboratory,  http://ies.lbl.gov/iespubs/47205.pdf, Figure 3. 
520

 Chuang Wang: Possibilities of CO2 emission reduction, Doctoral thesis, Luleaå University of Technology, 
http://pure.ltu.se/ws/fbspretrieve/638356 , page 22. 
521

 See http://www.med.govt.nz/templates/MultipageDocumentPage____18011.aspx#P641_27850 , table 7 
522

 See http://en.wikipedia.org/wiki/Steel_production_by_country  
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kg pr tonne of produced steel 523.  The US production of steel in 2007 was 97,2 million tonnes with 
51,3 million tonnes of CO2-emission from steel production 524. This yields an estimate of 520 kg pr 
produced steel which is considerably less than the other estimates. The reason is probably that the 
US emission includes production of steel from scrap metal which is less CO2-intensive than 
production of steel from iron ore. The US steel plants also increasingly use the EAF production route 
which uses more recycled steel as input 525. 
 
The quoted emission factors presumably do not include emissions related to excavation of ore and 
transport of ore to steel production plant. They also presumably do not include emissions related to 
production of fuel and electricity bought by the plant. 
 
The amount of CO2-emission from production of steel is dependant on the electricity mix used at the 
steel plant. The more fossil fuels used for production of electricity for the production plant, the 
higher the emissions.  The German Environmental Agency (Deutsche Bundesumweltsamt) 526 has 
together with the Institut für Angewandte Ökologie 527 developed a database which contains 
“process oriented data for environmental management instruments”. This database is accessible on 
the Internet 528. The data for one specific product are split into information on the specific production 
process and data from processes leading to this production, such as excavation of materials as well as 
production of electricity with a given electricity mix. This makes it possible to evaluate emission 
factor for steel given different electricity mixes.  
 
As can be seen from Table 38, emissions from steel production vary quite a lot dependant on the 

electricity mix. The Chinese electricity mix in 1995 was more dependant on combustion of oil than 

the electricity mix in Germany in 2000 and 2010. The electricity mix in the Czech Republic in 1990 

used more brown coal than any other electricity mix listed. The electricity mix in Germany does not 

change much from 2000 to 2010.  

 
 
 
 
 

                                                           
523

 For emission data see http://www.climatechange.gov.au/projections/pubs/industrial2007.pdf,  table 2.1. 
524

 For emission data, see http://www.epa.gov/climatechange/emissions/downloads09/07Industrial.pdf,  side 4-

1 
525

 World Steel Association, 2008 Sustainability Report,   
http://www.worldsteel.org/pictures/publicationfiles/Sustainability%20Report%202008_English.pdf, page 12 
526

 Germany’s federal authority on environmental matters, responsible for providing scientific data for the 
Federal Government,  implementation of German Federal Laws and for public information on environmental 
issues. See http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-e/index.htm  
527

 An independent institute for research and consultant services based in Freiburg, Germany, which originates 
from the protest movement against nuclear power in Germany in 1977, see 
http://www.oeko.de/das_institut/dok/558.php  
528 See http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php . This is a database for 
environmental  cradle-to-grave assessment of a material or product: “Bei Ökobilanzen für Produkte – 

zum Beispiel für Getränkeverpackungen – wird der gesamte Lebensweg des Produktes betrachtet. Von der 
Wiege bis zur Bahre - also von der Herstellung über die Nutzung bis zur Entsorgung des Produktes - werden die  
Umweltauswirkungen erfasst. Dabei werden nicht nur die Umweltauswirkungen des eigentlichen 
Herstellungsprozesses berücksichtigt, sondern auch die Herstellung der Vorprodukte, teilweise sogar der Hilfs- 
und Betriebsstoffe, der Energieerzeugung sowie die Förderung und Bereitstellung der Rohstoffe. Einbezogen 
werden auch alle Transporte.” 
http://www.probas.umweltbundesamt.de/download/uba_bewertungsmethode.pdf page 1 

http://www.epa.gov/climatechange/emissions/downloads09/07Industrial.pdf
http://www.worldsteel.org/pictures/publicationfiles/Sustainability%20Report%202008_English.pdf
http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-e/index.htm
http://www.oeko.de/das_institut/dok/558.php
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php
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Table 38 Basic data from production of 1 kg of steel for different electricity mix and production processes 

529
, 

530
 

   
China Germany Czech 

  
Unit 1995 2000 2005 2010 1990 

Input Nuclear power MJ 0,1 -0,5 -0,3 -0,5 12,1 

 
Biomass MJ 

   
0,0 0,0 

 
Brown coal MJ 0,0 -0,4 -0,3 -0,5 36,5 

 
Stone coal MJ 16,4 15,6 15,2 15,4 12,9 

 
Natural gas MJ 0,0 -0,7 -0,6 -0,7 1,6 

 
Crude oil MJ 67,0 2,8 2,8 2,8 1,3 

 
Geothermal MJ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Garbage, waste MJ 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0 

 
Secondary material MJ 0,0 3,0 3,0 3,0 1,1 

 
Sun 

  
0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Hydropower MJ 2,0 0,1 0,1 0,1 0,8 

 
Windpower MJ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Waste heat 

    
0,0 -4,2 

 
Total MJ 85,5 19,9 19,9 19,6 62,0 

Outut CO2 kg 6,36 1,4 1,4 1,37 5,03 

 
CO2-equiv kg 7,08 1,6 1,5 1,51 5,27 

 

The German production is a mix of 200 g electric arc furnace (EAF) and 800 g pig iron and blast 

furnace (BF). Each kg from the EAF route is based on 0,974 kg recycled steel in 2005, which means 

that there was 195 g recycled steel for each kg produced steel in Germany in 2005.  The Czech 

production  is based on 800 g from the EAF route and 200 g from pig iron. The Czech production is 

based on old EAF technology  where electricity is used to melt steel scrap. New EAF technology is 

based on oxygen and fuel as input which not only melt old scrap but also processes it, thereby 

increasing energy efficiency. The Chinese production is presumably based on pig iron and blast 

furnace.   

The data in Table 38 does  include transport (see footnote on previous page).  Emissions of CO2 vary 

from 1,5 kg to 7 kg, dependent on the electricity mix and available production technology. Emissions 

in Germany are considerably lower than emissions in China and Czech Republic.    

Primary steel is steel processed directly from iron ore with no scrap content. Recycled steel or 

secondary steel is steel made from melted steel scrap. Recycling of steel plays a major part in steel 

processing. The recovering of steel from metal scrap is done with magnets and is a fairly easy 

process. Steel can be recycled practically infinitely, it does not lose its metallurgic capabilities when 

recycled.  

                                                           
529

 Negative values occur because surplus electricity is sold to the national grid so that the emissions are 
accounted for by household or other industrial processes. See http://pure.ltu.se/ws/fbspretrieve/638356, page 
15 
530

 Data obtained from ProBas, see http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php  
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The relative importance of recycling varies between the different steel producing processes. The EAF 

route uses more steel scrap as input than the BF route since the EAF route does not depend on pig 

iron from ore in melted form. According to the World Steel Association, some 459 million tonnes of 

steel was recycled in 2006, representing 37% of all crude steel production this year 531.  This recycling 

figure  is an average for both of the steel producing processes.  

The total production of steel in 2007 was 1 343,5 million tonnes 532.  Around 1 100 million tonnes 

more steel is produced in 2007 as in the 1950’s. According to the World Steel Association, if the 

people in China and India were to use as much steel as the people in the Western industrialized 

world, the emissions of CO2 would double by the year 2050. Today, steel accounts for about 4-5% of 

the world’s total CO2-emissions 533.  

The EAF-route uses 80% old steel to make new steel 534.  Strength is a major attribute of products 

from this process. The BOF process uses 25 to 25 percent old steel to make new, drawability is the 

major attribute of products from this process. Recycled steel comes in two major forms , pre-

consumer and post-consumer 535. The pre-consumer scrap is generated during the steel production 

process. This pre-consumer scrap can be divided into two parts. Home scrap is scrap that never 

leaves the steel plant. Prompt scrap 536 is residue steel which never enters the final product and 

which is recovered at manufacturing site, not at the end-of-life for the product in question.  Post-

consumer scrap comes from steel products which have reached their end-of life and are no longer in 

use. This post-consumer scarp has to be collected and re-melted with or without primary steel to 

make new steel products.  

The American Iron and Steel Institute reports that energy consumption in US steel industry has been 

reduced with 60% over the last 25 years. This is partly due to increased use of the EAF production 

route which uses more steel scrap as input. The BOF process has also increased its use of recycled 

scrap thereby contributing to the energy saving. In addition, a transition to production processes 

which avoid reheating during steel production has also contributed to the energy savings 537.  

Since steel can be recycled indefinitely, the effect of recycling on energy saving is asymptotically 

decreasing. The effect of recycling is largest when the steel scrap is initially recycled. The more steel 

is recycled, the less in the energy saving impact since for every recycling cycle, a energy saving has 

already been accounted for.  shows this relationship between recycling cycles and the energy saving 

effect. The same relationship is also valid for CO2-emission since these emissions are highly 

correlated with energy use. 
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Figure  12 Steel production: GJ/tonne steel pr recycling cycle 
538

  

 

 

The World Steel Association claims that recycling 459 million tonnes of steel in 2006 saved 827 

metric tonnes of CO2-emission. On average, this yields an  reduced emission of 1,8 tonne of CO2 for 

each tonne recycled. The European Confederation of Iron and Steel Industries, Eurofer, has 

calculated the impact of steel recycling 539 in production of a specific steel product, a tailor welded 

blank used in the automative industry.   A tailor welded blank consists of steel sheets with different 

thickness and grades welded together to form a single piece. This product is used in the automative 

industry for weight saving purposes. Saving weight saves emission of CO2 during the use phase of a 

vehicle. This reduction in use phase is not taken into consideration in the analysis of steel recycling 

since the use phase is not known, only the manufacturing process for the steel product.  

When steel is used for manufacturing of specific products, scrap is produced during manufacturing. 

This scrap is known as prompt scrap 540. The weight of this scrap is included in the steel delivered at 

the manufacturing plant. The difference between the weight of the final product and the weight 

delivered at the manufacturing plant is prompt scrap. When the product has reached end-of life after 

being used, some of the product’s weight will be recovered for recycling. When this end-of life scrap 

is added to prompt scrap we get the total steel weight recycled. Let X be the steel weight delivered at 
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 Corus Construction Centre, Steel: The world’s most recycled material, 
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 ibid., page 123, 128. 

http://www.steelconstruction.org/static/assets/source/Recycling%20and%20Re-Use%20in%20Steel.pdf
http://www.eurofer.org/eurofer/Publications/pdf/2007-IPP_Final_Report.pdf


 

315 
 

the manufacturing plant, let Y be the prompt scrap and let Z be the steel weight recovered from the 

final product after it has ended its use phase. The recovery rate (RR) 541 in percent is defined as 

     RR=[(X-Y+Z)/X]*100 

All in all, the automotive industry has a recovery rate of 99,4% 542. Of this rate, 40 % is prompt scrap 

and the rest (59,4%) is recovered from the final product. This recovery rate is far above the 

construction industry (85%) and packaging industry (65,8%). Domestic appliances do better than 

other industries, but the recovery rate is still less than the rate for the automotive industry (92,5% 

for domestic appliances). The proportion of prompt scrap is larger for the automotive industry than 

for the other industries, reflecting the fact that the final products are more demanding to 

manufacture then products from other industries. Prompt scrap proportions for construction 

industry and domestic appliances are 25% while the corresponding numbers for packaging industry 

and machine industry are 10%. 

Table 39 shows the result of recycling for production of 12,3 kg of tailored welded blank. The steel is 

produced via the BOF-route using blast furnace and basic oxygen furnace. 

Table 39 Impact  of producing 12,3 kg of steel tailored welded blank for the automative industry with and without steel 
recycling 

  
Energy 
(MJ) 

CO2-equiv. 
(kg) 

POCP  
ethylene-
equiv. (kg) 

Manufacturing Material 553,7 43,1 0,25 

 Transport 3,7 0,27 0,0004 

 Assembly 11,7 0,5 0,0003 

 Processing 42,1 1,79 0,0011 

Sum without recycling 611,2 45,66 0,2518 

Recycling credit  -234,5 -25,5 -0,0122 

Sum with recycling 376,7 20,16 0,2396 

 

According to Table 39 recycling of steel can save emission of CO2 in the order of 25,5 kg for a 12,3 kg 

heavy tailored welded blank. This equals a saving of 2,07 kg CO2 for each kg of tailored welded blank. 

Likewise, recycling of steel saves 19 MJ for each kg of tailored welded blank, while it saves 0,99 g of 

ethylene equivalents. These savings are for a processed product. The savings  for a kg of primary 

steel will be less since processing of steel is not included. 

Eurofer 543 has also calculated the effect of steel recycling for the manufacturing of 1 kg of steel 

section used in buildings 544. This steel is also  produced via the BOF-route using blast furnace and 

basic oxygen furnace. The net saving of CO2-emission 545 is calculated as 1,4 kg for each kg of steel 

                                                           
541

 ibid., page 129. 
542

 ibid., page 128. 
543

 European Confederation of Iron and Steel Industries 
544

 Eurofer: The European Steel Industry’s Contribution to an Integrated Product Policy. Final report. 
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section produced 546. This estimate presupposes a net scrap of 0,796 kg. The net scrap is the steel 

scrap minus the scrap that was used to produce this scrap.  

The estimate for the steel section is based on a factor of steel output to steel input. This factor is 

called the metallic yield 547. The factor measures the amount of steel from a end-of-life product 

which can be further used for steel manufacturing. Since recycling is not 100% effective, not all the 

steel available for recycling will be reused. On average it takes 1,05 kg of steel scrap to produce 1 kg 

of steel for re-melting at the steel plant. Consequently the metallic yield is  1,05-1=0,952. Both the 

factors for net scrap and metallic yield is used to produce the estimate of CO2-savings for a steel 

section.  

Eurofer calculates that for each kg of recycled steel used to produce a steel section, 1,52 kg of iron 

ore and 12,9 MJ of primary energy is saved. These estimates use the same factors for net scrap and 

metallic yield as described above. 

Using recycled steel for the tailored welded blank saved 2,07 kg of CO2 for each kg manufactured. For 

the steel section the same estimate is 1,4 kg. The difference between the estimates should be 

attributable to the difference in recovery rate between the automotive industry and the construction 

industry.   

Figure  12  shows the relationship between recycling cycles and saving in energy pr tonne steel. What 

value should we use from this figure? Obviously the initial effect is misleading since the effect is an 

asymptotically decreasing function. The effect of the first cycle can save 5 GJ of energy pr tonne 

steel. The effect of the 10’th recycling cycle is 0,007 GJ according to the function in  Figure  12. Also, 

all steel used today is a mixture of new steel from iron ore and recycled steel as discussed above. 

Therefore, the effect of 5 GJ pr tonne recycled steel is grossly exaggerated. The same goes for 

reduction in emissions of CO2.  A saving of 1,5-2  kg pr kg of manufactured steel product would 

practically eliminate CO2-emission.  

The number from ProBas for German steel production is based on 34% used scrap 548. This is about 

the average proportion of scrap used in the BF production route which dominates in Europe. The 

emission of 1 590 tonnes of CO2-emission for each tonne produced steel should therefore be 

representative for steel produced in Europe. If the steel is produced in US or in Asia, the emission 

could be lower since the EAF production route is more used in these areas. We therefore conclude 

that the emission figures for CO2 from steel used in ProBas include the effect of recycled steel scrap. 

Also, the energy input for 1 kg of steel produced in Germany is estimated to be 19,8 MJ pr kg. This 

fits very well with Figure  12 (where the y-axis is in GJ/tonne) if the recycling cycles increase above 2 

or 3 cycles. 
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Aluminium production  

Aluminium production 549,550, 551 is quite different from steel production. The main difference is the 

way aluminium oxide (alumina)  is extracted from ore. The production of aluminium can be 

separated into two different stages: 

 extraction of alumina (aluminium oxide) from ore, mainly from bauxite (the Bayer process), 

 smelting of alumina into pure aluminium (Hall-Héroult process) . 

The outcome of the Bayer process is alumina. Bauxite consists of aluminium hydroxide compounds. 

Bauxite also consists of impurities in regard to aluminium, these are silica, iron and titanium oxides.  

Bauxite is first washed with sodium hydroxide (caustic soda) and lime at temperatures between 100 

and 350oC 552. This process yields aluminium hydroxide.  Particles which do not dissolve in this 

leaching process are filtered out as so-called red mud. The aluminium hydroxide is dried and 

separated from the soda solution, then  heated to 1050 oC in order to produce alumina which is 

caused by calcination of aluminium hydroxide. Alumina or aluminium oxide (AI2O3) is produced as a 

white, grained powder during this process 553. This product is then used in the electrolysis process. 

Coal cannot be used as an reduction agent for aluminium production because the oxygen in the ore 

will combine with the aluminium and not with the carbon 554. This makes the production process of 

aluminium and steel very different. It also means that the two materials have different emission 

factors of CO2 for every tonne of the material produced. 

An electrolysis is a process that separates elements that are bound together chemically. An 

electrolysis process involves three main components: 

 Electrodes, plates or rods made of a material that is able to conduct electricity. In aluminium 

production, electrodes are made of carbon. The electrodes are known as cathodes 

(negatively electrically charged, a surplus of electrons) and anodes (a deficit of electrons and 

therefore positively electrically charged). 

 An electrolyte, a solvent that can conduct electricity. Electrical conductors has movable 

electrically charged particles which can be positively or negatively charged. The electrolyte is 

a solvent with a surplus of positively charged ions (or deficit of electrons) 555. In aluminium 

production, the electrolyte is made of sodium hexafluoraluminate which occurs naturally as 

the  mineral cryolite. 

 An electric current from an external source. 

 

                                                           
549 See Big Sky Carbon Sequestration Partnership,   

http://www.bigskyco2.org/files/pdfs/BigSkyPtSrceCO2Emit_methods_20070817.pdf, page 3,  
550 Das, A. and Kandpal, T.C.: Analysis of energy demand and CO2 emissions for the Indian aluminium industry 

using a dynamic programming model, International Journal of Energy Research, 2000, 51-59, available at 
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/69503091/PDFSTART  
551

 See  http://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium  
552

  http://www.eaa.net/upl/4/en/doc/EAA_Environmental_profile_report_May08.pdf , page 19. 
553

 ibid., page 19. 
554

 http://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium  
555

 http://en.wikipedia.org/wiki/Electrolyte  

http://www.bigskyco2.org/files/pdfs/BigSkyPtSrceCO2Emit_methods_20070817.pdf
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/69503091/PDFSTART
http://en.wikipedia.org/wiki/Aluminum
http://www.eaa.net/upl/4/en/doc/EAA_Environmental_profile_report_May08.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium
http://en.wikipedia.org/wiki/Electrolyte
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The Hall-Héroult process is an electrolyzing process whereby chemically elements that are bonded 

together are separated by an electric current. This happens at temperatures at over 2000 oC. The 

electrolysis consists of two electrodes, one  cathode which generate electrons (negatively charged 

atoms) and one anode which generate protons, positively charged atoms. The cathode attracts ions 

with a positive charge while the anode attracts ions with a negative charge, they each  attract ions 

with the opposite charge as they have themselves. An ion is an atom which has either more or less 

electrons than protons, making them negatively charged (anion) or positively charged (cathion).   

During electrolysis  the positively charged ions in the electrolyte will move towards the surplus of 

electrons at the cathode. This happens because the electrolyte is a solvent with movable electrical 

charges. The result is that the electric charges are neutralized, electrons are released from the 

cathode and flow towards the anode while the positively charged ions in the electrolyte, the solvent, 

flow towards the cathode.  The chemical reaction in the electrolysis is made possible with the free 

flow of electrons. An external  electric circuit provide the electrons which are added to or removed 

by the electrolysis. 

 During the electrolysis the aluminium is deposited at the cathode as left-over material while  the 

anode oxidizes to CO2 
556 since the carbon in the anode reacts with the oxygen from the alumina 

(aluminium oxide). The aluminium is reduced at the cathode since oxygen is removed from it. 

Aluminium production requires much energy for the electrolysis. Consequently, the emission of CO2 

from the production is highly dependant on the electricity mix, how much fossil fuel is used for 

electricity production. 

Table 40 Energy sources for production of 1 tonne of aluminium in EU27+EFTA countries 2005 
557

 

 Alumina 

Anode (90% 
pre-bake, 10% 
carbon paste) Electrolysis 

Ingot at 
cast house 

Hard coal (kg) 0 % 0 % 39 % 0 % 

Brown coal (kg) 0 % 0 % 35 % 0 % 

Heavy oil (kg) 89 % 24 % 5 % 27 % 

Natural gas (kg) 11 % 76 % 21 % 70 % 

Diesel oil 0 % 0 % 0 % 3 % 

Nuclear (kWh)   2299  

Thermal energy MJ 9514 2677  1276 

Hydroelectricity 
(kWh)   6830  

Electricity  kWh 241 145 15027 126 

 

Table 40 shows energy from different sources required to produce 1 tonne of aluminium as an 

average in the 27 countries in EU plus the EFTA countries (Iceland, Norway, Lichtenstein) in 2005. The 

data are compiled by the European Aluminium Association.  The energy use is split into thermal 

energy and electricity. Thermal energy is energy caused by heat 558.  Thermal energy in a substance is 

                                                           
556

 See http://en.wikipedia.org/wiki/Hall-H%C3%A9roult_process  
557

 http://www.eaa.net/upl/4/en/doc/EAA_Environmental_profile_report_May08.pdf , table 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 
3,11. 
558

 http://discover.edventures.com/functions/termlib.php?action=&single=&word=thermal+energy  

http://en.wikipedia.org/wiki/Hall-H%C3%A9roult_process
http://www.eaa.net/upl/4/en/doc/EAA_Environmental_profile_report_May08.pdf
http://discover.edventures.com/functions/termlib.php?action=&single=&word=thermal+energy
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the energy released when the substance is subjected to heat. When fossil fuel is combusted, thermal 

energy is produced. The numbers for thermal energy in Table 40 is the energy released from 

combustion of fossil fuels used directly in the production process of alumina, anode and cast ingot. 

The different energy carriers used in production of thermal energy is listed with their relative 

importance. The numbers for fissile fuel and nuclear power for the electrolysis step show their 

contribution to electricity production, not their direct use in the production process as thermal 

energy. The electrolysis step use only electricity as energy input. 

As Table 40 shows, heavy oil is the major fossil fuel used in production of alumina from bauxite. Close 

to 90% of thermal energy in this process comes from heavy oil. About a fourth of all thermal energy 

used in the production of anode and cast ingot also comes from heavy oil. For the last two products, 

natural gas is the dominant energy carrier for thermal energy. About two-thirds of all thermal energy 

in anode production comes from natural gas on average in Europe. For production of cast ingot a 

little more than two-thirds of all thermal energy comes in form of natural gas.  Cast ingot is produced 

from primary aluminium and the energy required to produce primary aluminium is not included in 

the numbers for cast ingot. 

Table 40 shows that roughly 15 000 kWh is needed to produce 1 tonne of pure aluminium at the 

electrolysis step. Consequently, this production is very energy intensive. This number covers only the 

consumption of electricity for the electrolysis step. Additionally energy is consumed during extraction 

of bauxite, during production of alumina, and during  casting of an aluminium ingot from pure 

aluminium.  Also, energy is consumed during transport of bauxite to alumina plant and during 

transport of alumina to the aluminium smelters.  

The European Aluminium Association (EAA) has calculated the total primary energy consumption for 

production of 1 tonne of cast aluminium ingot 559.  The calculated energy is classified into 5 

categories. These are: 

 The primary energy needed to produce electricity, including extraction and refining of fuels. 

 Thermal energy, the direct use of fuel combusted in the process of making aluminium. 

 The primary energy needed to produce auxiliary materials such as caustic soda, lime and 

aluminium fluoride. 

 Transport, the energy needed to transport bauxite to alumina factories and alumina to 

aluminium factories (only sea transport is considered). 

 Direct energy, the energy embedded in materials used in aluminium production such as 

bauxite, alumina, anode and paste materials and materials used in casting aluminium. 

 The consumption of primary energy in order to produce 1 tonne of pure aluminium including all 

categories  is shown in  Table 41. 

 

Table 41 Total energy consumption for 1 tonne of cast aluminium ingot. EAA estimate. 

                                                           
559

 http://www.eaa.net/upl/4/en/doc/EAA_Environmental_profile_report_May08.pdf, table 3.13 

http://www.eaa.net/upl/4/en/doc/EAA_Environmental_profile_report_May08.pdf
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 Energy MJ  

Categories Renewable Non-renewable Sum   CO2-
equivalents 

Direct process 28 16872 16900 2594 

Electricity 42162 84169 126331 4826 

Thermal energy 56 24395 24451 1820 

Transport 1 905 906 69 

Auxiliary 
processes 

138 4358 4496 368 

Total 42385 130699 173084 9677 

 

As Table 41 shows, producing 1 tonne of cast aluminium ingot consumes 173084 MJ of primary 

energy including transport. This corresponds to 48 079 kWh. This estimate includes energy 

embedded in imported aluminium to Europe. According to EAA, 36% of primary aluminium used in 

EU+Norway+Switzerland + Iceland in 2005 was imported. 

Lensink 560  reports a GER-value (Gross Energy Requirement) for aluminium of 140 MJ/kg aluminium 

based on an electricity mix of western European countries. This includes raw material excavation, 

processing of alumina, transport and production of aluminium in the electrolysis step. This 

corresponds to 140 000 MJ/tonne of aluminium. The data set from EAA is for 1 tonne of cast 

aluminium ingot and is 12 000 MJ higher. Both estimates are in primary energy. The estimates fit 

reasonably well together. The difference could probably mostly be accounted for by difference in the 

electricity mix uses. 

Data from ProBas include all energy consumption included in the production of aluminium. There are 

different data sets for different countries with different electricity mix. Table 42 shows historical data 

for Germany for 2000,2005 and a forecast for Germany in 2020.   

Table 42 Energy input for production of 1 kg of aluminium for Germany 2000, 2005 and 2010 
561

 

Output Aluminium 1 kg 
Germany 
2000 

Germany 
2005 

Germany 
2020 

Input   Nuclear power MJ 58,3 42,0 9,9 

 Biomass MJ 0,1 5,0 3,6 

 Brown coal MJ 47,5 38,4 33,2 

 Hard coal MJ 18,5 36,1 28,3 

 Natural gas MJ 23,4 27,7 37,3 

 Heavy oil MJ 24,7 27,8 27,5 

 Geothermal MJ 0,0002 0,0001 0,2870 

 Sun power MJ 0,0 0,1 0,9 

 Hydropower MJ 2,6 1,9 2,5 

 Wind power MJ 0,03 2,2 7,2 

 Garbage, waste MJ 19,4 7,3 7,0 

 Recycling MJ -0,1 -0,1 -0,1 

 Waste heat MJ   -0,0000004 

      

                                                           
560

 Lensink, S.M.: Capacity Building for Sustainable Transport,  2005, 

http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/science/2005/s.m.lensink/thesis.pdf, page 36 
561

 ProBas,  http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/profisuche.php , choose aluminium from the option 
box “Bereitgestelltes Produkt” 

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/profisuche.php
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 Total MJ 194,4 188,5 157,6 

  kWh 54,0 52,4 43,8 

 

The ProBas estimates are based on the following transport estimates for producing 1 kg of 

aluminium: 9 tonne-km by freight boat and 0,2 km by freight train  for each kg bauxite-ore for 

processing into aluminium oxide in Germany .  These estimates are for all years in Table 42. 

Table 42 shows that the energy consumption for production of 1 kg of aluminium will decrease from 

54 kWh to 43,8 kWh from 2000 to 2020.  This is a total reduction in consumption of energy in the 

order of  18,8% .  The input of nuclear power will fall from 23,7 percentage points, the share for 

nuclear power is 30% in 2000 and is estimated to be 6,3% in 2020.   Natural gas will increase it’s 

share of energy consumption from 12% in 2000 to 23,7% in 2020. There is a slight decrease in the 

consumption of brown coal but an increase in the consumption of hard coal measured in MJ. All in all 

the consumption of coal will decrease from 66 MJ/kg aluminium in 2000 to 61,5 MJ/kg in 2020. Since 

the  total reduction on energy consumption is greater than the reduction in consumption of coal, it’s 

share of total energy consumption will rise from 34% to 29% in 2020.  

There is a remarkable increase in consumption of wind power from 2000 to 2020 in Germany. The 

relative importance of wind power will rise from practically zero in 2000 to nearly 5% in 2020.  The 

consumption of wind power is actually close to the consumption of nuclear power in 2020. Transport 

by freight trains of 1,9 tonnes of aluminium oxide as input for the production is included for all years. 

Table 43 Energy input for production of 1 kg of aluminium for Norway 2000, 2005 and 2010 
562

 

Output Aluminium 1 kg Norway 2000 Norway 2005 Norway 2020 

Input Nuclear power MJ 1,7 1,7 1,7 

 Biomass MJ 0,02 0,02 0,02 

 Brown coal MJ 1,5 1,5 1,5 

 Hard coal MJ 2,6 2,4 2,4 

 Natural gas MJ 2,8 2,7 7,3 

 Heavy oil MJ 47,8 47,7 47,7 

 Geothermal MJ 0,00001 0,00001 0,00001 

 Sun power MJ 0,0 0,0 0,0 

 Hydropower MJ 48,1 48,1 45,2 

 Wind power MJ 0,01 0,01 0,01 

 Garbage, waste MJ 1,4 1,9 5,5 

 Recycling MJ -0,3 0,0 -0,3 

 Waste heat MJ   -0,00000002 

      

 Total MJ 105,6 106,1 111,1 

  kWh 29,3 29,5 30,9 

 

Table 43shows the same data for Norway. Transport is estimated as 0,1 tonne-km with freight train 

for each kg produced aluminium. Transport by freight boat is not specified. 

                                                           
562

 ProBas,  http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/profisuche.php , choose aluminium from the option 
box “Bereitgestelltes Produkt” 

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/profisuche.php
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The striking difference in Table 43 as opposed to Table 42 is that the total amount of energy 

consumption is much lower in Norway than in Germany and that the share of hydropower is much 

larger. The consumption of heavy oil is larger, presumably due to more transport in order to get 

alumina to the aluminium plant. Fossil fuel is practically not used in the electrolysis step in Norway, 

but will be a significant part of the energy consumption in production of alumina. The total amount 

of energy in Norway is practically standing still from 2000 to 2020 as opposed to Germany. The 

relative importance of hydropower as energy source in Norway will decline while that of natural gas 

will rise. All in all, the energy consumption of 1 kg of aluminium in Norway in 2020 will be 70% of the 

corresponding consumption in Germany in 2020. This difference is due to the fact that hydropower is 

much more energy effective, meaning that hydropower wastes less energy in order to produce 1 unit 

of energy output in comparison to i.e. coal or natural gas. Consequently the consumption of primary 

energy in Norway is less since the proportion of hydropower is greater. 

Table 44 Energy consumption for producing 1 kg of aluminium mix in Germany 2005 

Energy source MJ 

Nuclear power 23,9 

Biomass 1,7 

Brown coal 13,7 

Natural gas 45,8 

Crude oil 27,8 

Geothermisk 0,0 

Waste hear 3,3 

Secondary raw 
materials 

-0,2 

Sun power 0,0 

Stone coal 41,4 

Hydro power 17,7 

Wind power 0,7 

Total 175,9 

 

Table 44 shows energy required to produce 1 kg of aluminium in Germany 2005 based on import 

from other countries. Germany is not self-supplied with aluminium and consequently needs to 

import primary aluminium from other countries. Germany contributes 33% of the primary aluminium 

in Table 44, 30% is imported from Russia, 12% from Australia, 17% from Brazil, South Africa and 

Venezuela combined and finally 8% is imported from Norway. The energy efficiency in producing 

countries will have an impact on the energy consumption required to produce this aluminium mix. All 

in all, 175,9 MJ is required to produce 1 kg of primary aluminium under these assumptions. The 

emissions of CO2-equivalents resulting from this production is 16,9 kg pr produced kg aluminium.  

As is evident from the discussion above, the electricity mix is decisive for the total amount of energy 

consumption for producing 1 unit of aluminium. As a corollary, the emission of CO2 should be 

dependent on the electricity mix used in the electrolysis step and of the consumption of thermal 

energy as input to the production of alumina and in transport. Table 45 shows data for CO2-emission 

in India where the emission is split on combustion of fuel, production of alumina and emission from 

the chemical reactions in the electrolysis step. This last emission occurs when the oxygen from 

alumina reacts with the carbon in the anode electrode.   



 

323 
 

Table 45  Emission of CO2 for production of one tonne of aluminium in some Indian aluminium plants 
563

 

Pr tonne produced 
aluminium tonne  CO2 

Combustion 
of fuel 

Production of 
alumina 

Chemical 
reaction in 
electrolysis 

HINDALCO, Uttar Pradesh, 
India  20.99 14.50 2.05 2. 54 

INDAL, Orissa, India 20.62 16.31 0.92 2. 54 

NALCO, Orissa, India 20.66 14. 83 1.7 2. 54 

BALCO, India 22.78 16. 83 1. 77 2. 54 

 

Table 45 shows emission of CO2 for production of aluminium at some Indian aluminium plants.  The 

emissions data include production of alumina, emissions from combustion of fossil fuel as well as 

emissions due to chemical reactions in the electrolysis step. The numbers for combustion of fuel 

include emission of CO2 originating from production of electricity as well as emission from direct use 

of fossil fuel as thermal energy in the production of alumina. Indian electricity mix has a high 

proportion of coal which explains part of the high emission of CO2 
564 pr tonne aluminium in Table 45. 

As is evident from the tables above, aluminium has a much higher CO2-emission pr produced tonne 

than steel. The table clearly shows that combustion of fuel is the most important contributor to CO2-

emissions and that the CO2-emission originating from the chemical reaction at the electrolysis step is 

greater than CO2 from production of alumina.  Table 45 shows  the importance of the electrolysis 

step in CO2-emission from aluminium production. Presumably, the data from Indian aluminium 

smelters do not include transport of alumina to the aluminium smelters or transport of bauxite to 

the alumina plant. At least this is not stated in the article.  

Table 46 shows the emission of CO2 from aluminium plants in EU27+EFTA in 2005 calculated by the 

European Aluminium Association. The table is split between CO2 and CO2-equivalents. It is assumed 

that the calculation of CO2-equivalents is in line with the IPCC definition of “Kyoto basket” of 

greenhouse gases, though that is not stated in the report 565.  Emission of CO2 from thermal energy is 

caused by direct use of combustion of fossil fuels in the production processes of bauxite, alumina and 

aluminium ingot. In addition, fossil fuel is used to produce electricity which will generate CO2-

emissions. All in all, an emission of  9,7 tonne of CO2 is required to make 1 tonne of aluminium cast 

ingot in EU27 and EFTA in 2005. This is about half the emission data from Indian plants, probably 

reflecting the higher dependence of coal in the Indian electricity mix 566. Table 46 also shows that  

production of electricity accounts for about half of all emission of CO2-equivalents in production of 1 

                                                           
563

 See http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/69503091/PDFSTART ,  page 53, table II 
564

 Coal covers about 56,2% of domestic demand for commercial primary energy. See 
http://www.ifp.com/content/download/58416/1278358/version/2/file/7-
va_Coal+in+India+current+status+and+outlook.pdf  
565

 For definition of “Kyoto basket” see http://www.darkoptimism.org/2008/09/03/the-climate-science-
translation-guide/ , footnote 8 and IPCC,  http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg3/ar4-wg3-
chapter1.pdf , page 102-103 
566

 A global economy where capital flows to the locations with highest profit potential could cause international 
aluminium production to be located in countries with low labour wages, subsidised energy and high CO2-
emissions if CO2 emissions continue to be free. 

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/69503091/PDFSTART
http://www.ifp.com/content/download/58416/1278358/version/2/file/7-va_Coal+in+India+current+status+and+outlook.pdf
http://www.ifp.com/content/download/58416/1278358/version/2/file/7-va_Coal+in+India+current+status+and+outlook.pdf
http://www.darkoptimism.org/2008/09/03/the-climate-science-translation-guide/
http://www.darkoptimism.org/2008/09/03/the-climate-science-translation-guide/
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg3/ar4-wg3-chapter1.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg3/ar4-wg3-chapter1.pdf
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tonne of aluminium ingot and that consequently the electrolysis step is the dominant production 

step when considering emissions of CO2. 

Table 46 CO2-emissions  in kg from production of 1 tonne of  aluminium products in EU27+EFTA 2005 
567

 

Process Process CO2 CO2-
equiv. 

Electricity Electrolysis 4230 4462 

Primary aluminium Total 8566  

 Direct process 1804  

 Electricity 4584  

 Thermal energy 1758  

 Transport 68  

 Auxiliary 
processes 

353  

Ingot Total  9677 

 Direct process  2594 

 Electricity  4826 

 Thermal energy  1820 

 Transport  69 

 Auxiliary 
processes 

 368 

 

Table 47 Emissions of CO2 from production of 1 kg of aluminium in Germany and Norway 

1 kg 
aluminium Year Energy (MJ) CO2 (kg) CH4 (kg) N2O (kg) 

CO2-equiv 
(kg) 

Germany 2000 194,4 12,2 0,015 0,0003 14,3 

 
2005 188,5 13,1 0,014 0,0004 15,2 

 
2020 157,6 11,9 0,012 0,0005 16,4 

Norway 2000 105,6 5,74 0,002 0,0001 9,45 

 
2005 106,1 5,73 0,002 0,0001 9,44 

 
2020 111,1 6,07 0,002 0,0001 9,79 

 

Table 47 shows emissions of CO2 from aluminium production in Germany and Norway in 2000 and 

2005 plus an estimate for the same emissions in 2010. The emissions are split into the three 

dominant gases in the “Kyoto basket”, CO2, N2O which is nitrus-oksid or “laughing gas”, and CH4 

which is methane. There is also a column for CO2-equivalents where the effect of all gases in the 

“Kyoto basket” are normalized to the effect of 1 unit of CO2. This means that for methane i.e., the 

amount of CO2 that is necessary to equal the global warming effect of one kg of methane is 

calculated. The emissions of 1 kg of methane is then multiplied with this factor to equalize the effect 

of  methane relative to CO2 568. Table 47  also has a column for energy consumption pr tonne of 

produced aluminium which is presented and discussed in tables above. 

According to Table 47, emissions of CO2 in Germany will increase even if energy consumption 

declines. The decline in energy consumption coincides with reduced use of coal  and increased use of 
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 European Aluminium Association, 
http://www.eaa.net/upl/4/en/doc/EAA_Environmental_profile_report_May08.pdf , page 37-38 
568

 See http://www.darkoptimism.org/2008/09/03/the-climate-science-translation-guide/ for an explanation 
of concepts like CO2, CO2-equivalents and radiative force. 

http://www.eaa.net/upl/4/en/doc/EAA_Environmental_profile_report_May08.pdf
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natural gas and oil.  It seems rather odd that reduced consumption of energy and reduced relative 

use of coal  should generate more emissions of CO2. The increased use of natural gas (from 12-23,7%) 

and heavy oil (12,7-17,5%) over the period should account for some of this increase in emissions. 

Also, for the CO2-gas itself, there is a decline over the period, which is also true for methane while 

there is an approximate 76% increase of emissions of N2O. This is probably due to the shift in the 

composition of the electricity mix and thermal energy.  

There is a slight increase (3,6%) in emissions of CO2 from Norwegian aluminium plants over the 

period 2000-2020. In Norway, a reduction in use of hydropower will be substituted for by increased 

use of natural gas which should lead to more emissions of CO2. Since the energy efficiency of natural 

gas is lower than the one for hydropower, this should also increase the primary energy consumption 

pr produced kg. All in all, the emissions of CO2-equivalents in Germany compared to Norway is 4,9 kg 

higher for each kg produced aluminium in 2000 while the corresponding number for 2020 is 6,6 kg.  

Recycling of  aluminium is not a new process, it has been ongoing almost since the start of aluminium 

production. According to the European Aluminium Association ”...it is estimated that 75% of all 

aluminium ever produced is still in use today” 569. Also according to EAA more than half of the 

aluminium produced in EU 27+EFTA today is based on recycled aluminium scrap.   

Aluminium scrap comes in two different forms. New scrap is surplus materials from aluminium plants 

which is not part of the final finished product. This scrap is left-over materials. They also include 

dross from the production. This new scrap is melted in furnaces and used to produce aluminium 

alloys. There is no specific scrap preparation step needed in order to use new scrap since most of the 

materials come directly from production of primary aluminium without any additional preparation or 

processing. New scrap is also called process scrap. 

Old scrap is scrap obtained from aluminium products which have reached their end-of life as 

consumer goods. These goods are fabricated from  primary aluminium with other materials added in 

the fabrication. Consequently, they need to be processed before they can be used to produce 

aluminium alloys.. So the main difference between old and new scrap is the inclusion of a processing 

step before the scrap can be re-melted. According to EAA, new scrap is re-melted while old scrap is 

refined 570. Alloys from remitting are wrought aluminium alloys with less than 5% of alloying 

elements in them while alloys from refining  include alloying elements such as magnesium and 

copper which can contribute 5-15% of the final product mass 571.  Old scrap is also called used scrap 
572. 

In Europe, the total amount of scrap used in recycling was 5,5 million tonnes in 2005. Refiners used 

65% of this amount while re-melters used the rest. In comparison, 4,5 million tonnes of pure 

aluminium was produced in the electrolysis step 573. It took 1,009 tonnes of aluminium scrap plus 29 

kg of alloy elements to produce 1 tonne of aluminium ingot from re-melting in 2005. For refining, it 

took 1,054 tonnes of aluminium scrap plus 64 kg of alloying elements to produce 1 tonne of 
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 http://www.eaa.net/upl/4/en/doc/EAA_Environmental_profile_report_May08.pdf , page 50 
570

 ibid., page 51. 
571

 ibid., page 7 and 53. 
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 ibid., page 5 
573

 ibid., page 22 and 54. 

http://www.eaa.net/upl/4/en/doc/EAA_Environmental_profile_report_May08.pdf
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aluminium ingot in 2005. Hence recycled aluminium contributed about half of all aluminium 

produced in EU 27+EFTA in 2005. 

Table 48 Input and output for 1 tonne of aluminium ingot from process scrap 

Remelted aluminium 

Process, 
thermal and 
others Electricity Total Unit 

Input Type Value Value 
  

 
Crude oil 3,4 2,4 5,8 kg 

 
Hard coal 0,5 12 12,5 kg 

 
Brown coal 0,9 19,2 20,1 kg 

 
Natural gas 80,9 6,6 87,5 kg 

 
Primary energy 3849 1737 5586 MJ 

Output CO2 219 79 298 kg 

 
CO2-equivalents 234 83 317 kg 

 
Nox 0,25 0,14 0,39 kg 

 
Ethene-equiv. 0,04 0,029 0,069 kg 

 

 Table 48 shows input and output for production of 1 tonne of aluminium ingot from new scrap or 

process scrap. All in all, 5586 MJ of primary energy is needed to produce 1 tonne of aluminium ingot. 

This is equivalent to 1551 kWh of primary energy which is substantially less than what is required for 

1 tonne of ingot made of pure aluminium from the electrolysis step. According to table 4, 151632  MJ 

of primary energy was needed to produce 1 tonne of aluminium ingot from the electrolysis step. 

Recycling thus requires only 3,7% of all primary energy needed for production through electrolysis.  

Recycling new scrap or process scrap requires emissions of 317 tonnes of  CO2-equivalents for 

production of 1 tonne of aluminium ingot. According to Table 46, it takes 9677 tonnes of CO2-

equivalents to produce 1 tonne of ingot based on pure aluminium from the electrolysis step. Thus, 

recycling new scrap saves 96,7% of these CO2-emissions. 

Table 49 shows the input and output for producing 1 tonne of aluminium ingot from old used scrap. 

Since this scrap requires a preparation step the primary energy consumption and the emissions are 

higher than what is the case for recycling new process scrap. Recycling old scrap requires about 38% 

more primary energy than recycling new scrap, and the CO2-emissions measured in CO2-equivalents 

are about 60% higher.  

Compared to producing 1 tonne of aluminium ingot from the electrolysis step, recycling old scrap 

requires only 5% of the primary energy consumption for the same product. Recycling old scrap 

requires emissions of 506 kg of CO2-equivalents opposed to 9677 tonnes for aluminium from the 

electrolysis step. Thus, 95% of CO2-emissions from production of primary aluminium are saved by re-

melting recycled old scrap.   

Table 49 Input and output for 1 tonne of aluminium ingot from used scrap 

Refined aluminium 

Process, 
thermal and 
others Electricity Total Unit 

Input Type Value Value 
  

 
Crude oil 8,2 2,7 10,9 kg 
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Hard coal 1,9 13,4 15,3 kg 

 
Brown coal 1,7 21,5 23,2 kg 

 
Natural gas 104,6 15,5 120,1 kg 

 
Primary energy 5376 2308 7684 MJ 

Output CO2 382 99 481 kg 

 
CO2-equivalents 391 115 506 kg 

 
Nox 0,37 0,18 0,55 kg 

 
Ethene-equiv. 0,05 0,035 0,085 kg 

 

In 2005, refiners used 65% of all scrap collected in EU27+EFTA. The emissions of CO2-equivalents for 

refiners pr tonne of produces ingot is 506 kg according to Table 49. The corresponding value for re-

melters is 317 kg according to Table 46. Weighing the two results together, we obtain emissions of 

440 kg CO2-equivalents for production of 1 tonne of aluminium ingot based on recycled aluminium. 

This includes both recycling of process scrap and old used scrap. Doing the same weighing for the 

other indicators we obtain the numbers in Table 50. These values should be representative for 

recycled aluminium in EU27+EFTA. 

Table 50 Weighted input and output for 1 tonne of aluminium ingot from recycled aluminium scrap 

Weighted 
average 

 

Process, 
thermal and 
others Electricity Total Unit 

Input Type Value Value 
  

 
Crude oil 6,5 2,6 9,1 kg 

 
Hard coal 1,4 12,9 14,3 kg 

 
Brown coal 1,4 20,7 22,1 kg 

 
Natural gas 96,3 12,4 108,7 kg 

 
Primary energy 4842 2108 6950 MJ 

Output CO2 325 92 417 kg 

 

CO2-
equivalents 336 104 440 kg 

 
Nox 0,3 0,2 0,5 kg 

 
Ethene-equiv. 0,0 0,0 0,1 kg 

 

Table 51 shows input and output for the production of kg of aluminium from secondary material in 

Germany in 2000 and 2005. The data are obtained from ProBas. The values are higher than in the 

EAA-report. By converting the data in Table 51 to production of  1 tonne (from 1 kg)  we make them 

comparable to the EAA estimate. The estimate for primary energy for production of 1 tonne of 

aluminium based on secondary material in ProBas is 3,6 times higher than the EAA’s weighted 

estimate for production of 1 tonne of ingot from recycled scrap. Estimates for emissions of CO2-

equivalents are almost 4 times higher in the ProBas estimate.  

Table 51 Input and output for production of 1 kg of aluminium from secondary raw material. Germany 2000 and 2005. 

 
Germany 2000 2005 Unit 

Input Nuclear power 5,58 5,09 MJ 

 
Biomass 0,00621 0,156 MJ 

 
Brown coal 4,54 4,27 MJ 

 
Hard coal 1,77 2,31 MJ 
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Natural gas 11,1 9,89 MJ 

 
Crude oil 2,02 2,11 MJ 

 
Geothermal 0,000016 0,0000147 MJ 

 
Garbage, waste 1,85 1,49 MJ 

 
Sun 0,00000415 0,00302 MJ 

 
Wind 0,00255 0,0672 MJ 

 
Hydropower 0,255 0,235 MJ 

 
Secondary material -0,00346 -0,0031 MJ 

 
Total   27,12032015 25,6181347 MJ 

Output CO2 1,58 1,53 kg 

 
CO2-equiv. 1,76 1,72 kg 

 
N2O 0,0000377 0,000039 kg 

 
NMVOC 0,00016 0,000157 kg 

 
NOx 0,00262 0,00256 kg 

 
CH4 0,00267 0,00252 kg 

 
CO  0,0083 0,00832 kg 

 

One reason for the discrepancy between ProBas and EAA-estimate could be the materials going into 

the production of 1 unit of aluminium. According to ProBas, 66 g pure aluminium from electrolysis 

step is used together with 1,1 kg of scrap to produce 1 kg of secondary aluminium. The ProBas 

estimate contains no information on whether this scrap is old or new scrap. 

In the EAA recycling model for re-melting the input for re-melting is clean process scrap (66%), ingot 

for re-melting (21%), alloying elements (3%) and some liquid aluminium from special scrap (10%). 

According to EAA, only scrap input is considered, other forms for input is substituted by clean process 

scrap 574. This could explain some of the discrepancy, since the pure aluminium used in the ProBas 

estimate will require more energy to produce. Then again, in the EAA model for refined used scrap 

alloying elements are substituted for by pure aluminium which should increase the EAA estimate 575. 

Also, the EAA estimate is for one unit of aluminium cast ingot which requires more processing than 

one unit of aluminium made from primary or secondary materials. 

Also, EAA claims that the use of thermal energy in the melting process has been “significantly 

reduced” 576. The ProBas estimate is not split into electricity and thermal energy. According to the 

EAA estimate thermal energy constitutes close to 70% of all primary energy use.    

The ProBas estimate is also valid only for Germany while the EAA recycling model is valid for 

EU27+EFTA. This could explain some of the difference between the two estimates, though it is not 

clearly how the estimates would be affected. 

All in all, the ProBas estimate seems  high in relation to the EAA recycling model. There is also little 

difference between the 2000 and 2005 estimates from ProBas. This is contrary to the assumptions in 

the EAA estimates.   

In conclusion, the EAA  estimates are representative for recycled aluminium in EU27+EFTA in 2005. 

The ProBas estimates cover not only recycled materials, they are a mix of pure and recycled 
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materials. As an estimate of materials actually used in production of aluminium products these 

estimates from ProBas may be more representative. 

Table 52 shows the effect of recycling in the ProBas model. The table shows the proportion in 

percentage points for estimates with recycling relative to estimates without recycling. Use of brown 

coal with recycling is for instance 7,5% of the use of brown coal without recycling in 2000 and 3,1% in 

2005.    

Table 52 Effect of recycling in the ProBas model. Estimates with recycling relative to estimates without recycling for 
energy use and environmental indicators. 

  
2000 2005 

Input Nuclear power 9,6 % 12,1 % 

 
Biomass 7,5 % 3,1 % 

 
Brown coal 9,6 % 11,1 % 

 
Hard coal 9,6 % 6,4 % 

 
Natural gas 47,4 % 35,7 % 

 
Crude oil 8,2 % 7,6 % 

 
Geothermal 9,6 % 12,0 % 

 

Garbage, 
waste 9,5 % 20,5 % 

 
Sun 47,5 % 3,0 % 

 
Wind 7,6 % 3,1 % 

 
Hydropower 9,7 % 12,1 % 

 
Secondary material 

 

 
Total   13,9 % 13,6 % 

Output CO2 13,0 % 11,7 % 

 
CO2-equiv. 12,3 % 11,3 % 

 
N2O 12,6 % 10,1 % 

 
NMVOC 

  

 
NOx 

  

 
CH4 17,9 % 17,6 % 

 

  

As can be seen from Table 52, emissions of CO2-equivalents with recycling are only 12% of what they 

are without recycling in 2005, according to the ProBas estimates. Recycling only requires about 14% 

of all primary energy required without recycling.   The additional benefit of the recycling effect in 

2005  required more use of hydropower, geothermal energy and electricity produced from waste and 

garbage in 2005 relative to the year 2000. 

 

Production of copper 

Copper is produced 577 from copper ore which comes in two forms, sulphide or oxide ores. Sulphide 

ores must be concentrated before producing copper, this process involves removing water and slag 

which is waste materials for the copper production. Copper concentrate can be turned into copper in 

two ways: 
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 leaching the ore with an acid solution yielding copper sulphate solution which is used it in an 

electrolysis where cathodes made from pure copper foils attract pure copper, 

 smelting the copper concentrate before using it in an electrolysis as above, the difference 

being that the product from leaching is copper sulphate while the product from smelting is 

99% pure copper. 

During electrolysis metals like gold, silver and platinum may be recovered. Recycled copper can be 

used in the smelting process.  

A Japanese study 578 estimates the emissions of CO2 from copper production to be between 1400 

tonne and 2240 tonne of CO2 pr produced tonne of copper. The emissions are dependant on 

material composition, energy consumption and the electricity mix when energy sources are 

converted into electricity. 

Copper has excellent electrical conductive properties. So more use of copper should increase loss of 

energy during use of electrical appliances 579. According to Leonardo Energy 580 the total loss of 

energy in electricity networks globally is in the order of 1279 TWh per year which corresponds to 

emissions of 750 million tonnes of CO2. Reducing loss in electricity networks could therefore have a 

huge impact on use of fossil fuel to produce electricity. It is claimed that the present technology is 

capable of reducing the loss to 30-50% of what it is today by increased use of copper 581.   This is also 

true for vehicles, more copper should increase energy efficiency in vehicles, thereby reducing the 

consumption of fossil  fuels since vehicles use these fuels to produce their electricity.  The European 

Copper Institute (ECI) claims that a “high-efficiency” motor has 30% more copper then the average 

motor. ECI claims that use of one additional kg of copper in a rotor made of copper reduce the 

emissions of CO2 by 3,674 kg pr year 582.    

According to ECI 41% of copper produced in Europe comes from recycled copper. All in all, 889 000 

tonnes of copper was produced in EU-countries in 2005 583, which means close to 365 000 tonnes of 

copper are recycled each year in Europe. 

There is about 23 kg of copper in an average US car, 18 kg for electrical components and 5 for non-

electrical components 584. A modern US car contains come 1500 electrical wires (in total 1,62 km of 

wires) while the same number for a car in 1948 was 55 wires (in total 45 m). In comparison, a 

construction vehicle contains about 30 kg of copper, an electrical forklift 63 kg, a Boeing 747-200 

4082 kg of copper and a typical diesel-electric railroad locomotive 4990 kg of copper 585. Railroads 
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and subways use much copper both in locomotives and subway cars, in transformers for electricity to 

the catenary and for the tracks which can be made of copper alloys like brass and nickel silver. 

The problem with recycling copper is that it must be pure to retain its electrical conductive 

properties. Copper used in alloys such as brass cannot be recycled as pure copper with accordingly 

electrical conductive superiority. Brass is an alloy of copper and zinc. Brass scrap can only be used  as 

input for products which contain brass. 

Table 53 shows input and output for production of 1 kg of copper in Germany 2005. The data 

includes all energy consumption and emissions in the entire production chain up to production of 

pure copper. The table contains data both with and without recycling. Recycled copper covers both 

pure copper as well as alloys which contains copper. The data for recycling is calculated as an average 

of all recycled material in which copper is a part. Negative values for energy consumption in the 

column for recycling is a credit allocated to the energy item on bases of saved energy.  

As Table 53 shows, recycling of copper saves 43,3 MJ of primary energy pr kg produced copper. 

Looking at emissions, recycling saves nearly 4 kg CO2-equivalents, 30 g of NOx and 10 g of CO for 1 kg 

of produced copper in Germany 2005. 

Table 53 also shows a column for a mix of 50% primary copper and 50% secondary from scrap. The 

estimates for secondary copper includes transport of 0,3 tonne-km with freight train for each kg of 

copper produced. The mix of primary and secondary is probably most representative for the mix of 

copper used in manufacturing goods in Germany. The German mix corresponds reasonably well with 

the ECI estimate of use of 41% recycled copper in production of new copper in Europe. According to 

the table, using a production mix of 50-50 of new and recycled copper reduces the energy 

consumption with 22 MJ per produced kg and emissions of CO2-equivalents with close to 1,9 kg. 

Table 53 Input and output for production of 1 kg of copper in Germany 2005 with and without recycling 

 
Germany 2005 

Without 
recycling 

With 
recycling 

Mix 50-
50 

 Input Nuclear power 3,34 3,34 3,34 MJ 

 
Biomass 0,43 0,411 0,422 MJ 

 
Brown coal 3,14 3,07 3,1 MJ 

 
Hard coal 28,90 16 22,5 MJ 

 
Natural gas 10,90 -0,35 5,26 MJ 

 
Heavy oil 22,60 0,892 11,8 MJ 

 
Geothermal 0,00 9,79E-06 0,00001 MJ 

 
Garbage, waste 0,55 0,566 0,559 MJ 

 
Secondary raw materials 0,13 2,89 1,51 MJ 

 
Sun 0,01 0,00827 0,00861 MJ 

 
Hydropower 0,27 0,154 0,212 MJ 

 
Windpower 0,19 0,178 0,183 MJ 

 
Total 70,46 27,16 48,89 MJ 

Output CH4 0,0134 0,00591 0,00964 kg 

 
CO 0,0128 0,00422 0,0085 kg 

 
CO2 5,62 1,92 3,77 kg 
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N2O 0,000333 2,95E-05 0,000181 kg 

 
NMVOC 0,000685 6,32E-05 0,000374 kg 

 
NOx 0,0293 0,00348 0,0164 kg 

 
SF6 0 0 0 kg 

 
SO2 0,019 0,00466 0,0118 kg 

 
Staub 0,00362 0,000283 0,00195 kg 

 
CO2-Equivalent 5,93 2,06 4,04 kg 

 

Personbil 

Innledning 
Vi skal i dette notatet se på energibruk og utslipp for personbiler for passasjertrafikk. Vi skal se på 

direkte energibruk, indirekte energibruk samt brutto direkte energibruk. Videre skal vi se bruke 

makro-perspektiv som innebærer å analysere gjennomsnittstall for grupper av kjøretøy samt mikro-

perspektiv som innebærer å se på enkelte biltyper.  

Energibruken som analyseres måles med primærenergi, det vil si at det er tatt hensyn til tap ved 

framstiling av energikilden for primærenergien. 

Direkte energibruk 
En personbils direkte energiforbruk er avhengig av bilens luftmotstand, dekkenes rullemotstand, 

bilens vekt, drivstoffets energieffektivitet samt energiforbruket til hjelpesystem 586. 

Energieffektiviteten måles som den prosentdelen av brennverdien som er tilgjengelig for framdrift. 

Brennverdien måles vanligvis med den lavere kaloriverdi 587. 

Konvensjonelle drivstoff 

SSB 588 gir en oversikt over energibruk for personbiler for årene 1994, 1998 og 2004. Det skilles 

mellom bensin- og dieselbiler. Figur 76Figur 76 viser utviklingen i drivstofforbruk for begge typer biler 

i  perioden 1994-2004. Figuren viser omlag lik nedgang for både bensin- og dieseldrevne personbiler. 

Dieselbilene har det laveste forbruket i liter pr mil for alle år. Dette skyldes den mer fullstendige 

forbrenning av drivstoff i en dieselbil som opererer under høyere temperatur med høyere trykk siden 

blandingen av luft og drivstoff er selvantennelig. 

Forbruket i MJ pr vognkm følger direkte av energiforbruket i liter pr mil. Utviklingen i MJ per person-

km 589 er derimot avhengig av endring i utnyttelsesgrad av personbil. Utnyttelsesgraden er forholdet 

mellom MJ pr vogn-km og MJ-person-km. En inspeksjon av tallene viser at utnyttelsesgraden har gått 

ned fra omlag 1,8 til omlag 1,7 for begge typer biler. Tabell 164 viser resultatet.   
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Figur 76 Utvikling i drivstoff-forbruk i liter pr mil for bensin- og dieseldrevne biler 1994-2004 

 

Tabell 164 Utvikling i energibruk og utnyttelsesgrad for bensindrevne og dieseldrevne biler 1994-2004 

 
MJ pr vogn-km MJ pr person-km Utnyttelsesgrad 

  Bensin Diesel Bensin Diesel Bensin Diesel 

1994 2,77 2,19 1,53 1,21 1,813 1,808 

1998 2,66 2,07 1,50 1,17 1,772 1,774 

2004 2,51 1,92 1,45 1,11 1,732 1,728 

 

Endring i energibruk pr person-km er en funksjon av endring i drivstofforbruk pr enhet og endring i 

utnyttelsesgraden. Likning 18 viser sammenhengen: 

Likning 18 Energi pr person-km 

  

 

   
 

 

   
 
   

   
 

Det siste leddet i Likning 18 er utnyttelsesgraden,  forholdet mellom vogn-km og  person-km målt 

med samme enhet, MJ. Nedgangen i forbruket pr vogn-km er større enn nedgangen i person-km for 

begge typer personbiler. Tabell 1 viser derfor at endring i person-km først og fremst skyldes det 

første leddet, endring i motorteknologi og forbruk pr km.   

Chester og Horvath (2008) 590 analyserer energibruken til tre amerikanske typer personbiler. Den 

første er en vanlig sedan, en Toyota Camry som veier 1,45 tonn.  Den andre er en SUV, en Chevrolet 
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Trailblaizer på 2,1 tonn. Den tredje er en Ford F-serie pick-up på 2,4 tonn. Alle kjøretøyene har en 

årlig kjørelengde på 17 700 km. 

Tabell 165 Energibruk og utnyttelsesgrad amerikanske biler 2007. 

Type 
MJ pr 
person-km 

MJ pr 
vogn-km 

Utnyttelses-
grad 

Sedan 1,86 2,98 1,60 

SUV 2,80 4,85 1,73 

Pick-up 3,54 5,16 1,46 

  

Tabell 165Tabell 165 viser energibruken pr person-km og vogn-km samt utnyttelsesgraden for de 

amerikanske bilene.  SUV-bilen har en utnyttelsesgrad på linje med de norske personbilene i 2004,  

sedan-bilen har en dårligere og pick-up bilen har den dårligste. Variasjonsbredden, avstanden 

mellom høyeste og laveste verdi,  er størst for energibruk pr vogn-km og lavest for 

utnyttelsesgraden. Dette tyder på at energieffektiviteten i motorteknologien er mest avgjørende for 

forskjellen i energibruk pr person-km. Dette har ventelig sammenheng med at amerikanske biler har 

større motorer med lavere energieffektivitet. 

MIT har laget 591 en studie som viser antatt energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter fra kjøretøy i 

2020. Studien inneholder en referansebil, en Toyota Camry bensinbil fra 1996. Deretter analyseres en 

bensinbil gitt normal teknologiendring fram til 2020 og en bensinbil og en diesel antatt avansert 

teknologiendring til samme år.  I tillegg analyseres hybridvarianter hvor fossile drivstoff som bensin, 

diesel og CNG  brukes i en forbrenningsmotor sammen med batteri og en elektrisk motor. Batteriet 

lades ved bruk av forbrenningsmotoren.   

MiT analyserer to hybridvarianter med brenselceller. I den ene varianten reformeres bensin til 

hydrogen, i den andre reformeres metanol. Deretter brukes hydrogen i en brenselcelle til å 

produsere elektrisitet til en elektrisk motor. Til slutt analyserer MiT en elektrisk bil i 2020. 

Alle kjøretøyene i MiT-studien er analysert ved hjelp av simuleringer av en kjøresyklus 592 som 

inneholder 45% bykjøring og 55% motorveikjøring 593. Estimatene gjelder for en middels stor 

familiebil. 

Figur 77 viser energibruken i MJ pr vogn-km for fire biltyper. Den første er referansebilen. Den andre 

typen er en bensinbil i 2020 uten antatt teknologiendring i drivverk eller chassis. Den tredje typen er 

en bensinbil i 2020 med den antatte teknologiendring og den fjerde typen er en dieselbil med antatt 

teknologisk endring. 

Figur 77 Energiforbruk i MJ pr vogn-km for ulike biltyper 1996 og 2020. 
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MIT-studien bygger på simulering av energibruk med en blandet kjørestil hvor urban kjøring utgjør 

45% og kjøring på motorvei 55%. Den viser et energiforbruk for Toyota Camry i 1996 som ligger 

omlag på samme nivå som bensinbiler i Norge i 1998. Derimot ligger det forventede forbruket i 2020 

under nivået i Norge i 2004. Figuren viser også at selv uten større teknologiendringer vil 

energibruken for bensinbiler synke kraftig mot 2020. Endringen på omlag 1 MJ tilsvarer 0,3 liter pr 

mil målt med lavere brennverdi for bensin på 32,2 MJ/liter.  Den viser også at forskjellen i 

energieffektivitet mellom bensin- og dieselbiler er mindre med samme teknologiendring i 2020 enn 

den var i Norge i 2004. 

Den tyske databasen ProBas inneholder estimat for energibruken til en liten bensinbil, en liten 

dieselbil og en større dieselbil for året 2005. Estimatet gjelder for tyske biler 594. I tillegg gir ProBas et 

estimat for en dieselbil uten noe nærmere angitt størrelse. Det er ikke nærmere spesifisert hvilken 

motorstørrelse som gjelder som stor og liten dieselbil eller liten bensinbil. Alle estimat fra ProBas 

gjelder for nye kjøretøy i 2000. 

ProBas henter estimatene fra regnemodellen TREMOD utviklet av IFEU, Institut für Energie und 

Umweltforshung. TREMOD gir energi-estimat for hele kjeden Well-to-Wheel 595. Samtidig gir ProBas 

estimat for input drivstoff for produksjon av 1 passasjer-km. Dette er Tank-to-Wheel estimatet. 

Differensen gir Well-to-Tank estimat for energibruk. Tilsvarende gir ProBas estimat for utslipp for 

hele kjeden ("Vorkette") som er Well-to-Wheel estimat og estimat for direkte utslipp, Tank-to-Wheel. 

Differensen gir igjen et anslag på utslipp for Well-to-Tank kjeden. 

                                                           
594

 Estimatene har intern-navnene Pkw-Otto-klein-DE-2005 , Pkw-Diesel-klein-DE-2005, Pkw-Diesel-gross-DE-
2005 i ProBas. Disse navnene kan kopieres inn i søkefunksjonen Volltextsuche i hovedmenyen for å se 
estimatene. 
595

 http://www.netzwerk-
lebenszyklusdaten.de/cms/webdav/site/lca/groups/allPersonsActive/public/Projektberichte/NetLZD-
Transport_S01_v04_2007.pdf, side 6 

http://www.netzwerk-lebenszyklusdaten.de/cms/webdav/site/lca/groups/allPersonsActive/public/Projektberichte/NetLZD-Transport_S01_v04_2007.pdf
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En studie fra IFEU påpeker flere forhold som påvirker energibruken i en personbil 596.  

 Kjøretøyspesifikke forhold som bilens egenvekt og luftmotstand. 

 Motortekniske forhold som type innsprøyting og eksosbehandling. 

 Kjøretøyets utrustning som varmeapparat og klimaanlegg. 

 Trafikkforhold som køkjøring og trafikkflyt. 

 Driftsforhold som fart og kjøremønster. 

 Topografiske forhold (kurvatur). 

En annen studie fra IFEU 597 gir estimat for biler med ulikt drivstoff med ulik størrelse som brukes i 

ulik type trafikk. Drivstoff fordeles på bensin og diesel, størrelse på liten, middels og stor og type 

kjøring på indre by, landevei 598 og motorvei (autobahn). Tallene fra IFEU er oppgitt i liter pr 100 km. 

Vi har regnet dem om til MJ pr vogn-km ved å bruke verdier fra SSB(2008) for tetthet (0,84 kg/liter 

for diesel, 0,74 kg/liter for bensin) og energiinnhold (43,9 MJ/kg for bensin, 43,1 MJ pr kg for diesel). 

Tallene fra IFEU og ProBas er gjengitt i Tabell 166. Estimatene fra IFEU er regnet om til passasjer-km 

ved å anta 1,73 passasjerer pr bil som er gjennomsnittlig passasjer-belegg i Norge 2005 i følge SSB 599.  

Vi kjenner ikke hvilket passasjer-belegg som er brukt ved beregning av energibruk pr passasjer-km i 

ProBas. 

Tabell 166 Direkte energiforbruk MJ pr passasjer-km og  MJ pr vogn-km for ulike personbiler Tyskland  

Drivstoff Størrelse År MJ/vogn-km 
MJ/pass-
km Kilde 

Diesel Liten 2005 1,61 0,93 ProBas 

Diesel Stor 2005 3,32 1,92 ProBas 

Bensin Liten 2005 2,47 1,43 ProBas 

Bensin-bykjøring Liten 2000 2,89 1,67 IFEU 

Bensin-bykjøring Middels 2000 3,44 1,99 IFEU 

Bensin-bykjøring Stor 2000 4,42 2,55 IFEU 

Bensin-Landevei Liten 2000 1,88 1,09 IFEU 

Bensin-Landevei Middels 2000 2,21 1,28 IFEU 

Bensin-Landevei Stor 2000 2,79 1,61 IFEU 

Bensin-Autobahn Liten 2000 2,44 1,41 IFEU 

Bensin-Autobahn Middels 2000 2,47 1,43 IFEU 

Bensin-Autobahn Stor 2000 3,18 1,84 IFEU 

Diesel-bykjøring Liten-middels 2000 2,43 1,40 IFEU 

                                                           
596

 Lambrecht, U., Diaz-Bone, H., Höpfner, U.:  Bus, Bahn und Pkw auf dem Umweltprüfstand. Vergleich von 
Umweltbelastungen verschiedener Stadtverkehrsmittel. Insititut für Energie- und Umweltforschung, 
Heidelberg, februar 2001, Tabell 2, http://www.ifeu.de/verkehrundumwelt/pdf/VCD+IFEU(2001)_Bus-Bahn-
Pkw_auf_dem_Umweltpruefstand.pdf 
597

 IFEU:: Wissenschaftlicher Grundlagenbericht zur „Mobilitäts-Bilanz“ und zum Softwaretool „Reisen und 
Umwelt in Deutschland“, Heidelberg 2000, 
http://www.wwf.de/imperia/md/content/sponsoring/mobilitaetsbilanz.pdf 
598

 Det tyske uttrykket "Ausserorts" tolkes her som landevei. 
599

 SSB (2008), side 18  

http://www.ifeu.de/verkehrundumwelt/pdf/VCD+IFEU(2001)_Bus-Bahn-Pkw_auf_dem_Umweltpruefstand.pdf
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Diesel-bykjøring Stor 2000 3,19 1,84 IFEU 

Diesel-Landevei Liten-middels 2000 1,70 0,98 IFEU 

Diesel-Landevei Stor 2000 2,17 1,26 IFEU 

Diesel-Autobahn Liten-middels 2000 2,28 1,32 IFEU 

Diesel-Autobahn Stor 2000 2,57 1,49 IFEU 

 

Figur 78 viser resultatene pr vogn-km fra  Tabell 166.  

Figur 78 Energiforbruk for ulike biler med ulik kjørestil  i MJ pr vogn-km Tyskland 2005 (ProBas) og 2000 (IFEU). 

 

Forklaring: BS-B=Bensinbil stor i bykjøring, BS-L=Bensinbil stor landevei, BS-A Bensinbil stor autobahn 

BL-B=Bensinbil liten i bykjøring, BL-L=Bensinbil liten landevei, BL-A Bensinbil liten autobahn 

BM-B=Bensinbil middels i bykjøring, BM-L=Bensinbil middels landevei, BM-A Bensinbil middels autobahn 

DS-B=Dieselbil stor i bykjøring, DS-L= Dieselbil stor landevei, DS-A Dieselbil stor autobahn 

DLM-B= Dieselbil liten/middels i bykjøring, BL-L= Dieselbil liten/middels landevei, BL-A Dieselbil liten/middels autobahn 

Figur 78 viser at bilene som blir brukt i bykjøring kommer naturlig nok ut med høyest forbruk mens 

de minste bilene på landeveiskjøring kommer lavest ut, både for bensin og diesel. Kjøring på 

motorvei gir generelt et forbruk mellom landevei og bykjøring for tyske forhold. 

Concawe/Eucar er et samarbeidsprosjekt mellom EU-kommisjonens Institutt for miljø og bærekraft 
600, Eucar 601 og Concawe 602. Eucar er bilindustriens forskningsråd og Concawe er oljeindustriens 

bransjeorgan for helse, miljø og sikkerhet i raffinering og distribusjon 603. Prosjektet gir estimat for 

direkte energi (Tank-to-Wheel) og brutto direkte energi (Well-to-Tank) for personbiler med 
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 http://ies.jrc.ec.europa.eu/WTW.html 
601

 http://www.eucar.be/ 
602

 http://www.concawe.be/Content/Default.asp 
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 Se side 1, http://ies.jrc.ec.europa.eu/uploads/media/V3.1%20TTW%20Report%2007102008.pdf 

http://ies.jrc.ec.europa.eu/WTW.html
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konvensjonelle og biodrivstoff. Vi skal presentere estimatene for konvensjonelle drivstoff i denne 

delen. Senere skal vi komme til bake til estimatene for biodrivstoff. 

Alle estimat i Concawe/Eucar gjelder for en 5 seter sedan 604, altså en middels familiebil med fire 

dører i Golf-klassen 605. Concawe/Eucar har analysert energibruken for en slik bil ved å simulere et 

"standard europeisk kjøremønster" 606. Simuleringen er gjort med datamodellen ADVISOR som er 

utviklet av NREL, et direktorat som hører inn under det amerikanske miljøverndepartementet 607. 

Energibruken er altså ikke analysert ved empirisk testing men ved hjelp av datasimuleringer. 

Tabell 167 presenterer resultatet fra Concawe/Eucar for de konvensjonelle drivstoff bensin og diesel. 

Estimatene gjelder for Europa 2010. Estimatet for bensinbil er med og uten direkte innsprøyting. 

Estimatet for dieselbiler har bare direkte innsprøyting, her gis det ett estimat for dieselbiler med 

partikkelfilter og ett estimat for dieselbiler uten slik filter. 

Tabell 167 Energibruk MJ pr vogn-km og MJ pr passasjer-km for bensin og dieselbiler Europa 2010 fra CONCAWE/EUCAR 

Europa 2010 
MJ pr vogn-
km 

MJ pr 
passasjer-
km 

Bensin u/direkte innsprøyting Europa 2010 1,900 1,098 

Bensin m/direkte innsprøyting Europa 2010 1,879 1,086 

Diesel u/partikkelfilter Europa 2010 1,611 0,931 

Diesel m/partikkelfilter Europa 2010 1,657 0,958 

 

Tabell 167 viser at dieselbiler uten partikkelfilter er de mest energieffektive mens bensinbiler uten 

direkte innsprøyting er de minst energieffektive. Energibruken pr passasjer-km i Tabell 167 er regnet 

ut ved å anta 1,73 passasjerer pr km som er gjennomsnittet i Norge 2005.  

DeLucchi 608 gir et estimat for bensinbiler som blir brukt i kombinert by- og motorveikjøring i USA 

2010 609. Han gir ikke noe estimat for dieselbiler. Bensinbiler oppgir å ha et forbruk på 3,17 MJ/km 610, 

altså omlag 1,6-1,7 ganger høyere enn for en bensinbil fra Concawe/Eucar, avhengig av om 

bensinbiler har direkte innsprøyting eller ikke. Energiforbruket tilsvarer en stor bensinbil brukt på 

Autobahn-kjøring i Tyskland 2000. Tallene antyder at motorteknologien i Europa antas å gi mer 

energieffektive biler enn tilsvarende utvikling i  USA, også kontrollert for forskjeller i kjøremønster.  
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 ibid., side 5: "..coherent, compact sized European sedan". 
605

 ibid., side 6. 
606

 ibid., side 9. Kjøremønstret kalles NEDC og består av fire repeterte kjøresykluser i by og en på motorvei. 
Bilene antas å kaldstartes i en ute-temperatur på 20

o 
C, se 

http://en.wikipedia.org/wiki/New_European_Driving_Cycle. 
607

 http://www.nrel.gov/ 
608

 DeLucchi, M.A.: A Multi-Country Analysis of Lifecycle Emissions from Transportation Fuels and Motor 
Vehicles, University of California, Davis,   http://pubs.its.ucdavis.edu/publication_detail.php?id=52  
609

 ibid., side 23. 
610

 ibid.,  Table Y-13B. Forbruket oppgis til 4841 BTU/mile. BTU er British Thermal Units og er omregnet ved å 
bruke 0,001055 MJ/BTU, se http://en.wikipedia.org/wiki/British_thermal_unit 

http://en.wikipedia.org/wiki/New_European_Driving_Cycle
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Tesla Motors 611 gir et estimat for en VW Jetta med dieselmotor på 1,87 MJ/vogn-km. De anslår 

energibruken for en Honda Civic bensinbil til 1,59 MJ/vogn-km. Estimatet for bensinbilen er veldig 

lavt, det er også lavere enn tilsvarende estimat for diesel-bil.  

 

Alternative drivstoff  og motorteknologi 

VI skal i denne delen se nærmere på forbruket for alternative drivstoff. Vi skal hovedsakelig bruke to 

kilder, ProBas og rapporten fra MIT. Las oss først se på biologiske varianter av bensin og diesel. 

Etanol 

Etanol er et alternativ til bensin. ProBas inneholder to estimat for framdriftsenergi for ottomotorer 

med etanol 612 fordelt på to ulike år. En ottomotor er en motor hvor blandingen av drivstoff og luft 

antennes utenfra. Estimatene i ProBas er for etanol med hvete og sukkerroe som råvare. Begge 

råstoffene dyrkes og gjæres til etanol. Etanol kan også utvinnes fra sukker i cellulose. Ingen av 

estimatene i ProBas inneholder etanol laget fra cellulose.  

Det antas at etanol brukes uten blanding med bensin. Energibruken pr vogn-km   er regnet ved å anta 

en utnyttelsesgrad på 1,73 personer pr person-km. Det tilsvarer nivået i Norge 2005 med 

utgangspunkt i SSB-rapporten fra 2008 613. ProBas anslår den direkte energibruken for alle etanol-

estimat til 2,450 MJ pr passasjer-km og 4,239 MJ pr vogn-km. Estimatene for etanol gjelder for 2010. 

Concawe/Eucar gir åtte ulike estimat for personbil med etanol. To av estimatene bygger på etanol fra 

sukkerroe, fire estimat bruker hvete som råstoff, ett estimat bruker mais og et estimat bruker 

sukkerrør fra Brasil. De to estimatene med sukkerroe er basert på ulike forutsetninger om biogass fra 

overskuddsmateriale  fra gjæringen. I begge tilfelle eksporteres  plantemateriale som ikke benyttes til 

gjæring til dyrefor.  De fire estimat med hvete bygger på ulike forutsetninger om produksjon av 

prosess-energi og prosess-varme som benyttes i fabrikasjonsleddet. Energien kan produseres med 

gasskjele som bruker naturgass, kull eller strå som er den delen av hvete-planten som ikke benyttes 

til gjæring til etanol. Estimatet med mais forutsetter at prosess-energien og prosess-varmen kommer 

fra gasskjele drevet med naturgass.  

Estimatet for sukkerrør forutsetter ingen bruk av overskuddsmateriale, all energien som brukes 

belastes etanol. For de andre råvarene vil en del av den samlede energibruken belastes de nyttbare 

produkt som framskaffes i produksjonen ved siden av etanol. Disse ulike systemgrensene gir en mye 

høyere energibruk for sukkerrør enn for de andre råvarene. Siden systemgrensene ikke er 

sammenfallende velger vi å se bort fra estimatet med sukkerrør fra Brasil. 

I Concawe/Eucar er framdriftsenergien lik for etanol fra alle råvarer. Derimot vil den brutto direkte 

energibruken være ulik som vi skal komme tilbake til. Concawe/Eucar gir ett estimat for biler drevet 

med etanol  med direkte innsprøyting og ett estimat for biler drevet med etanol uten direkte 

innsprøyting. Det forutsettes at energibruken til framdrift er lik bensinbiler  av samme type 614. Den 
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 http://www.teslamotors.com/performance/well_to_wheel.php  
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 Intern-navn Pkw-DE-Otto-BioEtOH (aus ZR)-2010, Pkw-DE-Otto-BioEtOH (aus ZR)-2020, Pkw-DE-Otto-
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direkte energibruken (Tank-to-Wheel) for etanoldrevne biler er derfor den samme som for 

konvensjonelle bensinbiler slik vi har presentert dem ovenfor. Dette gir 1,9 MJ/vogn-km for biler 

uten direkte innsprøyting og 1,88 MJ/vogn-km for biler med slik innsprøyting. 

DeLucchi gir to estimat for framdriftsenergi til etanoldrevne biler. Kjøremønstret er det samme som 

for DeLucchi's estimat for bensinbiler som vi presenterte ovenfor. Etanolen bruker tre/gass og mais 

som råstoff. Sukkeret i cellulosen og hemicellulosen i grass og trevirke brukes til gjæring til etanol. 

DeLucchi anslår framdriftsenergien for biler drevet med begge typer etanol til 2,92 MJ pr vogn-km 615. 

Energibruken er med andre ord lavere enn for tilsvarende bensinbiler som DeLucchi anslår til 3,17 MJ 

pr vogn-km. 

Det er betydelig forskjell mellom estimat for direkte energibruk for personbiler med etanol. 

Estimatene fra ProBas ligger omlag 2,2 ganger så høyt som for etanolbiler uten direkte innsprøyting 

fra Concawe/Eucar. Estimatet fra DeLucchi er på sin side over 1,5 ganger så høyt pr vogn-km som 

estimatet fra Concawe/Eucar. 

Biodiesel 

For dieselmotorer er biodiesel et alternativ. Vi skal se på estimat for energibruk av biodiesel fra tre 

forskjellige råstoff. Det ene er fra raps eller RME (rape-methyl-ester). Det andre er fra solsikkefrø 

(SME,Sonnebluhm-methyl-ester) og det tredje er fra dyrefett (TME,tallow-methyl-ester). Alle 

prosesser er beregnet netto, det vil si at det er beregnet fradrag for biprodukt i prosessen. Dette 

biprodukt er glyserol som brukes til sprengstoff og i kosmetikkindustrien og i farmasøytisk industri. 

Estimatene fra ProBas 616 viser samme direkte energi pr passasjer-km og pr vogn-km for all bruk av 

biodiesel. Pr passasjer-km anslås energibruken til 2,19 MJ mens det anslås 3,79 MJ pr vogn-km med 

1,73 passasjerer pr km. Energibruken for biodiesel er betydelig høyere enn for vanlig diesel 

sammenlignet med tall fra SSB (2008, 1,11 MJ/person-km i 2004).   

Concawe/Eucar gir tre estimat for biodiesel, ett med rapsolje, ett med solsikkefrø og ett med 

soyabønner som råvare. Framdriftsenergien (Tank-to-Wheel) antas å være lik for alle typer biodiesel 

og lik med forbruket til en tradisjonell dieselbil. Det gis ett estimat for biler med diesel-partikkelfilter 

og ett estimat for biler uten slik filtre. For biler med filter anslås energibruken til 1,657 MJ/vogn-km 

mens biler uten filter har et lavere forbruk med 1,61 MJ pr vogn-km. 

Estimatet for direkte energibruk pr vogn-km med biodiesel fra ProBas er langt høyere enn tilsvarende 

estimat fra Concawe/Eucar.  

Hybrid-teknologi 

Rapporten fra MIT inneholder estimat for hybridbiler i 2020. Estimatene omfatter elektrisk motor 

sammen med forbrenningsmotorer og brenselceller.  
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 DeLucchi, Tabell Y-13B. Energiforbruket oppgis til 4457 BTU pr mile.  Se 
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Hybridbilene bygger på parallell-teknologi, det vil at begge motorene er koplet til kjøretøyets 

drivsystem. Batteriene for elektrisk motor har en effekt på 800 W/kg, noe som angis å være noe mer 

enn effekten for nikkel-metal-hybrid batterier i 2001 men innenfor forventet teknologiutvikling fram 

mot 2020. Alle hybrid-variantene har regenerativ bremsing, det vil si at den elektriske motoren 

brukes som en generator ved oppbremsing slik at motoren lades opp og blir tilført energi.  

Hybrid med brenselcelle har en elektrisk motor i tillegg. Alle brenselcellene i variantene er av typen 

PME, proton-exchange-mechanism, hvor positive ioner fra hydrogen som har gjennomgått en 

kjemisk reduksjon passerer gjennom en membran på vei til katoden i brenselcellen. Brenselcellen 

bruker lokale anlegg for gass-reformering til å produsere hydrogen. I tillegg bruker en hybridbil en 

forbrenningsmotor som enten har bensin eller metanol som drivstoff.   

Tabell 168 viser  estimatene fra MIT 617.  

Tabell 168 Energibruk framdrift for hydridbiler 2020. 

Kombinasjon Drivstoff    Energibruk 
MJ/vogn-
km 

Energibruk 
MJ/ 
person-km 

Avanserte 
forbrenningsmotorer  

Bensin 1,54 0,89 

Diesel 1,36 0,79 

Hybrid-forbrenningsmotor Bensin-ottomotor-elektrisitet 1,07 0,62 

Diesel-elektrisitet 0,92 0,53 

CNG- forbrenningsmotor -elektrisitet 1,03 0,60 

Hybrid-brenselcelle Reformering-bensin-brenselcelle 1,79 1,03 

Reformering -metanol- brenselcelle 1,33 0,77 

 

Tesla Motors oppgir til sammenlikning at en Toyota Prius har en framdriftsenergi på  1,47 MJ/vogn-

km i 2009 618. En bensinbil i 2004 hadde et forbruk i gjennomsnitt på 2,51 MJ/vogn-km 619 mens 

tilsvarende tall for diesel-biler var 1,92 MJ/vogn-km. MiT venter med andre ord en reduksjon på 39 

prosent for bensinbiler fram mot 2020, tilsvarende tall for dieselbiler er 29 prosent. Vi merker oss i at 

alle hybrid-biler med elektrisk motor har et lavere energiforbruk enn avanserte  

forbrenningsmotorene. For hybrid-biler med brenselcelle er derimot situasjonen annerledes. 

Hydrogen i brenselceller sammen med bensin i en forbrenningsmotor har høyere energiforbruk enn 

avansert bensin i 2020 mens hydrogen i brenselceller sammen med metanol har noe lavere 

energibruk. 

Concawe/Eucar gir flere estimat for hybrider. Alle estimat gjelder for en parallell hybrid hvor begge 

motorene er koplet til drivverket på kjøretøyet 620.  Det antas at hybridene har et lavere motorvolum 

enn sine konvensjonelle motparter. En hybrid med bensinmotor og elektrisk motor drevet med 

batteri vil ha et motorvolum på 1,3. Batteriet blir ladet av forbrenningsmotoren. En tilsvarende 

hybrid med dieselmotor  vil ha et motorvolum på 1,6 liter. Med den elektriske motor i tillegg vil disse 

motorene tilfredsstille de krav til akselerasjon som er satt til kjøretøyene i kjøresyklusen. Det hevdes 
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at i bykjøring vil hybrid-bilene stort sett klare kravene til kjøresyklusen  med bare å bruke den 

elektriske motoren 621. 

Den elektriske motoren i hybrid-bilene fra Concawe/Eucar har en ytelse på 14 kW (18,7 hestekrefter) 

og en maksimal virkningsgrad på 92% 622. Med disse forutsetninger anslår Concawe/Eucar 

energibruken til å være 1,514 MJ pr vogn-km (0,47 liter/mil) for bensin-hybriden og 1,33 MJ pr km 

(0,37 liter/mil) for diesel-hybriden. 

Brenselcelle 

MIT har et estimat for en brenselcelle-bil som bruker komprimert hydrogen i tank. Komprimering er 

nødvendig siden hydrogen har en lavere energiinnhold pr volum enn bensin og diesel 623. En 

forutsetning for større rekkevidde er derfor komprimering av hydrogen. Hydrogen brukes sammen 

med brenselceller av typen PME. Brenselcellene produserer elektrisitet som brukes i en elektrisk 

motor. MIT gir et estimat på 0,81 MJ/vogn-km for kjøretøyet i 2020. 

 Chevrolet Equinox 624 er en brenselcelle-bil med omlag 125 hestekrefter. Bilen har tre tanker med 

komprimert hydrogen på til sammen 165,5 kWh.  Bilen har en rekkevidde på 241,5 km før tankene 

må fylles på nytt. Dette gir et estimat på 2,47 MJ/vogn-km. Dette er en ren beregning og bygger ikke 

på testresultat.  Estimatet gjelder for brenselcelle-teknologi i 2009. 

Tesla Motors oppgir et estimat 625 på 1,754 MJ/vogn-km for en Honda FCX brenselcelle-bil hvor 

hydrogen produseres ved reformering av naturgass. Det angis ikke om det bygger på sentrale eller 

lokale fyllingsstasjoner.  

Vi skal se på fem estimat for bruk av hydrogen i en brenselcelle sammen med en elektrisk motor. Alle 

estimat er hentet fra Concawe/Eucar. Tre av dem forutsetter sentrale anlegg for produksjon av 

hydrogen og transport av hydrogen til tankanlegg via pipeline 626. Disse estimatene gjelder for direkte 

hydrogen, det vil si at hydrogen fylles direkte på kjøretøyet i stedet for å bli reformert i kjøretøyet fra 

et annet drivstoff.  Concawe/Eucar gir to estimat for reformering av drivstoff til hydrogen, det ene 

bruker bensin og det andre bruker diesel som drivstoff. 

To av estimat for direkte hydrogen har sentrale anlegg for reformering av hydrogen fra naturgass 

hvorav ett av dem bruker karbonfangst med lagring. Ett estimat bruker hydrogen produsert fra 

elektrolyse av vann med offshore-anlegg for vindkraft som elektrisitetskilde.  

Tabell 169 Energibruk for brenselcelle med hydrogen fra forskjellige kilder. Concawe/Eucar. 

Hydrogen-kilde MJ/pass-km MJ/vogn-km 

Direkte hydrogen 0,543 0,940 

Hydrogen fra on-board reformer 0,939 1,624 

 

                                                           
621

 ibid., side 23. 
622

 ibid., side 24. 
623

 Se Simonsen, M.; Hydrogen. Notat Vestlandsforsking, August 2009. 
624

 http://alternativefuels.about.com/od/fuelcellvehiclereviews/fr/equinoxfuelcell.htm  
625

 http://www.teslamotors.com/performance/well_to_wheel.php  
626

 For Tank-to-Wheel estimat, se Table 5.3.5-1, 
http://ies.jrc.ec.europa.eu/uploads/media/V3.1%20TTW%20Report%2007102008.pdf 

http://alternativefuels.about.com/od/fuelcellvehiclereviews/fr/equinoxfuelcell.htm
http://www.teslamotors.com/performance/well_to_wheel.php
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Tabell 169 viser energibruk for brenselcelle med hydrogen fra forskjellige kilder. Den direkte 

energibruken er lik for alle estimat med direkte bruk av hydrogen. De to estimat med reformering av 

hydrogen har også samme direkte energibruk pr km. Energibruk pr passasjer-km er omregnet fra 

energibruk pr vogn-km ved å anta 1,73 passasjerer pr km. Energibruken er lavest med direkte bruk ab 

hydrogen. Vi merker oss ellers at energibruken pr vogn-km med hydrogen reformert fra bensin er 

lavere enn estimatene fra Concawe/Eucar med bensin brukt i en forbrenningsmotor, med eller uten 

direkte innsprøyting. 

Elektrisk bil 

MIT-rapporten inneholder et estimat for elektrisk bil i 2020. Antakelsen er elektriske biler som lades 

opp over natt ved å bruke det nasjonale elektrisitetsnettet når det bare har 60% belastning. Batteriet 

antas å ha en spesifikk effekt på 300 W/kg, en effekt som ikke var oppnådd på det tidspunkt 

rapporten ble skrevet. Tesla Motors hevder at deres batteri ”..delivers 200 kilowatts of electric 

power 627”.  Dersom dette  er identisk med effekt er dette to tredel av effekten som antas av MIT  i 

2020. 

Med disse forutsetninger anslår MIT at en elektrisk bil i 2020 vil ha en framdriftsenergi på 0,51 

MJ/vogn-km.  Kjøremønsteret er det samme som beskrevet ovenfor, 45% urban kjøring og 55% 

motorvei. Tesla Motors 628 oppgir at deres Tesla Roadster bruker 0,459 MJ/vogn-km til 

framdriftsenergi (tank-to-wheel) i 2009.  

DeLucchi oppgir 0,944 MJ/vogn-km for en elektrisk batteridrevet bil som lades fra det elektriske 

nettet 629. Dette er mer enn dobbelt så mye som det Tesla Motors oppgir. Med et gjennomsnitt 

personbelegg på 1.73 passasjerer gir dette 0,546 MJ pr passasjer-km. 

Oppsummering framdriftsenergi 

Tabell 170 viser energibruken pr passasjer-km og  pr vogn-km for ulike typer personbiler.   

Tabell 170 Energiforbruk pr passasjer-km og pr vogn-km for ulike typer personbil 

 

Pr 
passasjer-
km Pr vogn-km 

 Bensin Norge 2004 1,449 2,510 SSB 

Diesel Norge 2004 1,111 1,920 SSB 

Etanol hvete Tyskland 2010 2,450 4,239 ProBas 

Etanol sukkerroe 2010 2,450 4,239 ProBas 

RME Tyskland 2010 2,190 3,789 ProBas 

SME Tyskland 2010 2,190 3,789 ProBas 

TME Tyskland 2000 2,190 3,789 ProBas 

Toyota Prius  2009 1,032 1,786 Tesla Motors 

Avansert bensin 2020 0,890 1,540 MiT 

Avansert diesel 2020 0,786 1,360 MiT 

Bensin-hybrid 2020  0,618 1,070 MiT 

                                                           
627

 http://www.teslamotors.com/display_data/TeslaRoadsterBatterySystem.pdf   
628

 http://www.teslamotors.com/performance/well_to_wheel.php  
629

 DeLucchi, Table Y-11A 

http://www.teslamotors.com/display_data/TeslaRoadsterBatterySystem.pdf
http://www.teslamotors.com/performance/well_to_wheel.php
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Diesel-hybrid 2020  0,532 0,920 MiT 

CNG-hybrid 2020 0,595 1,030 MiT 

Hybrid bensin-hydrogen 2020  1,035 1,790 MiT 

Hydrogen brenselcelle 2020  0,468 0,810 MiT 

Elektrisk 2020 0,295 0,510 MiT 

Honda brenselcelle hydrogen 2009  1,014 1,754 Tesla Motors 

Elektrisk  2010   0,265 0,459 Tesla Motors 

Liten dieselbil Tyskland 2005 0,928 1,605 ProBas 

Liten bensinbil Tyskland 2005 1,430 2,474 ProBas 

Stor dieselbil Tyskland 2005 1,920 3,322 ProBas 

Liten bensinbil bykjøring Tyskland 2000 1,671 2,891 IFEU 

Middels bensinbil bykjøring Tyskland 2000 1,990 3,444 IFEU 

Stor bensinbil bykjøring Tyskland 2000 2,554 4,418 IFEU 

Liten bensinbil landevei Tyskland 2000 1,089 1,884 IFEU 

Middels bensinbil landevei Tyskland 2000 1,277 2,209 IFEU 

Stor bensinbil landevei Tyskland 2000 1,615 2,794 IFEU 

Liten bensinbil autobahn Tyskland 2000 1,408 2,436 IFEU 

Middels bensinbil autobahn Tyskland 2000 1,427 2,469 IFEU 

Stor bensinbil autobahn Tyskland 2000 1,840 3,184 IFEU 

Liten-middels dieselbil bykjøring Tyskland 2000 1,402 2,426 IFEU 

Stor dieselbil bykjøring Tyskland 2000 1,842 3,186 IFEU 

Liten-middels dieselbil landevei Tyskland 2000 0,984 1,702 IFEU 

Stor dieselbil landevei Tyskland 2000 1,256 2,172 IFEU 

Liten-middels dieselbil autobahn Tyskland 2000 1,318 2,281 IFEU 

Stor dieselbil autobahn Tyskland 2000 1,486 2,570 IFEU 

Bensin USA 2010 1,834 3,174 DeLucchi 

Etanol USA 2010 1,689 2,922 DeLucchi 

Elektrisk USA 2010 0,546 0,944 DeLucchi 

Bensin u/direkte innsprøyting Europa 2010 1,098 1,900 Concawe/Eucar 

Etanol  u/ direkte innsprøyting  Europa 2010 1,098 1,900 Concawe/Eucar 

Bensin m/direkte innsprøyting Europa 2010 1,086 1,879 Concawe/Eucar 

Etanol  m/ direkte innsprøyting  Europa 2010 1,086 1,879 Concawe/Eucar 

Diesel u/partikkelfilter Europa 2010 0,931 1,611 Concawe/Eucar 

Biodiesel u/partikkelfilter Europa 2010 0,931 1,611 Concawe/Eucar 

Diesel m/partikkelfilter Europa 2010 0,958 1,657 Concawe/Eucar 

Biodiesel  m/partikkelfilter Europa 2010 0,958 1,657 Concawe/Eucar 

Direkte hydrogen 0,543 0,940 Concawe/Eucar 

Hydrogen fra on-board reformer, bensin og diesel 0,939 1,624 Concawe/Eucar 

Hybrid bensin m/direkte innsprøyting 1,3 l 0,891 1,541 Concawe/Eucar 

Hybrid diesel m/partikkelfilter 1,6 l 0,769 1,330 Concawe/Eucar 

Sedan USA 2008 1,864 2,983 Chester & Horvath 

SUV USA 2008 2,796 4,847 Chester & Horvath 

Ford Pick-up USA 2008 3,542 5,157 Chester & Horvath 
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Energibruken i Tabell 170 er beregnet fra ulike kilder med ulike forutsetninger om kjøresyklus, 

størrelse på kjøretøy, motorvolum etc. Noen estimat er makro-estimat, det vil si at energibruken for 

et drivstoff er fordelt på alle kjøretøy med drivstoffet i et land, for eksempel for Norge 2004. Andre 

estimat er simuleringer i datamodeller under ulike forutsetninger. 

 En mer realistisk sammenlikning vil være å vurdere ulike drivstoff fra samme kilde. For å foreta 

denne sammenlikning skal vi bruke multiplikatorer. Vi velger en base-case for hver kilde og vurderer 

andre estimat fra samme kilde for andre drivstoff relativt i forhold til denne base-case. Beregningen 

av det relative forholdet regnes ut ved å dividere et estimat for et drivstoff fra en kilde på base-case 

fra samme kilde.  

Tabell 171 viser resultatet av sammenlikning ved hjelp av multiplikatorer. Multiplikatorene er 

beregnet ved å ta utgangspunkt i fordelingen av energibruk pr vogn-km. I tabellen er 

multiplikatorene for hver kilde sortert stigende slik at de laveste multiplikatorene innenfor hver kilde 

kommer først. Dersom en bensinbil finnes er denne valgt som base-case. Dersom det finnes flere 

bensinbiler velges en av dem som base-case. Det sentrale her er ikke hvilken base-case som velges 

men at estimat som er beregnet ut fra samme forutsetninger sammenliknes uavhengig av andre 

estimat. Dette gir en statistisk kontroll ved at forutsetningene holdes konstante innenfor hver gruppe 

som sammenliknes. Uten en slik tilnærming vil forutsetningene variere sammen med verdiene, en 

samvariasjon som gjør sammenlikninger mye vanskeligere. 

Estimatene fra ProBas og IFEU er slått sammen siden de bygger på samme forutsetninger fra 

datamodellen TREMOD. 

Tabell 171 Multiplikatorer for sammenlikning av personbiler av ulik type med ulikt drivstoff 

 

MJ/vogn-
km 

Multi-
plikator Kilde 

Bensin Norge 2004 2,510 1 SSB 

Diesel Norge 2004 1,920 0,765 SSB 

    Middels bensinbil landevei Tyskland 2000 2,209 1 IFEU 

Liten dieselbil Tyskland 2005 1,605 0,727 ProBas 

Liten-middels dieselbil landevei Tyskland 2000 1,702 0,770 IFEU 

Liten bensinbil landevei Tyskland 2000 1,884 0,853 IFEU 

Stor dieselbil landevei Tyskland 2000 2,172 0,983 IFEU 

Liten-middels dieselbil autobahn Tyskland 2000 2,281 1,033 IFEU 

Liten-middels dieselbil bykjøring Tyskland 2000 2,426 1,098 IFEU 

Liten bensinbil autobahn Tyskland 2000 2,436 1,103 IFEU 

Middels bensinbil autobahn Tyskland 2000 2,469 1,118 IFEU 

Liten bensinbil Tyskland 2005 2,474 1,120 ProBas 

Stor dieselbil autobahn Tyskland 2000 2,570 1,164 IFEU 

Stor bensinbil landevei Tyskland 2000 2,794 1,265 IFEU 

Liten bensinbil bykjøring Tyskland 2000 2,891 1,309 IFEU 

Stor bensinbil autobahn Tyskland 2000 3,184 1,441 IFEU 

Stor dieselbil bykjøring Tyskland 2000 3,186 1,442 IFEU 

Stor dieselbil Tyskland 2005 3,322 1,504 ProBas 
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Middels bensinbil bykjøring Tyskland 2000 3,444 1,559 IFEU 

RME Tyskland 2010 3,789 1,715 ProBas 

SME Tyskland 2010 3,789 1,715 ProBas 

TME Tyskland 2000 3,789 1,715 ProBas 

Etanol hvete Tyskland 2010 4,239 1,919 ProBas 

Etanol sukkerroe 2010 4,239 1,919 ProBas 

Stor bensinbil bykjøring Tyskland 2000 4,418 2,000 IFEU 

    Avansert bensin 2020 1,540 1 MiT 

Hydrogen brenselcelle (2020)   0,810 0,526 MiT 

Diesel-hybrid 2020  0,920 0,597 MiT 

CNG-hybrid 2020 1,030 0,669 MiT 

Bensin-hybrid 2020  1,070 0,695 MiT 

Avansert diesel 2020 1,360 0,883 MiT 

Hybrid bensin-hydrogen (2020)  1,790 1,162 MiT 

    Honda brenselcelle hydrogen (2009)   1,754 1,000 Tesla Motors 

Toyota Prius  (2009) 1,786 1,018 Tesla Motors 

Elektrisk (2010)  0,459 0,262 Tesla Motors 

    

    Bensin USA 2010 3,174 1 DeLucchi 

Elektrisk 2010 0,944 0,297 DeLucchi 

Etanol  tre/grass USA 2010 2,922 0,921 DeLucchi 

Etanol mais USA 2010 2,922 0,921 DeLucchi 

    Bensin u/direkte innsprøyting Europa 2010 1,900 1 Concawe/Eucar 

Direkte hydrogen 0,940 0,495 Concawe/Eucar 

Hybrid diesel m/partikkelfilter1,6 l 1,330 0,700 Concawe/Eucar 

Hybrid bensin m/direkte innsprøyting 1,3 l 1,541 0,811 Concawe/Eucar 

Diesel u/partikkelfilter Europa 2010 1,611 0,848 Concawe/Eucar 

Biodiesel  u/partikkelfilter Europa 2010 1,611 0,848 Concawe/Eucar 

Hydrogen fra on-board reformer, bensin og diesel 1,624 0,855 Concawe/Eucar 

Diesel m/partikkelfilter Europa 2010 1,657 0,872 Concawe/Eucar 

Biodiesel  m/partikkelfilter Europa 2010 1,657 0,872 Concawe/Eucar 

Bensin m/direkte innsprøyting Europa 2010 1,879 0,989 Concawe/Eucar 

Etanol -m/ direkte innsprøyting  Europa 2010 1,879 0,989 Concawe/Eucar 

Etanol -u/ direkte innsprøyting  Europa 2010 1,900 1,000 Concawe/Eucar 

    Sedan USA 2008 2,983 1 Chester&Horvath 

SUV USA 2008 4,847 1,625 Chester&Horvath 

Ford Pick-up USA 2008 5,157 1,729 Chester&Horvath 
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Tabell 171 viser at forskjellen mellom estimat for etanol og bensin i  ProBas er veldig stor 

sammenliknet med tilsvarende estimat fra DeLucchi og Concawe/Eucar. DeLucchi estimerer den 

direkte energibruken til personbiler med etanol lavere enn tilsvarende for bensin. I ProBas-

estimatene er forholdet omvendt. I estimatene fra Concawe/Eucar er den direkte energibruken lik 

for biler med bensin og etanol. 

Det samme forholdet finner vi for biodiesel. Her gir Concawe/Eucar igjen samme energibruk for 

dieselbiler og biler som bruker biodiesel. Begge drivstoffene kommer lavere ut enn base-case som er 

en bensinbil. I ProBas har dieselbilene lavere energibruk enn sammenliknbare bensinbiler mens biler 

med biodiesel kommer høyere ut. DeLucchi gir ingen estimat for personbiler med diesel eller 

biodiesel, hans estimat for biodiesel gjelder for tyngre kjøretøy ("heavy duty vehicles"). 

Utslipp av CO2-ekvivalenter 

Konvensjonelle drivstoff 

Tabell 172 viser utslipp pr vogn-km  og pr person-km for bensin- og dieseldrevne personbiler  for 

årene 1994,1998 og 2004. Estimatene er hentet fra SSB (2008) 630. 

Tabell 172 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter for bensin- og dieseldrevne personbiler 1994, 1998, 2004 

 
Pr person-km Pr vogn-km 

År Diesel Bensin Diesel Bensin 

1994 89 112 167 201 

1998 86 110 153 195 

2004 82 107 142 185 

 

Tabell 172 viser en nedgang i utslipp for begge biltyper fra 1994 til 2004, enten vi måler pr person-km 

eller pr vogn-km. Figur 79 viser nedgangen i vogn-km for begge biltyper i perioden. Figuren viser at 

nedgangen har vært størst for de dieseldrevne bilene som også hadde det laveste utgangspunktet i 

1994. En gjennomsnittlig dieselbil i 2004 slipper ut 25 gram mindre pr vogn-km enn en tilsvarende bil 

i 1994. For bensinbilene er utslippet 16 gram mindre pr vogn-km i 2004 enn i 1994. En bensinbil 

slipper samtidig ut 43 gram mer pr vogn-km enn en dieselbil i 2004, denne avstanden har økt fra 

1994 til 2004.  

Figur 79 Utvikling i direkte utslipp av CO2-ekvivalenter i g pr vogn-km for ulike biltyper 1994-2004 
631

 

                                                           
630

 http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf Tabell 2.7, side 19 og Tabell 2.8, side 
20. 
631

 Kilde: SSB 2008, http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf, Tabell 2.7 side 19. 

http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf%20Tabell%202.7
http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf
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ProBas gir et estimat på 70,1 g pr person-km for en liten dieselbil i 2005. Dette er noe mindre enn for 

en gjennomsnittlig dieselbil Norge i 2004. ProBas gir samtidig et estimat for en større dieselbil på 144 

gram pr person-km, betydelig høyere enn den mindre dieselbilen. For en mindre bensinbil anslår 

ProBas utslippet til 108 gram pr person-km, noe som er nesten identisk med en gjennomsnittig 

bensinbil Norge i 2004.  

Chester og Horvath (2008) 632 gir et estimat for tre typer biler, en sedan, en SUV og en pick-up slik vi 

har diskutert ovenfor. Tabell 173 viser estimatene. 

Tabell 173 Direkte utslipp av g CO2-ekvivalenter pr vogn-km og pr person-km for ulike amerikanske bensindrevne 
biltyper 2007. 

Gram 
Pr vogn-
km 

Pr 
person-
km 

Sedan 230 143 

SUV 298 174 

Pick-up 298 205 

 

Tabell 173 viser at de amerikanske biltypene slipper ut mye mer CO2-ekvivalenter pr vogn-km og pr 

person-km enn tilsvarende bensinbiler i Norge 2004. Dette har sannsynligvis med motorstørrelse å 

gjøre. Særlig pick-up bilen kommer dårlig ut siden den i tillegg til å ha stort utslipp pr vogn-km også 

har lav utnyttelsesgrad. Kjørelengden for pick-up bilen er anslått til omlag 17 600 km i året. Hadde 

denne pick-up bilen blitt erstattet av en bensinbil fra Norge ville de samlede utslippene vært omlag 2 

tonn mindre pr år. 
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 http://escholarship.org/uc/item/5670921q , Table 8, side 24. 
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Alternative drivstoff 

For alle estimat av direkte utslipp av CO2-ekvivalenter for biodrivstoff fra ProBas gjelder at utslippene 

omfatter andre klimagasser enn CO2, altså CH4 (metan), N2O (lystgass,) hydrofluorkarboner og SF6 

(sulfur hexafluorid). Det beregnes med andre ord ikke utslipp av CO2 ved direkte framdrift av 

kjøretøyene i ProBas, bare CO2-ekvivalenter. 

 Etanol 

ProBas  har estimat 633 for utslipp av CO2-ekvivalenter i gram pr person-km for personbiler drevet 

med etanol laget av sukkerroe eller hvete. For begge typer råstoff er det direkte utslippet av CO2-

ekvivalenter fra framdrift av kjøretøyet anslått til 3,04 gram pr personkilometer eller 5,3 gram pr 

vogn-km med 1,73 passasjerer pr km. Estimatene gjelder for 2010. Dette er betydelig mindre enn 

bensinbiler brukte i Norge i 2004. I disse estimatene er det forutsatt 100% etanol. En bensinbil med 

kjørelengde 15 000 km pr år ville sluppet ut 2,775 tonn med CO2-ekvivalenter i Norge i 2004. Hadde 

den samme bilen kjørt på etanol ville utslippet vært på 0,079 tonn eller 79 kilo. Det er utelukkende 

tatt hensyn til utslipp ved framdrift av personbilen. 

Både Concawe/Eucar og DeLucchi beregner et fradrag for CO2 fra etanol som skyldes opptak av CO2 i 

fotosyntesen til de plantene som brukes som råvare for etanolen. CONCAWE/EUCAR legger dette 

fradraget i brutto direkte energikjede (Well-to-Tank-kjeden). Fradreget beregnet som gram CO2 pr 

MJ. DeLucchi beregner tilsvarende fradrag  uten å spesifisere hvilken kjede den skal allokeres til. Vi 

har allokert fradraget for CO2 fra DeLucchi til direkte framdriftsenergi og omfordelt fradraget fra 

Concawe/Eucar fra brutto direkte energibruk (Well-to-Tank kjeden) til direkte energibruk (Tank-to-

Wheel kjeden). Concawe/Eucar gir opplysninger om utslipp av CO2, CH4 (metan) og N2O (lystgass) for 

direkte framdrift. Vi har satt utslipp av CO2 til null i Tank-to-Wheel kjeden og bare allokert utslipp for 

CH4 og N2O i denne kjeden. Fradraget for utslipp av CO2 i brutto direkte energikjede er satt til null. 

Utslipp i denne kjeden (Well-to-Tank kjeden) inkluderer derfor alle utslipp av CO2 i tillegg til CH4 og 

N2O. 

Denne omfordelingen av estimatet til Concawe/Eucar innebærer at vi bare antar utslipp av CO2 -

ekvivalenter fra metan (CH4) og lystgass (N2O) i den direkte energikjeden (Tank-to-Wheel. 

Vi vil illustrere med et eksempel 634. Tabell 174 viser utslippene for brutto direkte energikjede (Well-

to-Tank) for produksjon av etanol fra sukkerroe. Cellulosen i planten brukes til dyrefor mens det ikke 

forutsettes bruk av overskuddsmateriale fra gjæring til produksjon av biogass. Tabellen viser 

utslippene fordelt på klimagassene CO2, CH4 (metan) og N2O (lystgass). I dyrkings-steget slippes det 

ut mer av andre klimagasser som inngår i beregning av CO2-ekvivalenter. Disse er ikke spesifisert 635. 

Tabell 174 Utslipp av CO2-ekv. i gram pr MJ for brutto direkte energikjede for produksjon av etanol fra sukkerroe. 

 

G CO2-
ekv/MJ CO2 CH4 N2O 

Dyrking 11,5 5,1 0,0 0,0 

Veitransport råvare, 30 km 0,8 0,8 0,0 0,0 

                                                           
633

 Intern-navn Pkw-DE-Otto-BioEtOH (aus ZR)-2010 og Pkw-DE-Otto-BioEtOH (Weizen)-2010 bruk intern-navn i 
Volltextsuche fra hovedmeny http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php 
634

 Eksemplet er hentet fra regneark mottat 19/12/2009 av Otto Andersen, Vestlandsforsking. 
635

 I Kyoto-protokollen inngår HFC, PFC og SF6 som klimagasser i tillegg til de som er nevnt i tabellen. 

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7b3805D419-4964-4DF7-BD8E-B26E6867499D%7d&id=1&step=1&search=Pkw-DE-Otto-BioEtOH%20(aus%20ZR)-2010&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7bF087D411-A9B2-484C-B3B0-BFAE3E40CE89%7d&id=1&step=1&search=Pkw-DE-Otto-BioEtOH%20(Weizen&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php
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Etanol fabrikasjon 18,9 17,4 0,1 0,0 

Etanol veitransport  1,1 1,1 0,0 0,0 

Tankanlegg 0,4 0,4 0,0 0,0 

Total Well-to-Tank CO2-ekv 32,8 24,9 0,1 0,0 

Fradrag for opptak av CO2 råvare -71,3  -71,3  

Utslipp for total kjede 38,5    

WTT=Well-to-Tank 

Fradraget som blir beregnet gjelder CO2 siden bare denne gassen blir brukt i fotosyntesen til 

råvarene.  

Tabell 175 636 viser utslipp av CO2-ekvivalenter i gram pr km for etanol i otto-motorer med og uten 

direkte innsprøyting. Ved å beregne utslipp bare fra metan og lystgass for direkte framdrift av 

kjøretøyet kommer vi til 1,8 gram CO2-ekv. pr km. Samtidig beregner vi utslipp fra den brutto direkte 

energikjeden (Well-to-Tank) uten fradrag for CO2-opptak av råvaren. 

Tabell 175 Utslipp av CO2-ekvivalenter i gram pr km for etanol i otto-motorer med og uten direkte innsprøyting  

 

Otto-motor 
u/direkte 
innsprøyting  

Otto-motor 
m/direkte 
innsprøyting 

CO2 135,6 134,1 

CH4 (metan) 0,9 0,9 

N2O (lystgass) 0,9 0,9 

 

Vi har tidligere estimert den direkte energibruken for etanol i otto-motorer med direkte innsprøyting 

til 1,88 MJ pr vogn-km. Fradraget for opptak av CO2 i brutto direkte kjeden i Tabell 175 er på 71,3 

gram/MJ i tabellen ovenfor. Omregnet gir dette 134 gram/vogn-km som er lik det utslippet av CO2 

som vi allokerer til karbon-kretsløpet og ikke til den direkte energikjeden (Tank-to-Wheel) i tabellen 

ovenfor. Likning 19 viser formelen for omregningen. Eksemplet viser derfor hvordan vi omfordeler 

fradraget for  karbonkretsløpet fra Well-to-Tank kjeden til Tank-to-Wheel kjeden. 

Likning 19 Omregning fra utslipp gram pr MJ til gram pr vogn-km 

    

       
 
    

  
 

  

       
 

Med disse forutsetningene får vi utslipp av 1,8 gram CO2-ekvivalenter pr vogn-km for etanol 

beregnet fra Concawe/Eucar.  

DeLucchi 637 beregner et fradrag for opptak av CO2 i planteproduksjonen til 163,2 gram pr vogn-km 

for etanol. Dette gjelder for begge råvarer grass/tre og mais. Utslippet fra framdriften av kjøretøy 

med etanol uten fradrag beregner DeLucchi til 227,2 gram pr km (365,6 gram/mile). Vi allokerer hele 

                                                           
636

 Tabell 5.1.5-1 i http://ies.jrc.ec.europa.eu/uploads/media/V3.1%20TTW%20Report%2007102008.pdf  
637

 DeLucchi, Tabell Y-19A. Fradraget er oppgitt til 262,6 gram/mile som er omregnet til gram pr km. 
http://pubs.its.ucdavis.edu/publication_detail.php?id=52 

http://ies.jrc.ec.europa.eu/uploads/media/V3.1%20TTW%20Report%2007102008.pdf
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dette fradraget til Tank-to-Wheel kjeden og får 64 gram pr vogn-km for etanol i otto-motor. 

Estimatet gjelder for etanol fra begge råvarer tre/grass og mais. 

Biodiesel 

ProBas gir estimat for biodiesel laget råvarene rapsolje, solsikkefrø og dyrefett for ulike år. For alle 

typer biodiesel for alle år (2000, 2005, 2010, 2020, 2030) anslår ProBas utslippet til 2,39 gram pr 

person-km 638. Utslippet fra biodiesel er dermed lavere enn for etanol pr person-km og betydelig 

lavere enn for konvensjonell diesel. Om vi bruker kjørelengde 15 000 km i året ville en dieselbil i 

Norge 2004 sluppet ut 2,13 tonn CO2-ekvivalenter. Om den samme bilen utelukkende hadde brukt 

biodiesel ville utslippet vært på 61 kg! I dette regnestykket er det antatt 1,73 person pr kilometer for 

bilen, og det er kun tatt hensyn til utslipp ved framdrift. Dette gir 4,1 gram pr vogn-km. 

Concawe/Eucar beregner utslipp av CO2 for biodiesel fra råvarene rapsolje, solsikkefrø og soyaolje. 

Estimatene er splittet på dieselbiler med og uten partikkelfilter. For alle kombinasjoner anslås 

utslippet til 1,7 gram CO2-ekvivalenter pr vogn-km. I denne beregningen har vi bare inkludert metan 

(CH4) og lystgass (N2O), alle utslipp av CO2 antas å bli tatt opp igjen i karbonkretsløpet i råvarenes 

fotosyntese. Concawe/Eucar allokerer fradraget for videre opptak i karbonkretsløpet til brutto 

direkte energikjede, altså Well-to-Tank kjeden.  For rapsolje beregnes fradraget til 76,1 gram pr MJ. 

Med en energibruk i Well-to-Tank kjeden på 1,61 MJ/vogn-km blir fradraget på 122,5 g CO2 pr vogn-

km for biodiesel i biler uten partikkelfilter og 126,3 gram CO2 pr vogn-km for biler med partikkel-

filter. 

Hybridbiler i kombinasjon med konvensjonelle drivstoff 

Rapporten fra MIT inneholder også 639 estimat for utslipp av CO2-ekvivalenter. Rapporten gir oversikt 

over utslipp av CO2-ekvivalenter ("GHG-emissions") for framdriften av kjøretøyet relativt til en 

baseline bensin personbil i 2020 640. Denne baseline-bilen er beregnet som den forventede bensinbil i 

2020 uten store teknologiske endringer for bensin forbrenningsmotor. Baseline-bilen er forventet å 

tilfredsstille alle utslippskrav fra myndigheter samt alle forventede markedstilpassinger som følge av 

endringer i konsumentenes preferanser. 

Utslipp av CO2-ekvivalenter er beregnet ut fra karboninnholdet i de fossile drivstoffene. 

Karboninnholdet i drivstoffene i MIT-rapporten er beregnet ut fra innhold av CO2 og CH4 hvor 

sistnevnte er omregnet til en CO2-ekvivalent med en multiplikator på 21 som tilsvarer nedbrytingstid 

over 100 år relativt til CO2 
641. MiT hevder at utslipp av N2O, lystgass, i brutto direkte energikjede 

("fuel cycle") er så små at de kan neglisjeres. Omregning fra karboninnhold til  utslipp av CO2-

ekvivalenter er gjort etter en oppskrift av det amerikanske Environment Protection Agency, EPA 642.  

Det antas at 99% av karboninnholdet oksideres. Karboninnholdet i gram multipliseres med 

molekylvekten til CO2 relativt til molekylvekten til karbon som er 44/12. 

Likning 20 Beregning av utslipp av CO2-ekvivalenter fra karboninnhold i drivstoff 

                                                           
638

 Intern-navn Pkw-DE-Diesel-RME-2000 (netto), Pkw-DE-Diesel-RME-2005 (netto), Pkw-DE-Diesel-RME-2010 
(netto), Pkw-DE-Diesel-RME-2020 (netto), Pkw-DE-Diesel-RME-2030 (netto), Pkw-DE-Diesel-SME-2010, Pkw-DE-
Diesel-SME-2020 (netto), Pkw-DE-Diesel-SME-2030 (netto), Pkw-DE-Diesel-TME-Tierfett-2000 (netto), Pkw-DE-
Diesel-TME-Tierfett-2030 (netto) 
639

 Side 1-21 
640

 http://web.mit.edu/energylab/www/pubs/el00-003.pdf, Table 1.15. side 1-22.  
641

 ibid., side 2-1. 
642

 http://www.epa.gov/otaq/climate/420f05001.htm  

http://web.mit.edu/energylab/www/pubs/el00-003.pdf
http://www.epa.gov/otaq/climate/420f05001.htm
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 Likning 20 gir formelen for omregning fra karboninnhold til utslipp av CO2-ekvivalenter.  

Samtidig oppgir MiT-rapporten utslipp fra bensin-bil i gram karbon pr MJ 643.  Vi kan regne om fra 

gram karbon til gram CO2 ved å bruke en formel fra det amerikanske miljøverndepartementet 644. 

Formelen bruker molekyl-vekten for CO2 i forhold til molekylvekten for karbon som er 44/12. I tillegg 

tas det hensyn til at 99% av drivstoffet blir oksidert slik at 1% ikke omdannes til CO2. Vi har regnet 

om estimatet for baseline  bensin-bil  fra MIT ved hjelp av denne formel.  Deretter bruker vi 

opplysninger om de andre kjøretøy-typenes utslipp relativt til denne baseline-bil til å estimere utslipp 

fra framdriften for disse kjøretøyene. Utslippet for base-line bilen gjelder CO2 mens de relative 

utslippene oppgis som GHG-utslipp.  

En omregning fra gram karbon til gram CO2 -ekvivalenter gir en utslippsfaktor på 71,1 gram pr MJ for 

bensin. Til sammenlikning opplyser SSB (2008) 645 at bensin har et energiinnhold på 43,9 MJ/kg. Med 

en utslippsfaktor på 3,13 kg CO2 pr kg bensin får vi 71.3 gram pr MJ  646 som ligger nært opp til det 

omregnede estimatet fra MiT. Ved hjelp av utslippet for baseline-kjøretøyet kan vi nå konstruere 

utslipp i gram pr MJ for de andre kjøretøy. Utslippene gjelder CO2, ikke CO2-ekvivalenter. En oversikt 

fra SSB (2008) 647 viser at i 2004 utgjorde utslippet av CO2 pr vogn-km 99,3% av utslippet av CO2-

ekvivalenter for personbiler drevet av bensin og diesel (141 g/vogn-km CO2 , 142 g/vogn-km CO2-

ekvivalenter). Vi anser derfor utslippene som beregnes her representative for CO2-ekvivalenter, selv 

om avvikene kan være større for andre typer drivstoff enn for bensin og diesel. Særlig gjelder dette 

CNG basert på naturgass fra metan. 

Tabell 176 Utslipp av CO2-ekvivalenter pr vogn-km for hybridbiler 2020. 

Kombinasjon Drivstoff    Relative 
utslipp 
baseline
-bil 648 

Utslipp 
g CO2-
ekvivale
nter pr 
MJ 

Utslipp 
gram 
pr 
vogn-
km 

Utslipp 
gram pr 
person-
km 

Baseline   Bensin 100 71,1 125 72,0 

Avansert 
forbrenningsmotor 2020 

Bensin 88 62,6 96 55,7 

Diesel 82 58,3 79 45,9 

Hybrid-forbrenningsmotor 
2020 

Bensin-elektrisitet 61 43,4 46 26,8 

Diesel-elektrisitet 56 39,8 37 21,2 

CNG--elektrisitet 45 32,0 33 19,1 

Hybrid-brenselcelle-
forbrenningsmotor 2020 
(Hydrogen fra 
gassreformering) 

Hydrogen-bensin 102 72,6 130 75,1 

Hydrogen-metanol 73 51,9 69 39,9 

 

                                                           
643

 ibid., Table 2.1, side 2-2. 
644

 http://www.epa.gov/otaq/climate/420f05001.htm  
645

 SSB (2008), http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf, Tabell 2.1, side 15. 
646

 SSB: Utslipp til luft 1973-2003, NOS-D-312, Tabell 8, http://www.ssb.no/nos_utslipp/nos_d312/tab/tab-
8.html . Gram/kg x kg/MJ gir gram/MJ, altså 3130 x (1/43,1)=71,3. 
647

 Tabell 2.7, side 19. 
648

 Mit, http://web.mit.edu/energylab/www/pubs/el00-003.pdf, Table 1.15, side 1-22. 

http://www.epa.gov/otaq/climate/420f05001.htm
http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf
http://www.ssb.no/nos_utslipp/nos_d312/tab/tab-8.html
http://www.ssb.no/nos_utslipp/nos_d312/tab/tab-8.html
http://web.mit.edu/energylab/www/pubs/el00-003.pdf
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Tabell 176 viser resultatet av disse beregningene. Tabellen viser at hybrid-biler med CNG-

forbrenningsmotor kommer best ut i utslipp pr vogn-km. Her må vi minne om at vi har beregnet CO2 

og ikke CO2-ekvivalenter. Opplysningene fra MiT viser likevel at CNG bare har utslipp av CO2-

ekvivalenter ("GHG-gases") som utgjør 45% av utslippene fra en bensin forbrenningsmotor. 

Hybrid-biler med hydrogen produsert via gassreformering og  bensin forbrenningsmotor har de 

største utslippene, denne motor-typene har større utslipp i enn de avanserte forbrenningsmotorene i 

2020 og høyere enn baseline bensin forbrenningsmotor i 2020. Dersom den samme hybridbilen 

bruker en forbrenningsmotor med metanol er utslippene 61 gram mindre pr vogn-km. 

Omregningene til utslipp pr passasjer-km i Tabell 176 er gjort med forutsetning om 1,73 personer i 

gjennomsnitt pr km 649. 

Concawe/Eucar oppgir at en bensin hybridbil med direkte innsprøyting og 1,3 liter motor vil ha et 

utslipp på 114 gram CO2-ekvivalenter pr vogn-km, mens en diesel hybridbil med partikkelfilter og 1,6 

liter motor vil ha et utslipp på 9,1 gram pr vogn-km. Med 1,73 personer pr km i snitt gir dette 65,9 

gram pr passasjer-km for bensinhybriden og 57,3 gram pr passasjer-km for dieselhybriden. 

Hydrogen 

MiT oppgir null-utslipp av CO2-ekvivalenter til framdrift av brenselcelle-biler med hydrogen i 2020. 

Estimatene fra Concawe/Eucar oppgir også null utslipp av CO2-ekvivalenter fra hydrogen i en 

brenselcelle dersom hydrogen brukes direkte i kjøretøyet. Dersom hydrogen reformeres fra bensin i 

en on-board reformer anslår Concawe/Eucar utslippet til 120,1 gram pr vogn-km (69,4 gram pr 

passasjer-km) og dersom hydrogenet reformeres fra diesel anslås utslippet til 121,3 gram pr vogn-km 

(70,1 gram pr passasjer-km).   

Til sammenlikning anslår Concawe/Eucar utslippet fra bensin brukt i en forbrenningsmotor uten 

direkte innsprøyting til 140,4 gram pr vogn-km og med direkte innsprøyting til 139 gram pr vogn-km. 

Bensin brukt til reformering av hydrogen vil således gi lavere utslipp pr vogn-km enn bensin brukt i en 

forbrenningsmotor.  Når det gjelder diesel er utslipp fra en brenselcelle med reformering av diesel 

lavere enn bruk av diesel i en forbrenningsmotor med partikkelfilter men høyere enn i en 

forbrenningsmotor uten partikkelfilter.  

Disse sammenlikningene tyder på at bruk av bensin med reformering til hydrogen i en brenselcelle er 

mer gunstig sammenliknet med en forbrenningsmotor enn tilsvarende bruk av diesel. 

Elektriske biler  

MiT oppgir null-utslipp av CO2-ekvivalenter til framdrift av elektriske biler i 2020 650. VI regner med 

null utslipp for alle elektriske batteridrevne biler siden det ikke forbrennes fossilt brensel for 

framdrift av kjøretøyet. 

Oppsummering 

Tabell 177 viser utslipp av CO2-ekvivalenter pr person-km og per vogn-km for ulike typer personbiler. 

For de tyske bensin- og dieselbilene fra 2005 er utslipp pr vogn-km beregnet ved å anta en 

kapasitetsutnyttelse på 1,73 slik det er vist i Feil! Fant ikke referansekilden.. 

                                                           
649

 http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf side 18. 
650

 For begge null-utslipp, se Table 1.15, side 1-22. 
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Tabell 177 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km og pr vogn-km for ulike typer personbiler 

Personbiltype 

g Co2-
ekv pr 
pass-km 

g CO2-
ekv pr 
vogn-km Kilde 

Bensin Norge 2004 107,0 185,0 SSB 

Diesel Norge 2004 82,0 142,0 SSB 

Etanol Tyskland 2010 3,0 5,3 ProBas 

Biodiesel Tyskland 2010 2,4 4,1 ProBas 

Toyota Prius  (2009) 51,4 89,0 Tesla Motors 

Avansert bensin 2020 55,7 96,4 MiT 

Avansert diesel 2020 45,9 79,3 MiT 

Bensin-hybrid 2020  26,8 46,4 MiT 

Diesel-hybrid 2020  21,2 36,7 MiT 

CNG-hybrid 2020 19,1 33,0 MiT 

Hybrid bensin-hydrogen 2020 75,1 129,9 MiT 

Hydrogen brenselcelle 2020  0,0 0,0 MiT 

Elektrisk 2020 0,0 0,0 MiT 

Honda brenselcelle hydrogen (2009)   0,0 0,0 Tesla Motors 

Elektrisk  0,0 0,0 Tesla Motors 

Liten dieselbil Tyskland 2005 70,1 121,3 ProBas 

Liten bensinbil Tyskland 2005 108,0 186,8 ProBas 

Stor dieselbil Tyskland 2005 144,0 249,1 ProBas 

Liten bensinbil bykjøring Tyskland 2000 126,2 218,4 Tremod 

Middels bensinbil bykjøring Tyskland 2000 150,3 260,1 Tremod 

Stor bensinbil bykjøring Tyskland 2000 192,9 333,7 Tremod 

Liten bensinbil landevei Tyskland 2000 82,3 142,3 Tremod 

Middels bensinbil landevei Tyskland 2000 96,4 166,8 Tremod 

Stor bensinbil landevei Tyskland 2000 122,0 211,0 Tremod 

Liten bensinbil autobahn Tyskland 2000 106,4 184,0 Tremod 

Middels bensinbil autobahn Tyskland 2000 107,8 186,5 Tremod 

Stor bensinbil autobahn Tyskland 2000 139,0 240,4 Tremod 

Liten-middels dieselbil bykjøring Tyskland 2000 105,2 181,9 Tremod 

Stor dieselbil bykjøring Tyskland 2000 138,1 238,9 Tremod 

Liten-middels dieselbil landevei Tyskland 2000 73,8 127,6 Tremod 

Stor dieselbil landevei Tyskland 2000 94,2 162,9 Tremod 

Liten-middels dieselbil autobahn Tyskland 2000 98,9 171,1 Tremod 

Stor dieselbil autobahn Tyskland 2000 111,4 192,8 Tremod 

Bensin USA 2010 156,5 270,8 DeLucchi 

Etanol  USA 2010 37,0 64,0 DeLucchi 

Elektrisk USA 2010 0,0 0,0 DeLucchi 

Bensin u/direkte innsprøyting Europa 2010 81,1 140,3 Concawe/Eucar 

Etanol u/ direkte innsprøyting  Europa 2010 1,0 1,8 Concawe/Eucar 

Bensin m/direkte innsprøyting Europa 2010 80,2 138,8 Concawe/Eucar 

Etanol - m/ direkte innsprøyting  Europa 2010 1,0 1,8 Concawe/Eucar 
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Diesel u/partikkelfilter Europa 2010 69,2 119,7 Concawe/Eucar 

Biodiesel u/partikkelfilter Europa 2010 1,0 1,7 Concawe/Eucar 

Diesel m/partikkelfilter Europa 2010 71,2 123,1 Concawe/Eucar 

Biodiesel  m/partikkelfilter Europa 2010 1,0 1,7 Concawe/Eucar 

Direkte hydrogen 0,0 0,0 Concawe/Eucar 

Hydrogen fra on-board reformer, bensin 69,4 120,1 Concawe/Eucar 

Hydrogen fra on-board reformer, diesel 70,1 121,3 Concawe/Eucar 

Hybrid bensin m/direkte innsprøyting 1,3 l 65,9 114,0 Concawe/Eucar 

Hybrid diesel m/partikkelfilter1,6 l 57,3 99,1 Concawe/Eucar 

Sedan USA 2008 142,9 229,9 Chester& Horvath 

SUV USA 2008 174,0 298,3 Chester & Horvath 

Ford Pick-up USA 2008 205,1 298,3 Chester & Horvath 

 

På samme måte som for direkte energibruk kan vi bruke multiplikatorer for å få fram forskjeller i 

utslipp fra estimat fra samme kilder. På denne måten utfører vi en statistisk kontroll, vi 

sammenlikner estimat som bygger på de samme forutsetninger om kjøremønster og systemgrenser.  

Tabell 178 viser resultatet. Alle estimat med direkte bruk av hydrogen fra Concawe/Eucar er slått 

sammen til ett estimat. Likeledes er alle utslipp fra etanol fra Concawe/Eucar de samme pr vogn-km 

uansett råvare. Disse estimat er derfor slått sammen til ett estimat. Dette gjelder også for biodiesel 

fra Concawe/Eucar. 

Tabell 178 Multiplikatorer for sammenlikning av utslipp gram pr CO2-ekvivalenter pr vogn-km  fra ulike typer kjøretøy 

MJ pr vogn-km Pr vogn-km 
Multi-
plikator Kilde 

Bensin Norge 2004 185,000 1,000 SSB 

Diesel Norge 2004 142,000 0,768 SSB 

    Middels bensinbil landevei Tyskland 2000 166,837 1,000 Tremod 

RME Tyskland 2010 4,135 0,025 ProBas 

SME Tyskland 2010 4,135 0,025 Tremod 

TME Tyskland 2000 4,135 0,025 Tremod 

Etanol hvete Tyskland 2010 5,259 0,032 Tremod 

Etanol sukkerroe 2010 5,259 0,032 Tremod 

Liten dieselbil Tyskland 2005 121,273 0,727 Tremod 

Liten-middels dieselbil landevei Tyskland 2000 127,619 0,765 Tremod 

Liten bensinbil landevei Tyskland 2000 142,302 0,853 Tremod 

Stor dieselbil landevei Tyskland 2000 162,918 0,977 ProBas 

Liten-middels dieselbil autobahn Tyskland 2000 171,064 1,025 Tremod 

Liten-middels dieselbil bykjøring Tyskland 2000 181,925 1,090 Tremod 

Liten bensinbil autobahn Tyskland 2000 184,012 1,103 Tremod 

Middels bensinbil autobahn Tyskland 2000 186,465 1,118 Tremod 

Liten bensinbil Tyskland 2005 186,840 1,120 Tremod 

Stor dieselbil autobahn Tyskland 2000 192,786 1,156 ProBas 
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Stor bensinbil landevei Tyskland 2000 211,000 1,265 Tremod 

Liten bensinbil bykjøring Tyskland 2000 218,360 1,309 ProBas 

Stor dieselbil bykjøring Tyskland 2000 238,946 1,432 ProBas 

Stor bensinbil autobahn Tyskland 2000 240,442 1,441 ProBas 

Stor dieselbil Tyskland 2005 249,120 1,493 ProBas 

Middels bensinbil bykjøring Tyskland 2000 260,070 1,559 ProBas 

Stor bensinbil bykjøring Tyskland 2000 333,674 2,000 Tremod 

    

    Avansert bensin 2020 96,420 1,000 MiT 

Elektrisk 2020 0,0 0,0 MiT 

Hydrogen brenselcelle 2020 0,000 0,000 MiT 

CNG-hybrid 2020 32,977 0,342 MiT 

Diesel-hybrid 2020  36,655 0,380 MiT 

Bensin-hybrid 2020  46,438 0,482 MiT 

Avansert diesel 2020 79,344 0,823 MiT 

Hybrid bensin-hydrogen 2020 129,902 1,347 MiT 

    

    Bensin USA 2010 270,794 1,000 DeLucchi 

Elektrisk USA 2010 0,0, 0,0 DeLucchi 

Etanol  tre/grass USA 2010 64,001 0,236 DeLucchi 

Etanol mais USA 2010 64,001 0,236 DeLucchi 

    Bensin u/direkte innsprøyting Europa 2010 140,300 1,000 Concawe/Eucar 

Direkte hydrogen 0,000 0,000 Concawe/Eucar 

Biodiesel-  m/partikkelfilter Europa 2010 1,700 0,012 Concawe/Eucar 

Biodiesel-  u/partikkelfilter Europa 2010 1,700 0,012 Concawe/Eucar 

Etanol - m/ direkte innsprøyting  Europa 2010 1,800 0,013 Concawe/Eucar 

Etanol -sukkerroe  ingen biogass u/ direkte innsprøyting  Europa 
2010 1,800 0,013 Concawe/Eucar 

Hybrid diesel m/partikkelfilter1,6 l 99,100 0,706 Concawe/Eucar 

Hybrid bensin m/direkte innsprøyting 1,3 l 114,000 0,813 Concawe/Eucar 

Diesel u/partikkelfilter Europa 2010 119,700 0,853 Concawe/Eucar 

Hydrogen fra on-board reformer, bensin 120,100 0,856 Concawe/Eucar 

Hydrogen fra on-board reformer, diesel 121,300 0,865 Concawe/Eucar 

Diesel m/partikkelfilter Europa 2010 123,100 0,877 Concawe/Eucar 

Bensin m/direkte innsprøyting Europa 2010 138,800 0,989 Concawe/Eucar 

    

    Sedan USA 2008 229,907 1,000 Chester&Horvath 

SUV USA 2008 298,258 1,297 Chester&Horvath 

Ford Pick-up USA 2008 298,258 1,297 Chester&Horvath 
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Indirekte energibruk 

Infrastruktur 

I denne delen skal vi se på energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter som belastes den 

infrastrukturen personbilene bruker. Vi skal først se på energibruk for infrastrukturen. For å fordele 

belastning av infrastruktur på personbil må vi først finne total energibruk over hele levetida. Deretter 

beregner vi energibruken for ett år.  Til slutt  beregner vi personbilens andel av det totale 

persontransportarbeidet som utføres på vei.  Til disse beregningene trenger vi anslag for levetid, 

antall km som skal konstrueres og vedlikeholdes samt anslag på vekter for persontransport og 

godstransport. Vi viser til Simonsen (2010a, 2010b, 2010c) for en drøfting av disse verdiene 651. 

Energibruk 

Vi henviser til Simonsen (2010a) for en drøfting av energibruksfaktorer for veitransportens 

infrastruktur som benyttes i denne delen. Energibruk og utslipp pr passasjer-km er beregnet i forhold 

til transportarbeidet i 2007.   

Drift av veianlegg omfatter salting, belysning for veianlegg og parkering, signalsystem samt 

ventilasjon og belysning av tunneler. Vedlikehold omfatter alt som påvirker veiens fysiske 

egenskaper, slik som skifting av asfalt og veimerking   samt drift av anleggsmaskiner for 

vedlikeholdsarbeid.  

Infrastruktur vei brukes både til passasjer- og godstransport. For å fordele energibruk og utslipp 

mellom passasjer- og godstransport trenger vi vekter som viser hvor mye de ulike transportformene 

belaster infrastrukturen. Videre trenger vi vekter som fordeler energibruk og utslipp mellom ulike 

kjøretøy for passasjertransport. Vi viser til Simonsen (2010b) for en dokumentasjon av disse vektene. 

Disse vektene er brukt i beregning av energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter pr passasjerkm til 

infrastruktur for personbil.  

For å beregne energibruk pr år trenger vi anslag på levetid og antall km for de ulike aktivitetene. Vi 

viser til Simonsen (2010c) for en dokumentasjon av de verdier som er brukt for levetid og antall km 

for ulike aktiviteter for infrastrukturen vei. Disse verdiene gjelder for riskveier. 

Tabell 179 viser utregning av energibruk for infrastruktur pr passasjer-km for  personbil.  Kolonne A 

viser hvilke energibrukstall som er brukt pr vei-km for hele infrastrukturens levetid. Kolonne B viser 

total energibruk over hele infrastrukturens levetid. Kolonne C viser energibruken i ett år for alle 

transportformer mens kolonne D viser energibruken for personbil i ett år.  Kolonne E viser 

energibruken for personbil beregnet pr passasjerkm. Transportarbeidet med personbil er  som er 

brukt i beregningen er 54 803 millioner passasjer-km for  2007 652. Kolonne F viser energibruken pr 

vogn-km. I følge SSB's statistikkbank 653  kjørte personbilene i Norge 32 714 millioner vogn-km i 2008. 

Tabell 179 Primærenergi til konstruksjon, drift og vedlikehold av norske veianlegg pr person-km for personbil. 
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 Simonsen, M.:Indirect energy use, Notat Vestlandsforsking januar 2010. (a), Allokering av energibruk og 
utslipp for konstruksjon, vedlikehold og drift av veiinfrastruktur mellom passasjer- og godstransport, Notat 
Vestlandsforsking januar 2010 (b) og   Levetid og lengde for vei og jernbane , Notat Vestlandsforsking 2010 (c) 
652

 SSB Statistisk Årbok 2009, Tabell 414, http://www.ssb.no/aarbok/tab/tab-414.html  
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http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?MainTable=Kjorelengde1&SubjectCode=10&p
language=0&nvl=True&mt=1&nyTmpVar=true 

http://www.ssb.no/aarbok/tab/tab-414.html
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Aktivitet 

GJ pr vei-
km pr 
levetid 
    (A) 

 
 
 
TJ pr 
levetid 
      (B) 

TJ pr år 
      (C) 

Person-
bilens 
energibruk 
i TJ pr år 
       (D) 

MJ pr 
person-km 
for 
personbil-
transport 
     (E) 

MJ pr 
vogn-km 
for 
personbil-
transport 
     (F) 

Konstruksjon 14000 84 000 2 100 1 263 0,023 0,039 

Parkering 370 2 454 61 61 0,001 0,002 

Drift 3240 21 489 537 445 0,008 0,014 

Vedlikehold 1140 16 416 1 368 101 0,002 0,003 

Totalt 18750 124 359 4 067 1 871 0,034 0,057 

 

Figur 80 Energibelastning for veitransportens infrastruktur fra personbil. 2007. 

 

Figur 80 viser energibelastningen på infrastruktur vei fra personbiltransporten.  

Utslipp CO2-ekvivalenter 

Vi beregner utslipp av CO2-ekvivalenter for personbilens infrastruktur på samme måte. Først finner vi 

samlet utslipp av CO2-ekvivalenter pr km pr levetid for aktivitetene konstruksjon, vedlikehold og drift 

i kolonne A. Utslippsfaktorene for aktivitetene er dokumentert i Simonsen 2010a. Multiplisert med 

antall km som skal betjenes over hele levetiden gir dette totale utslipp pr levetid i kolonne B.  

Deretter finner vi utslippet pr år i kolonne C ved å bruke anslag på de ulike aktiviteters levetid. 

Verdier for km og levetid er dokumentert i Simonsen 2010c og gjelder for norske riksveier. Vi finner 

samlet utslipp for personbilen pr år i kolonne D ved å bruke vekter som er dokumentert i Simonsen 

2010b. Til slutt beregner vi utslippene i gram pr passasjerkm i kolonne E ved å bruke 54 803 millioner 

passasjer-km som mål på personbilens transportarbeid i   2007. 

Vi har ingen estimat for utslipp av CO2-ekvivalenter for parkering for infrastruktur vei. 
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Tabell 180 Utslipp av CO2-ekvivalenter for konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur vei pr person-km for 
personbil. 

Aktivitet 

Utslipp tonn pr km 
pr levetid 
      (A) 

Utslipp 
totale 
tonn CO2-
ekv pr 
levetid 
     (B) 

Utslipp 
totale tonn 
CO2-ekv pr 
år 
      (C) 

Utslipp 
tonn CO2-
ekv 
personbil 
pr år 
      (D) 

gram pr  
passasjer-
km for 
personbil 
 
     (E) 

Konstruksjon    959 5 754 000 143 850 86 503 1,6 

Drift  120 801 181 20 030 16 605 0,3 

Vedlikehold 84 1 209 600 100 800 7 438 0,1 

Sum   7 764 781 264 680 110 547 2,0 

 

Figur 81 viser utslipp av gram CO2-ekvivalenter til ulike infrastruktur-aktiviteter  pr passasjer-km for 

personbil. 

Figur 81 Utslipp gram CO2-ekvivalenter for infrastruktur pr passasjerkm for personbil 

 

Transportmiddel 

Energibruk 

Indirekte energibruk omfatter også produksjon av transportmiddelet for transporten, i dette tilfelle 

personbilen. Vi skal ta utgangspunkt i en Golf A4  produsert i Tyskland i 2000 654. Vi skal se på både 

bensin og dieselutgaven av personbilen. 

Tabell 181 Materialsammensetning for Golf A4 2000 
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 Schweimer, G.W. og Levin, M.: Sachbilanz des Golf A4, 
http://www.volkswagen.de/etc/medialib/vwcms/virtualmaster/de/Unternehmen/mobilitaet_und_nachhaltigk
eit/downloads/umweltbilanz.Par.0001.File.pdf  

http://www.volkswagen.de/etc/medialib/vwcms/virtualmaster/de/Unternehmen/mobilitaet_und_nachhaltigkeit/downloads/umweltbilanz.Par.0001.File.pdf
http://www.volkswagen.de/etc/medialib/vwcms/virtualmaster/de/Unternehmen/mobilitaet_und_nachhaltigkeit/downloads/umweltbilanz.Par.0001.File.pdf
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Golf A4 
Ottomotor 

Golf A4 
Diesel 

 kg kg 

Stål og jern 634 722 

Syntetiske stoffer 167 182 

Lettmetaller 52 50 

Glass 30 30 

Elektroniske deler inkl kabler 24,9 25,2 

Gummi 44 44 

Isolasjon 16,3 16,4 

SUM 1059 1181 

 

Tabell 181 viser materialsammensetningen for en Golf A4 i 2000. Bensinmodellen veier 1,059 tonn 

mens dieselmodellen er noe tyngre,  nesten 1,2 tonn. Omlag 60% av bilens vekt kommer fra stål og 

jern. Syntetiske stoffer er plastikk mens lettmetall er aluminium. 

Tabell 182 viser energibruken for produksjon av en Golf A4 i 2000 fordelt på energikilder. Til sammen 

forbrukes 85,56 GJ eller 23 766 KWh for produksjon av en Golf A4 bensin. Tilsvarende tall for 

dieselutgaven er 88,55 GJ eller 24 597 KWh. Omlag 45% av energibruken  kommer fra 

prosessenergien som forbrukes i fabrikkanleggene. 

Tabell 182 Energibruk for produksjon av Golf A4 fordelt på prosessenergi og framstilling av materialer. 

 Produksjon av 
kjøretøy 

Framstilling av 
materialer 

 
Sum 

GJ Golf Golf Golf 
bensin 

Golf 
diesel 

Golf 
bensin 

Golf 
diesel 

 bensin diesel     

Brunkull 1,93 1,92 2,19 2,34 4,12 4,26 

Steinkull 7,83 7,28 18,9 21 26,73 28,28 

Naturgass 14,5 14,8 14,4 15 28,9 29,8 

Olje 4,29 4,31 10,5 10,9 14,79 15,21 

Uran 7,64 7,55 1,15 1,22 8,79 8,77 

Vannkraft 1,36 1,35 0,87 0,88 2,23 2,23 

Sum 37,55 37,21 48,01 51,34 85,56 88,55 

 

Figur 82 viser fordeling av energikilder for produksjon av en Golf A4 bensin. De fossile energikildene 

naturgass og steinkull utgjør nesten 65% av samlet energibruk.  

Figur 82 Fordeling av energikilder for produksjon av en Golf A4 bensin 
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For å fordele dette på persontransportarbeidet til personbilen velger vi å bruke Golf A4 bensin. 

Anslått levetid for en Golf A4 er anslått til 10 år i den tyske produkt-deklarasjonen. Totalt antall km er 

anslått til 150 000 over 10 år. Vi bruker tallene fra den tyske produkt-deklarasjonen selv om total 

kjørelengde og levetid er noe lav for norske forhold. Vi anslår belegget pr km til å være 1,7 inklusive 

fører slik at personbilen over hele levetida utfører 255 000 person-km. Vi bruker dette anslaget til å 

fordele energibruken for framstilling av materialer og produksjon av Golf A4 bensin pr passasjer-km.  

Tabell 183 viser resultatet samt utregning pr vogn-km. 

Tabell 183 Energibruk for produksjon av Golf A4 bensin  pr person-km 2007. 

 

MJ pr 
passasjer-
km 

MJ pr 
vogn-km 

Produksjon 0,147 0,250 

Framstilling av materialer 0,188 0,320 

Sum 0,336 0,570 
  

Til sammen utgjør energibruken for produksjon av personbilen 0,336 MJ pr person-km. Dette utgjør 

omlag 23% av framdriftsenergien for en bensinbil pr person-km i Norge i 2004. 

 

Utslipp av CO2 

Tabell 184 viser utslipp av CO2 som følger av framstilling av materialer og produksjon av en Golf A4. 

Det er ikke skilt mellom bensin og diesel og utslippet omfatter CO2, ikke CO2-ekvivalenter. 

Tabell 184 Utslipp av CO2 for framstilling av materialer og produksjon av Golf A4. 

Utslipps-kategori kg CO2 kg CO2 g pr person- g pr vogn-
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pr år km 2007 km 2007 

Produksjon av kjøretøy 1893 189,3 7,4 12,6 

Framstilling av 
materialer 2688 268,8 

10,5 17,9 

   

  

Sum 4581 458,1 18,0 30,5 

 

Framstilling av materialer og produksjon av Golf A4 gir til sammen utslipp i størrelsesorden 4,6 tonn 

CO2. Fordelt på transportarbeidet en Golf A4 bensin utfører over hele levetida (250 000 person-km) 

blir utslippet 18 g pr person-km. Av dette går 7,4 g til produksjon av kjøretøyet. Den største delen av 

utslippet er derfor knyttet til  framstilling av materialer. Til sammenlikning utgjør utslipp av CO2 

knyttet til en bensinbils framdrift 107 gram pr person-km i 2004. 

Det totale utslippet utgjør 30,5 g pr vogn-km for en Golf A4 bensin. 

Well-to-tank, brutto direkte energitillegg 
I denne delen skal vi se nærmere på produksjon av drivstoff for personbilen.  Vi skal beregne energi 

og utslipp knyttet til utvinning, transport, framstilling og distribusjon av drivstoff før bruk i en motor. 

Tabell 185 viser energikjedevirkningsgraden for ulike drivstoff. Den beregnes på grunnlag av hvor 

mye energi som må anvendes for at en gitt mengde energi fra drivstoffet skal være tilgjengelig som 

framdriftsenergi. Tallene for konvensjonelle drivstoff samt etanol og biodiesel er dokumentert i 

Simonsen (2009c, 655 2009d 656, 2009e657). Estimatene er hentet fra ProBas, Concawe/EuCar 658, 

DeLucchi 659samt et estimat fra Macedo & Seabra for sukkerrør fra Brasil 660. Energivirkningsgraden 

for hydrogen er dokumentert i Simonsen (2009b) 661. Både for hydrogen fra gassreformering og fra 

elektrolyse  inkluderer virkningsgraden tap ved fylling. 

Utslippsfaktorene for CO2-ekvivalenter viser hvor mange gram som slippes ut pr MJ som står til 

disposisjon for framdriftsenergien. Utslippsfaktorene for CO2-ekvivalenter fra hydrogen er hentet fra 

ProBas som har et estimat for gass-reformering og elektrolyse utviklet av European Plastics Industry, 

en interesseorganisasjon for plastikk-industrien i Europa 662.  Det er to estimat for hydrogen, et med 

reformering av naturgass til hydrogen og ett for elektrolyse av vann. 
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 Simonsen, M.: Etanol. Notat Vestlandsforsking, mai 2010. 
656

 Simonsen, M.: Biodiesel, Notat Vestlandsforsking mai 2010. 
657

 Simonsen, M.: Bensin og diesel. Notat Vestlandsforsking oktober 2009. 
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 Concawe/EuCar: WTW, http://ies.jrc.ec.europa.eu/WTW.html 
659

 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 
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 Macedo, I.C., Seabra, J.E.A.: Mitigation of GHG emissions using sugarcane bioethanol, i Zuurbier, P., van de 
Vooren, J.:  Sugarcane Ethanol, Contributions to climate change mitigation and the environment, Wagingen 
Academic  Publishers, 2008, http://www.globalbioenergy.org/uploads/media/0811_Wageningen_-
_Sugarcane_ethanol_-_Contributions_to_climate_change_mitigation_and_the_environment.pdf 
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 Simonsen, M.:Hydrogen. Notat Vestlandsforsking, August 2009. 
662

 Estimatet for hydrogen via naturgass-reformering har intern-navn hydrogen (reformer) i ProBas mens 
estimatet for hydrogen fra elektrolyse av vann har intern-navn hydrogen (electrolytic) 

http://ies.jrc.ec.europa.eu/WTW.html
http://pubs.its.ucdavis.edu/publication_detail.php?id=52
http://www.globalbioenergy.org/uploads/media/0811_Wageningen_-_Sugarcane_ethanol_-_Contributions_to_climate_change_mitigation_and_the_environment.pdf
http://www.globalbioenergy.org/uploads/media/0811_Wageningen_-_Sugarcane_ethanol_-_Contributions_to_climate_change_mitigation_and_the_environment.pdf
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Kjedevirkningsgraden for elektrisitet gjelder for elektrisitet fra norske vannkraft og er beregnet på 

bakgrunn av en tapsmultiplikator på 1,21 angitt hos Høyer (2009) 663. I tillegg er brukt en 

multiplikator 1,016 for produksjon av magasin og kraftverk fra ProBas 664 som gir en samlet 

multiplikator på 1,229.  Utslippet av CO2-ekvivalenter fra norsk vannkraft er anslått til 7 g/KWh (1,94 

g/MJ) hos SSB (2008) 665. Dette forutsetter import av 7% nordisk kraft. I tillegg har vi lagt til 1,56% for 

tap som skyldes energibruk ved produksjon av magasin og kraftverk for norsk vannkraftverk. Tallet er 

hentet fra ProBas . Dette gir en samlet tapsmultiplikator på 1,21*1,0156=1,229 og en 

kjedevirkningsgrad på 81,4%. ProBas gir et estimat på utslipp av 2 863 kg CO2-ekvivalenter for 

produksjon av 1 TJ med energi fra norsk vannkraft. Dette gir 2,82 gram pr MJ med produsert elektrisk 

strøm fra norsk vannkraftverk. Disse utslippene dekker produksjon av magasin og kraftverk. Vi legger 

til 1,94 g/MJ for importert kraft og får en utslippsfaktor på til sammen 4,76 g CO2-ekvivalenter pr MJ 

for norsk vannkraft. 

Hybridene i Concawe/Eucar får samme tapsmultiplikator og utslipp i gram CO2-ekvivalenter pr MJ 

som drivstoffet til forbrenningsmotoren i hybriden. Effekten av hybridiseringen kommer derfor til 

uttrykk i lavere energiforbruk i brutto direkte kjede (Well-to-Tank) siden den direkte energibruken er 

lavere for hybridene og tapsmultiplikatoren er den samme. Utslippene blir også  lavere i Well-to-Tank 

kjeden siden mengden drivstoffet som må produseres for framdriftsenergien er lavere. Følgelig blir 

utslipp i gram pr vogn-km lavere selv om utslippsfaktoren i gram pr MJ er den samme. 

Tabell 185 Tapsmultiplikator, kjedevirkningsgrad og utslipp av CO2-ekvivalenter pr energienhet for ulike drivstoff 

 
Drivstoff 

Taps-
multipli-
kator 

Kjede-
virknings-
grad (pst) 

g CO2-
ekv pr 
MJ Kilde 

Konvensjonell Bensin 2010  1,204 83,1 15,8 ProBas 

 
Diesel 2010 1,149 87 11,6 ProBas 

Etanol Sukkerroe-netto 2010 1,779 56,2 61,8 ProBas 

 
Hvete-netto 2010 2,073 48,2 53,5 ProBas 

 
Mais 2010 2,055 48,7 33,8 ProBas 

 
Strå 2010 2,043 49 5,74 ProBas 

Biodiesel RME-netto 2010 1,345 74,3 18,4 ProBas 

 
SME-netto 2010 1,179 84,8 3,24 ProBas 

 
TME-netto 2000 1,616 61,9 28,2 ProBas 

 
PME 2010 4,553 22 56,5 ProBas 

Hydrogen Naturgass-reformering 1,793 56,1 52,7 
 

 
Elektrolyse vann 2,489 40,2 6 

 Elektrisitet Elektrisitet 1,229 81,4 2,9 Høyer/ProBas 

Konvensjonell Bensin USA 2010 1,221 0,819 19,5 DeLucchi 

 
Etanol  tre/grass USA 2010 2,279 0,439 44,8 DeLucchi 

 
Etanol mais USA 2010 1,828 0,547 107,2 DeLucchi 

Konvensjonell Bensin u/direkte innsprøyting Europa 2010 1,14 0,877 12,5 Concawe/EuCar 
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 Høyer, K.G.: Høyhastighetstog. Analyser av direkte og brutto direkte energiforbruk. Høgskolen i Oslo, 
Rapport 1/09.  
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 Internavn i ProBas er Wasser-KW-gross-NO 
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 SSB (2008), Tabell 2.2, side 17. 
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Etanol Sukkerroe  ingen biogass  1,759 0,569 32,8 Concawe/EuCar 

 
Sukkerroe  biogass  1,605 0,623 23,4 Concawe/EuCar 

 
Hvete prosessenergi fra naturgasskjele   1,689 0,592 46,5 Concawe/EuCar 

 

Hvete prosessenergi- og varme  fra 
naturgasskjele  1,542 0,649 38,9 Concawe/EuCar 

 

Hvete prosessenergi- og varme  fra brunnkull-
gasskjele  1,583 0,632 57,2 Concawe/EuCar 

 

Hvete prosessenergi- og varme  fra strå-
gasskjele  1,638 0,611 26 Concawe/EuCar 

 

Mais prosessenergi- og varme  fra 
naturgasskjele  1,443 0,693 37 Concawe/EuCar 

 
Sukkerrør Brasil 2010 1,147 0,872 12,9 Macedo&Seabra 

 

Sukkerrør Brasil 2020 med elektrisitet fra 
overskuddsmateriale  1,102 0,907 0 Macedo&Seabra 

 

Sukkerør Brasil 2020 med etanol fra stivelse i 
overskuddsmateriale 1,115 0,897 5,9 Macedo&Seabra 

Diesel Diesel Europa 2010 1,16 0,862 14,2 Concawe/EuCar 

Biodiesel RME   Europa 2010 1,467 0,682 45,9 Concawe/EuCar 

 
SME Europa 2010 1,423 0,703 34,6 Concawe/EuCar 

 
Soyabønner  Europa 2010 1,588 0,63 49,9 Concawe/EuCar 

Hydrogen Sentral reformering naturgass 1,71 0,585 98,8 Concawe/EuCar 

 

Sentral reformering 
naturgass,karbonfangst+lagring 1,77 0,565 37,8 Concawe/EuCar 

 
Vndkraft+sentral elektrolyse av vann 1,79 0,559 9,1 Concawe/EuCar 

Konvensjonell Sedan USA 2008 1,141 0,876 12,3 
Chester & 
Horvath 

 
SUV USA 2008 1,141 0,876 12,3 

Chester & 
Horvath 

 
Ford Pick-up USA 2008 1,141 0,876 12,3 

Chester & 
Horvath 

Konvensjonell Baseline bensin 2020 1,205 0,830 17,8 MiT 

 
Avansert bensin 2020 1,205 0,830 17,8 MiT 

 
Avansert diesel 2020 1,136 0,880 12,0 MiT 

Hybrid Hybrid-bensin 2020 1,205 0,830 17,8 MiT 

 
Hybrid diesel 2020 1,136 0,880 12,0 MiT 

 
Hybrid CNG 2020 1,176 0,850 15,2 MiT 

 
Hybrid brenselcelle-bensin 2020 1,205 0,830 17,8 MiT 

 
Hybrid brenselcelle-metanol 2020 1,538 0,650 21,4 MiT 

 
Hydrogen brenselcelle 1,786 0,560 130,7 MiT 

Elektrisk Elektrisk (Amerikansk elektrisitetsmiks) 3,125 0,320 196,0 MiT 

 

Tapsmultiplikatorene er beregnet som den inverse av kjedevirkningsgraden. Multiplikatoren viser 

hvor mye mer som må produseres av en energikilde for å disponere en gitt mengde til 

framdriftsenergi. Multiplikatoren er en indeks hvor 1 er den teoretisk maksimale energieffektivitet 

hvor ingen energi kreves for produksjon eller omdanning av råvaren til nyttbar energi. Jo høyere 
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indeksverdi, jo mer energi må brukes for å produsere og omdanne energiinnholdet i råvaren til 

nyttbar energi. 

Vi vil presentere beregning av verdiene fra MiT i Tabell 185 noe nærmere. MiT-rapporten inneholder 

en oversikt over kjedevrikningsgrad og karboninnhold i drivstoffet 666. Tapsmultiplikator (T) er 

beregnet som den inverse av  kjedevirkningsgraden til drivstoffet. Deretter er energibruken i brutto 

direkte energikjede (Well-to-Tank) regnet ut etter Likning 21Likning 20 hvor E er energibruk, TtW er 

direkte energibruk i kjøretøyet (Tank-to-Wheel) og WtW er  energibruk i brutto direkte energikjede 

(Well-to-Tank). 

Likning 21 Beregning av energibruk i brutto direkte energikjede 

                   

For hybrid-bilene er tapsmultiplikatoren satt lik multiplikatoren til det fossile drivstoffet som brukes 

til å generere elektrisitet. Disse bilene vil få lavere utslipp siden de har et lavere energibruk i Well-to-

Tank kjeden. Det samme gjelder hybrider med brenselcelle hvor hydrogen reformeres fra fossilt 

drivstoff.  Tapsmultiplikatoren for elektrisitet gjelder for amerikansk elektrisitetsmiks og er derfor 

ikke direkte overførbar til Norge.  

Utslipp av CO2-ekvivalenter i studien fra MiT er beregnet ved å bruke omregning av karboninnholdet 

i drivstoffet slik vi presenterte ovenfor i forbindelse med direkte energibruk. Beregningen gir utslipp 

av gram CO2-ekvivalenter pr MJ. Deretter multipliseres utslippet pr MJ med den brutto direkte 

energibruk pr vogn-km og passasjer-km for å gi tilsvarende utslipp.  

Tabell 186 viser energibruk i MJ pr vogn-km og utslipp av CO2-ekvivalenter pr vogn-km for Well-to-

Tank energikjede for ulike typer drivstoff.  Utslippene er beregnet ved å bruke utslippsfaktoren fra 

tabellen ovenfor for Well-to-Tank kjeden og deretter multiplisere denne faktoren med den direkte 

energibruken i Tank-to-Wheel kjeden. Utslippsfaktorene viser hvor mye utslipp som følger av å 

produsere en energienhet av drivstoffet. Det er bruken  av energimengden i motorene som utløser 

disse utslippene, derfor beregnes utslippene ved å anvende utslippsfaktoren på Tank-to-Wheel 

energibruk. Energibruken i Well-to-Tank leddet er derimot tapet som kreves for å produsere Tank-to-

Wheel energibruken. Dette tapet selv blir ikke brukt og utløser ikke noe utslipp. 

Alle elektriske batteridrevne biler i Tabell 186 antas å bruke norsk vannkraft. 

Tabell 186 Energibruk MJ pr vogn-km og utslipp gram CO2-ekv pr vogn-km for brutto direkte (Well-to-Tank) energikjede 

 
MJ/vogn-km 

g Co2-
ekv./vogn-km Kilde 

Bensin Norge 2004 0,5102 39,6 SSB 

Diesel Norge 2004 0,2901 22,3 SSB 

Etanol hvete Tyskland 2005 4,5495 50,4 ProBas 

Etanol sukkerroe 2010 3,3024 261,9 ProBas 

RME Tyskland 2010 1,3085 202,7 ProBas 

                                                           
666

 Table 1.2, side 1-10. Vi har brukt effektivitetstallene (kjedevirkningsgraden) og beregnet tapsmultiplikator 
som den inverse av denne. På grunn av avrundinger kan dette gi små avvik fra den oppgitte netto energibruk pr 
energiinnhold i drivstoffet, http://web.mit.edu/energylab/www/pubs/el00-003.pdf 

http://web.mit.edu/energylab/www/pubs/el00-003.pdf
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SME Tyskland 2010 0,6770 128,1 ProBas 

TME Tyskland 2000 2,3342 21,8 ProBas 

Toyota Prius  (2009) 0,3635 32,9 Tesla Motors 

Avansert bensin 2020 0,3154 27,4 MiT 

Avansert diesel 2020 0,1855 16,3 MiT 

Bensin-hybrid 2020  0,2192 19,0 MiT 

Diesel-hybrid 2020  0,1255 11,0 MiT 

CNG-hybrid 2020 0,1818 15,7 MiT 

Hybrid bensin-hydrogen 2020  0,3666 31,8 MiT 

Hydrogen brenselcelle 2020 0,6364 105,9 MiT 

Elektrisk 2020 0,117 1,5 MiT 

Honda brenselcelle hydrogen (2009)   1,3739 92,5 Tesla Motors 

Elektrisk (2010)  0,1051 1,3 Tesla Motors 

Liten dieselbil Tyskland 2005 0,2423 19,1 ProBas 

Liten bensinbil Tyskland 2005 0,5035 152,9 ProBas 

Stor dieselbil Tyskland 2005 0,5013 177,7 ProBas 

Liten bensinbil bykjøring Tyskland 2000 0,5885 178,7 Tremod 

Middels bensinbil bykjøring Tyskland 2000 0,7009 212,8 Tremod 

Stor bensinbil bykjøring Tyskland 2000 0,8992 273,0 Tremod 

Liten bensinbil landevei Tyskland 2000 0,3835 116,4 Tremod 

Middels bensinbil landevei Tyskland 2000 0,4496 136,5 Tremod 

Stor bensinbil landevei Tyskland 2000 0,5686 172,7 Tremod 

Liten bensinbil autobahn Tyskland 2000 0,4959 150,6 Tremod 

Middels bensinbil autobahn Tyskland 2000 0,5025 152,6 Tremod 

Stor bensinbil autobahn Tyskland 2000 0,6480 196,7 Tremod 

Liten-middels dieselbil bykjøring Tyskland 2000 0,3661 28,7 Tremod 

Stor dieselbil bykjøring Tyskland 2000 0,4809 170,4 Tremod 

Liten-middels dieselbil landevei Tyskland 2000 0,2568 20,1 Tremod 

Stor dieselbil landevei Tyskland 2000 0,3279 116,2 Tremod 

Liten-middels dieselbil autobahn Tyskland 2000 0,3442 26,9 Tremod 

Stor dieselbil autobahn Tyskland 2000 0,3880 137,5 Tremod 

Bensin USA 2010 0,7008 61,9 DeLucchi 

Etanol  tre/grass USA 2010 3,7381 131,0 DeLucchi 

Etanol mais USA 2010 2,4184 313,1 DeLucchi 

Elektrisk USA 2010 0,216 2,7 DeLucchi 

Bensin u/direkte innsprøyting Europa 2010 0,2660 23,8 Concawe/Eucar 

Etanol -sukkerroe  ingen biogass u/ direkte innsprøyting  
Europa 2010 1,4417 62,3 Concawe/Eucar 

Etanol -sukkerroe  biogass u/ direkte innsprøyting  Europa 
2010 1,1487 44,5 Concawe/Eucar 

Etanol - hvete prosessenergi fra naturgasskjele  u/ direkte 
innsprøyting  Europa 2010 1,3082 88,3 Concawe/Eucar 

Etanol -  hvete prosessenergi- og varme  fra naturgasskjele  
u/ direkte innsprøyting  Europa 2010 1,0294 74,0 Concawe/Eucar 

Etanol - hvete prosessenergi- og varme  fra brunnkull- 1,1077 108,7 Concawe/Eucar 
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gasskjele  u/ direkte innsprøyting  Europa 2010 

Etanol - hvete prosessenergi- og varme  fra strå-gasskjele  
u/ direkte innsprøyting  Europa 2010 1,2116 49,3 Concawe/Eucar 

Etanol - mais prosessenergi- og varme  fra naturgasskjele  
u/ direkte innsprøyting  Europa 2010 0,8411 70,2 Concawe/Eucar 

Bensin m/direkte innsprøyting Europa 2010 0,2631 23 Concawe/Eucar 

Etanol -sukkerroe  ingen biogass m/ direkte innsprøyting  
Europa 2010 1,4258 62 Concawe/Eucar 

Etanol -sukkerroe  biogass m/ direkte innsprøyting  Europa 
2010 1,1360 44 Concawe/Eucar 

Etanol - hvete prosessenergi fra naturgasskjele  m/ direkte 
innsprøyting  Europa 2010 1,2937 87 Concawe/Eucar 

Etanol -  hvete prosessenergi- og varme  fra naturgasskjele  
m/ direkte innsprøyting  Europa 2010 1,0180 73 Concawe/Eucar 

Etanol - hvete prosessenergi- og varme  fra brunnkull-
gasskjele  m/ direkte innsprøyting  Europa 2010 1,0955 108 Concawe/Eucar 

Etanol - hvete prosessenergi- og varme  fra strå-gasskjele  
m/ direkte innsprøyting  Europa 2010 1,1982 49 Concawe/Eucar 

Etanol - mais prosessenergi- og varme  fra naturgasskjele  
m/ direkte innsprøyting  Europa 2010 0,8318 69 Concawe/Eucar 

Etanol - sukkerrør Brasil 2010 0,276 24,2 Macedo&Seabra 

Etanol - sukkerrør Brasil 2020 overskuddsmateriale til 
produksjon av elektrisitet 0,192 0 Macedo&Seabra 

Etanol - sukkerrør Brasil 2020 stivelse fra 
overskuddsmateriale til produksjon av etanol 0,215 11,1 Macedo&Seabra 

Diesel u/partikkelfilter Europa 2010 0,2578 22,9 Concawe/Eucar 

Biodiesel-RME  u/partikkelfilter Europa 2010 0,7519 73,9 Concawe/Eucar 

Biodiesel-SME  u/partikkelfilter Europa 2010 0,6810 55,7 Concawe/Eucar 

Biodiesel-Soyabønner u/partikkelfilter Europa 2010 0,9473 80,3 Concawe/Eucar 

Diesel m/partikkelfilter Europa 2010 0,2651 23,5 Concawe/Eucar 

Biodiesel-RME  m/partikkelfilter Europa 2010 0,7733 76,0 Concawe/Eucar 

Biodiesel-SME  m/partikkelfilter Europa 2010 0,7004 57,3 Concawe/Eucar 

Biodiesel-Soyabønner m/partikkelfilter Europa 2010 0,9743 82,6 Concawe/Eucar 

Direkte hydrogen, sentral reformering naturgass, pipeline 
transport 0,6674 92,9 Concawe/Eucar 

Direkte hydrogen, sentral reformering naturgass, pipeline 
transport, karbonfangst+lagring 0,7238 35,5 Concawe/Eucar 

Direkte hydrogen, vindkraft+sentral elektrolyse av 
vann,pipeline  transport 0,7426 8,6 Concawe/Eucar 

Hydrogen fra on-board reformer, bensin 0,2274 20,3 Concawe/Eucar 

Hydrogen fra on-board reformer, diesel 0,2598 23,1 Concawe/Eucar 

Hybrid diesel m/partikkelfilter1,6 l 0,216 19,3 Concawe/Eucar 

Hybrid bensin m/direkte innsprøyting 1,3 l 0,213 18,9 Concawe/Eucar 

Sedan USA 2008 0,4101 36,7 Chester & Horvath 

SUV USA 2008 0,6835 60,9 Chester & Horvath 

Ford Pick-up USA 2008 0,7456 62,1 Chester & Horvath 
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Oppsummering 
Vi skal til slutt oppsummere energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter over hele livsløpet for 

passasjertransport med personbil. 

Energibruk 

Tabell 187 viser energibruk i MJ pr passasjer-km for personbil med ulikt drivstoff i ulike livsløpfaser. 

Livsløpsfasene har vi delt inn i direkte energibruk, indirekte energibruk og brutto direkte energibruk. 

Den indirekte energibruken er igjen delt i to, en del som omfatter infrastrukturen transportmiddelet 

benytter og en del som omfatter fabrikasjon av transportmiddelet, inklusive materialer. 

Tabell 187 Energiforbruk i MJ pr passasjer-km i ulike livsløpsfase for personbil med ulikt drivstoff 

MJ pr passasjer-km Direkte 
Infra-
struktur 

Transport-
middel 

Brutto 
direkte 
tillegg 

Sum MJ 
pr 
passasjer-
km Kilde 

Bensin Norge 2004 1,449 0,034 0,336 0,295 2,114 SSB 

Diesel Norge 2004 1,111 0,034 0,336 0,168 1,648 SSB 

Etanol hvete Tyskland 2005 2,450 0,034 0,336 2,630 5,449 ProBas 

Etanol sukkerroe 2010 2,450 0,034 0,336 1,909 4,729 ProBas 

RME Tyskland 2010 2,190 0,034 0,336 0,756 3,316 ProBas 

SME Tyskland 2010 2,190 0,034 0,336 0,391 2,951 ProBas 

TME Tyskland 2000 2,190 0,034 0,336 1,349 3,909 ProBas 

Toyota Prius  2009 1,032 0,034 0,336 0,210 1,612 Tesla Motors 

Avansert bensin 2020 0,890 0,034 0,336 0,182 1,442 MiT 

Avansert diesel 2020 0,786 0,034 0,336 0,107 1,263 MiT 

Bensin-hybrid 2020  0,618 0,034 0,336 0,127 1,115 MiT 

Diesel-hybrid 2020  0,532 0,034 0,336 0,073 0,974 MiT 

CNG-hybrid 2020 0,595 0,034 0,336 0,105 1,070 MiT 

Hybrid bensin-hydrogen 2020 1,035 0,034 0,336 0,212 1,616 MiT 

Elektrisk 2020 0,295 0,034 0,336 0,067 0,732 MiT 

Honda brenselcelle hydrogen (2009)   1,014 0,034 0,336 0,794 2,178 Tesla Motors 

Hydrogen brenselcelle (2020)  0,468 0,034 0,336 0,368 1,206 MiT 

Elektrisk (2010)  0,265 0,034 0,336 0,061 0,696 Tesla Motors 

Liten dieselbil Tyskland 2005 0,928 0,034 0,336 0,140 1,438 ProBas 

Liten bensinbil Tyskland 2005 1,430 0,034 0,336 0,291 2,091 ProBas 

Stor dieselbil Tyskland 2005 1,920 0,034 0,336 0,290 2,579 ProBas 

Liten bensinbil bykjøring Tyskland 
2000 1,671 0,034 0,336 0,340 2,381 Tremod 

Middels bensinbil bykjøring Tyskland 
2000 1,990 0,034 0,336 0,405 2,765 Tremod 

Stor bensinbil bykjøring Tyskland 2000 2,554 0,034 0,336 0,520 3,443 Tremod 

Liten bensinbil landevei Tyskland 2000 1,089 0,034 0,336 0,222 1,680 Tremod 

Middels bensinbil landevei Tyskland 
2000 1,277 0,034 0,336 0,260 1,906 Tremod 

Stor bensinbil landevei Tyskland 2000 1,615 0,034 0,336 0,329 2,313 Tremod 

Liten bensinbil autobahn Tyskland 1,408 0,034 0,336 0,287 2,065 Tremod 
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2000 

Middels bensinbil autobahn Tyskland 
2000 1,427 0,034 0,336 0,290 2,087 Tremod 

Stor bensinbil autobahn Tyskland 
2000 1,840 0,034 0,336 0,375 2,584 Tremod 

Liten-middels dieselbil bykjøring 
Tyskland 2000 1,402 0,034 0,336 0,212 1,983 Tremod 

Stor dieselbil bykjøring Tyskland 2000 1,842 0,034 0,336 0,278 2,489 Tremod 

Liten-middels dieselbil landevei 
Tyskland 2000 0,984 0,034 0,336 0,148 1,502 Tremod 

Stor dieselbil landevei Tyskland 2000 1,256 0,034 0,336 0,190 1,815 Tremod 

Liten-middels dieselbil autobahn 
Tyskland 2000 1,318 0,034 0,336 0,199 1,887 Tremod 

Stor dieselbil autobahn Tyskland 2000 1,486 0,034 0,336 0,224 2,080 Tremod 

Bensin USA 2010 1,834 0,034 0,336 0,405 2,609 DeLucchi 

Etanol  tre/grass USA 2010 1,689 0,034 0,336 2,161 4,219 DeLucchi 

Etanol mais USA 2010 1,689 0,034 0,336 1,398 3,457 DeLucchi 

Elektrisk USA 2010 0,546 0,034 0,336 0,125 3,457 DeLucchi 

Bensin u/direkte innsprøyting Europa 
2010 1,098 0,034 0,336 0,154 1,622 Concawe/Eucar 

Etanol -sukkerroe  ingen biogass u/ 
direkte innsprøyting  Europa 2010 1,098 0,034 0,336 0,833 2,301 Concawe/Eucar 

Etanol -sukkerroe  biogass u/ direkte 
innsprøyting  Europa 2010 1,098 0,034 0,336 0,664 2,132 Concawe/Eucar 

Etanol - hvete prosessenergi fra 
naturgasskjele  u/ direkte innsprøyting  
Europa 2010 1,098 0,034 0,336 0,756 2,224 Concawe/Eucar 

Etanol -  hvete prosessenergi- og 
varme  fra naturgasskjele  u/ direkte 
innsprøyting  Europa 2010 1,098 0,034 0,336 0,595 2,063 Concawe/Eucar 

Etanol - hvete prosessenergi- og 
varme  fra brunnkull-gasskjele  u/ 
direkte innsprøyting  Europa 2010 1,098 0,034 0,336 0,640 2,108 Concawe/Eucar 

Etanol - hvete prosessenergi- og 
varme  fra strå-gasskjele  u/ direkte 
innsprøyting  Europa 2010 1,098 0,034 0,336 0,700 2,168 Concawe/Eucar 

Etanol - mais prosessenergi- og varme  
fra naturgasskjele  u/ direkte 
innsprøyting  Europa 2010 1,098 0,034 0,336 0,486 1,954 Concawe/Eucar 

Bensin m/direkte innsprøyting Europa 
2010 1,086 0,034 0,336 0,152 1,608 Concawe/Eucar 

Etanol -sukkerroe  ingen biogass m/ 
direkte innsprøyting  Europa 2010 1,086 0,034 0,336 0,824 2,280 Concawe/Eucar 

Etanol -sukkerroe  biogass m/ direkte 
innsprøyting  Europa 2010 1,086 0,034 0,336 0,657 2,112 Concawe/Eucar 

Etanol - hvete prosessenergi fra 
naturgasskjele  m/ direkte 1,086 0,034 0,336 0,748 2,204 Concawe/Eucar 
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innsprøyting  Europa 2010 

Etanol -  hvete prosessenergi- og 
varme  fra naturgasskjele  m/ direkte 
innsprøyting  Europa 2010 1,086 0,034 0,336 0,588 2,044 Concawe/Eucar 

Etanol - hvete prosessenergi- og 
varme  fra brunnkull-gasskjele  m/ 
direkte innsprøyting  Europa 2010 1,086 0,034 0,336 0,633 2,089 Concawe/Eucar 

Etanol - hvete prosessenergi- og 
varme  fra strå-gasskjele  m/ direkte 
innsprøyting  Europa 2010 1,086 0,034 0,336 0,693 2,148 Concawe/Eucar 

Etanol - mais prosessenergi- og varme  
fra naturgasskjele  m/ direkte 
innsprøyting  Europa 2010 1,086 0,034 0,336 0,481 1,937 Concawe/Eucar 

Etanol sukkerrør Brasil 2010 667 1,086 0,034 0,336 0,160 1,615 Macedo&Seabra 

Etanol sukkerrør Brasil 2020 
overskuddsmateriale til elektrisitet 1,086 0,034 0,336 0,111 1,566 Macedo&Seabra 

Etanol sukkerrør Brasil 2020 stivelse 
fra overskuddsmateriale til etanol 1,086 0,034 0,336 0,125 1,580 Macedo&Seabra 

Diesel u/partikkelfilter Europa 2010 0,931 0,034 0,336 0,149 1,450 Concawe/Eucar 

Biodiesel-RME  u/partikkelfilter 
Europa 2010 0,931 0,034 0,336 0,435 1,735 Concawe/Eucar 

Biodiesel-SME  u/partikkelfilter 
Europa 2010 0,931 0,034 0,336 0,394 1,694 Concawe/Eucar 

Biodiesel-Soyabønner u/partikkelfilter 
Europa 2010 0,931 0,034 0,336 0,548 1,848 Concawe/Eucar 

Diesel m/partikkelfilter Europa 2010 0,958 0,034 0,336 0,153 1,481 Concawe/Eucar 

Biodiesel-RME  m/partikkelfilter 
Europa 2010 0,958 0,034 0,336 0,447 1,774 Concawe/Eucar 

Biodiesel-SME  m/partikkelfilter 
Europa 2010 0,958 0,034 0,336 0,405 1,732 Concawe/Eucar 

Biodiesel-Soyabønner 
m/partikkelfilter Europa 2010 0,958 0,034 0,336 0,563 1,891 Concawe/Eucar 

Direkte hydrogen, sentral reformering 
naturgass, pipeline transport 0,543 0,034 0,336 0,386 1,299 Concawe/Eucar 

Direkte hydrogen, sentral reformering 
naturgass, pipeline transport, 
karbonfangst+lagring 0,543 0,034 0,336 0,418 1,331 Concawe/Eucar 

Direkte hydrogen, vindkraft+sentral 
elektrolyse av vann,pipeline  transport 0,543 0,034 0,336 0,429 1,342 Concawe/Eucar 

Hydrogen fra on-board reformer, 
bensin 0,939 0,034 0,336 0,131 1,440 Concawe/Eucar 

Hydrogen fra on-board reformer, 
diesel 0,939 0,034 0,336 0,150 1,459 Concawe/Eucar 

Hybrid bensin m/direkte innspr. 1,3 l 0,891 0,034 0,336 0,125 1,385 Concawe/Eucar 

Hybrid diesel m/partikkelfilter1,6 l 0,769 0,034 0,336 0,123 1,261 Concawe/Eucar 
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 Alle estimat for sukkerrør fra Brasil er bassert på direkte innsprøyting. 
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Sedan USA 2008 1,864 0,034 0,344 0,261 2,503 
Chester & 
Horvath 

SUV USA 2008 2,796 0,034 0,427 0,391 3,649 
Chester & 
Horvath 

Ford Pick-up USA 2008 3,542 0,034 0,390 0,497 4,463 
Chester & 
Horvath 

 

Det er gjort noen viktige forutsetninger for Tabell 187. For det første er energi til infrastruktur og til 

fabrikasjon av transportmiddelet konstant for alle typer biler.  

For det andre er energien til fabrikasjon av transportmiddelet satt lik  en Golf bensin 2000 for alle 

typer drivstoff for alle år.  Vi venter en teknologiutvikling i  drivverk og chassis fram mot 2020, dette 

reflekteres ikke minst i lavere drivstoffbruk for dette året. Samtidig er det grunn til å tro at bilene blir 

lettere for å redusere drivstofforbruket – noe som kan bety mer energi til fabrikasjon siden 

aluminium er mer energikrevende enn stål. Dette er ikke reflektert i estimatene i tabellen. 

Tapsmultiplikatorene for Toyota Prius satt lik multiplikatoren til  en bensinbil. Dette er en feilkilde. Vi 

vet ikke hvor mye av drivstoffbruken for en Toyota Prius som kommer fra bensin og hvor mye som 

kommer fra batteriet.  For de andre hybridene fra MiT har vi beregnet energibruken for well-to-tank 

kjeden slik det er beskrevet ovenfor. 

Tabell 188 viser energibruken i MJ pr vogn-km fordelt på de samme typer personbiler og 

livsløpsfaser. 

Tabell 188 Energiforbruk i MJ pr vogn-km i ulike livsløpsfase for personbil med ulikt drivstoff 

MJ pr passasjer-km Direkte 
Infra-
struktur 

Transport-
middel 

Brutto 
direkte 
tillegg 

Sum MJ 
pr vogn-
km Kilde 

Bensin Norge 2004 2,510 0,057 0,5704 0,510 3,648 SSB 

Diesel Norge 2004 1,920 0,057 0,5704 0,290 2,838 SSB 

Etanol hvete Tyskland 2005 4,239 0,057 0,5704 4,549 9,416 ProBas 

Etanol sukkerroe 2010 4,239 0,057 0,5704 3,302 8,169 ProBas 

RME Tyskland 2010 3,789 0,057 0,5704 1,309 5,725 ProBas 

SME Tyskland 2010 3,789 0,057 0,5704 0,677 5,093 ProBas 

TME Tyskland 2000 3,789 0,057 0,5704 2,334 6,750 ProBas 

Toyota Prius  2009 1,786 0,057 0,5704 0,364 2,777 Tesla Motors 

Avansert bensin 2020 1,540 0,057 0,5704 0,315 2,483 MiT 

Avansert diesel 2020 1,360 0,057 0,5704 0,185 2,173 MiT 

Bensin-hybrid 2020  1,070 0,057 0,5704 0,219 1,917 MiT 

Diesel-hybrid 2020  0,920 0,057 0,5704 0,125 1,673 MiT 

CNG-hybrid 2020 1,030 0,057 0,5704 0,182 1,839 MiT 

Hybrid bensin-hydrogen 2020  1,790 0,057 0,5704 0,367 2,784 MiT 

Hydrogen brenselcelle 2020  0,810 0,057 0,5704 0,636 2,074 MiT 

Elektrisk 2020 0,510 0,057 0,5704 0,117 1,254 MiT 

Honda brenselcelle hydrogen (2009)   1,754 0,057 0,5704 1,374 3,755 Tesla Motors 

Elektrisk (2010)  0,459 0,057 0,5704 0,105 1,192 Tesla Motors 
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Liten dieselbil Tyskland 2005 1,605 0,057 0,5704 0,242 2,475 ProBas 

Liten bensinbil Tyskland 2005 2,474 0,057 0,5704 0,504 3,605 ProBas 

Stor dieselbil Tyskland 2005 3,322 0,057 0,5704 0,501 4,451 ProBas 

Liten bensinbil bykjøring Tyskland 
2000 2,891 0,057 0,5704 0,588 4,107 Tremod 

Middels bensinbil bykjøring Tyskland 
2000 3,444 0,057 0,5704 0,701 4,772 Tremod 

Stor bensinbil bykjøring Tyskland 2000 4,418 0,057 0,5704 0,899 5,945 Tremod 

Liten bensinbil landevei Tyskland 2000 1,884 0,057 0,5704 0,383 2,895 Tremod 

Middels bensinbil landevei Tyskland 
2000 2,209 0,057 0,5704 0,450 3,286 Tremod 

Stor bensinbil landevei Tyskland 2000 2,794 0,057 0,5704 0,569 3,990 Tremod 

Liten bensinbil autobahn Tyskland 
2000 2,436 0,057 0,5704 0,496 3,560 Tremod 

Middels bensinbil autobahn Tyskland 
2000 2,469 0,057 0,5704 0,503 3,599 Tremod 

Stor bensinbil autobahn Tyskland 
2000 3,184 0,057 0,5704 0,648 4,459 Tremod 

Liten-middels dieselbil bykjøring 
Tyskland 2000 2,426 0,057 0,5704 0,366 3,419 Tremod 

Stor dieselbil bykjøring Tyskland 2000 3,186 0,057 0,5704 0,481 4,294 Tremod 

Liten-middels dieselbil landevei 
Tyskland 2000 1,702 0,057 0,5704 0,257 2,586 Tremod 

Stor dieselbil landevei Tyskland 2000 2,172 0,057 0,5704 0,328 3,128 Tremod 

Liten-middels dieselbil autobahn 
Tyskland 2000 2,281 0,057 0,5704 0,344 3,253 Tremod 

Stor dieselbil autobahn Tyskland 2000 2,570 0,057 0,5704 0,388 3,586 Tremod 

Bensin USA 2010 3,174 0,057 0,5704 0,701 4,502 DeLucchi 

Etanol  tre/grass USA 2010 2,922 0,057 0,5704 3,738 7,288 DeLucchi 

Etanol mais USA 2010 2,922 0,057 0,5704 2,418 5,968 DeLucchi 

Elektrisk USA 2010 0,944 0,057 0,5704 0,216 1,788 DeLucchi 

Bensin u/direkte innsprøyting Europa 
2010 1,900 0,057 0,5704 0,266 2,794 Concawe/Eucar 

Etanol -sukkerroe  ingen biogass u/ 
direkte innsprøyting  Europa 2010 1,900 0,057 0,5704 1,442 3,969 Concawe/Eucar 

Etanol -sukkerroe  biogass u/ direkte 
innsprøyting  Europa 2010 1,900 0,057 0,5704 1,149 3,676 Concawe/Eucar 

Etanol - hvete prosessenergi fra 
naturgasskjele  u/ direkte innsprøyting  
Europa 2010 1,900 0,057 0,5704 1,308 3,836 Concawe/Eucar 

Etanol -  hvete prosessenergi- og 
varme  fra naturgasskjele  u/ direkte 
innsprøyting  Europa 2010 1,900 0,057 0,5704 1,029 3,557 Concawe/Eucar 

Etanol - hvete prosessenergi- og 
varme  fra brunnkull-gasskjele  u/ 
direkte innsprøyting  Europa 2010 1,900 0,057 0,5704 1,108 3,635 Concawe/Eucar 
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Etanol - hvete prosessenergi- og 
varme  fra strå-gasskjele  u/ direkte 
innsprøyting  Europa 2010 1,900 0,057 0,5704 1,212 3,739 Concawe/Eucar 

Etanol - mais prosessenergi- og varme  
fra naturgasskjele  u/ direkte 
innsprøyting  Europa 2010 1,900 0,057 0,5704 0,841 3,369 Concawe/Eucar 

Bensin m/direkte innsprøyting Europa 
2010 1,879 0,057 0,5704 0,263 2,770 Concawe/Eucar 

Etanol -sukkerroe  ingen biogass m/ 
direkte innsprøyting  Europa 2010 1,879 0,057 0,5704 1,426 3,932 Concawe/Eucar 

Etanol -sukkerroe  biogass m/ direkte 
innsprøyting  Europa 2010 1,879 0,057 0,5704 1,136 3,643 Concawe/Eucar 

Etanol - hvete prosessenergi fra 
naturgasskjele  m/ direkte 
innsprøyting  Europa 2010 1,879 0,057 0,5704 1,294 3,800 Concawe/Eucar 

Etanol -  hvete prosessenergi- og 
varme  fra naturgasskjele  m/ direkte 
innsprøyting  Europa 2010 1,879 0,057 0,5704 1,018 3,525 Concawe/Eucar 

Etanol - hvete prosessenergi- og 
varme  fra brunnkull-gasskjele  m/ 
direkte innsprøyting  Europa 2010 1,879 0,057 0,5704 1,095 3,602 Concawe/Eucar 

Etanol - hvete prosessenergi- og 
varme  fra strå-gasskjele  m/ direkte 
innsprøyting  Europa 2010 1,879 0,057 0,570 1,198 3,705 Concawe/Eucar 

Etanol - mais prosessenergi- og varme  
fra naturgasskjele  m/ direkte 
innsprøyting  Europa 2010 1,879 0,057 0,5704 0,832 3,338 Concawe/Eucar 

Etanol sukkerrør Brasil 2010 1,879 0,057 0,5704 0,276 2,783 Macedo&Seabra 

Etanol sukkerrør Brasil 2020 
overskuddsmateriale til elektrisitet 1,879 0,057 0,5704 0,192 2,698 Macedo&Seabra 

Etanol sukkerrør Brasil 2020 stivelse 
fra overskuddsmateriale til etanol 1,879 0,057 0,5704 0,215 2,722 Macedo&Seabra 

Diesel u/partikkelfilter Europa 2010 1,611 0,057 0,570 0,258 2,496 Concawe/Eucar 

Biodiesel-RME  u/partikkelfilter 
Europa 2010 1,611 0,057 0,570 0,752 2,990 Concawe/Eucar 

Biodiesel-SME  u/partikkelfilter 
Europa 2010 1,611 0,057 0,570 0,681 2,920 Concawe/Eucar 

Biodiesel-Soyabønner u/partikkelfilter 
Europa 2010 1,611 0,057 0,570 0,947 3,186 Concawe/Eucar 

Diesel m/partikkelfilter Europa 2010 1,657 0,057 0,570 0,265 2,550 Concawe/Eucar 

Biodiesel-RME  m/partikkelfilter 
Europa 2010 1,657 0,057 0,570 0,773 3,058 Concawe/Eucar 

Biodiesel-SME  m/partikkelfilter 
Europa 2010 1,657 0,057 0,570 0,700 2,985 Concawe/Eucar 

Biodiesel-Soyabønner 
m/partikkelfilter Europa 2010 1,657 0,057 0,570 0,974 3,259 Concawe/Eucar 
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Direkte hydrogen, sentral reformering 
naturgass, pipeline transport 0,940 0,057 0,570 0,667 2,235 Concawe/Eucar 

Direkte hydrogen, sentral reformering 
naturgass, pipeline transport, 
karbonfangst+lagring 0,940 0,057 0,570 0,724 2,291 Concawe/Eucar 

Direkte hydrogen, vindkraft+sentral 
elektrolyse av vann,pipeline  transport 0,940 0,057 0,570 0,743 2,310 Concawe/Eucar 

Hydrogen fra on-board reformer, 
bensin 1,624 0,057 0,570 0,227 2,479 Concawe/Eucar 

Hydrogen fra on-board reformer, 
diesel 1,624 0,057 0,570 0,260 2,511 Concawe/Eucar 

Hybrid bensin m/direkte innspr. 1,3 l 1,541 0,057 0,570 0,216 2,384 Concawe/Eucar 

Hybrid diesel m/partikkelfilter1,6 l 1,330 0,057 0,570 0,213 2,170 Concawe/Eucar 

Sedan USA 2008 2,983 0,057 0,534 0,410 3,984 
Chester & 
Horvath 

SUV USA 2008 4,847 0,057 0,739 0,684 6,326 
Chester & 
Horvath 

Ford Pick-up USA 2008 5,157 0,057 0,571 0,746 6,531 
Chester & 
Horvath 

 

Utslipp CO2-ekvivalenter 

Tabell 189 viser utslipp av CO2-ekvivalenter pr person-km for personbiler i ulike livsløpfaser og med 

ulikt drivstoff. Vi gjør de samme forutsetninger som i tabell for energibruk pr passasjer-km.   

Tabell 189 Utslipp av g CO2-ekvivalenter pr passasjer-km i ulike livsløpsfase for personbil med ulikt drivstoff 

MJ pr passasjer-km 

Direkte 
(Tank-
to-
wheel) 

Infra-
struktur 

Fabrikasjon 
transport-
middel 

Brutto 
direkte 
tillegg 
(Well-
to-tank) 

Sum g pr 
person-
km Kilde 

Bensin Norge 2004 107,0 2,0 18,0 22,9 149,9 SSB 

Diesel Norge 2004 82,0 2,0 18,0 12,9 114,9 SSB 

Etanol hvete Tyskland 2005 3,0 2,0 18,0 29,2 52,2 ProBas 

Etanol sukkerroe 2010 3,0 2,0 18,0 151,4 174,4 ProBas 

RME Tyskland 2010 2,4 2,0 18,0 117,2 139,5 ProBas 

SME Tyskland 2010 2,4 2,0 18,0 74,0 96,4 ProBas 

TME Tyskland 2000 2,4 2,0 18,0 12,6 34,9 ProBas 

Toyota Prius  2009 51,4 2,0 18,0 19,0 90,4 Tesla Motors 

Avansert bensin 2020 0,0 2,0 18,0 15,8 35,8 MiT 

Avansert diesel 2020 0,0 2,0 18,0 9,4 29,4 MiT 

Bensin-hybrid 2020  0,0 2,0 18,0 11,0 31,0 MiT 

Diesel-hybrid 2020  0,0 2,0 18,0 6,4 26,4 MiT 

CNG-hybrid 2020 0,0 2,0 18,0 9,1 29,1 MiT 

Hybrid bensin-hydrogen 2020  0,0 2,0 18,0 18,4 38,4 MiT 

Hydrogen brenselcelle 2020 0,0 2,0 18,0 61,2 81,2 MiT 

Elektrisk 2020 0,0 2,0 18,0 0,8 20,8  MiT 
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Honda brenselcelle hydrogen (2009)   0,0 2,0 18,0 53,5 73,4 Tesla Motors 

Elektrisk (2010)  0,0 2,0 18,0 0,8 20,7 Tesla Motors 

Liten dieselbil Tyskland 2005 70,1 2,0 18,0 11,0 101,1 ProBas 

Liten bensinbil Tyskland 2005 108,0 2,0 18,0 88,4 216,4 ProBas 

Stor dieselbil Tyskland 2005 144,0 2,0 18,0 102,7 266,7 ProBas 

Liten bensinbil bykjøring Tyskland 
2000 126,2 2,0 18,0 103,3 249,5 Tremod 

Middels bensinbil bykjøring Tyskland 
2000 150,3 2,0 18,0 123,0 293,3 Tremod 

Stor bensinbil bykjøring Tyskland 
2000 192,9 2,0 18,0 157,8 370,7 Tremod 

Liten bensinbil landevei Tyskland 
2000 82,3 2,0 18,0 67,3 169,5 Tremod 

Middels bensinbil landevei Tyskland 
2000 96,4 2,0 18,0 78,9 195,3 Tremod 

Stor bensinbil landevei Tyskland 2000 122,0 2,0 18,0 99,8 241,7 Tremod 

Liten bensinbil autobahn Tyskland 
2000 106,4 2,0 18,0 87,0 213,4 Tremod 

Middels bensinbil autobahn Tyskland 
2000 107,8 2,0 18,0 88,2 216,0 Tremod 

Stor bensinbil autobahn Tyskland 
2000 139,0 2,0 18,0 113,7 272,7 Tremod 

Liten-middels dieselbil bykjøring 
Tyskland 2000 105,2 2,0 18,0 16,6 141,7 Tremod 

Stor dieselbil bykjøring Tyskland 2000 138,1 2,0 18,0 98,5 256,6 Tremod 

Liten-middels dieselbil landevei 
Tyskland 2000 73,8 2,0 18,0 11,6 105,4 Tremod 

Stor dieselbil landevei Tyskland 2000 94,2 2,0 18,0 67,2 181,3 Tremod 

Liten-middels dieselbil autobahn 
Tyskland 2000 98,9 2,0 18,0 15,6 134,4 Tremod 

Stor dieselbil autobahn Tyskland 
2000 111,4 2,0 18,0 79,5 210,9 Tremod 

Bensin USA 2010 156,5 2,0 18,0 35,8 212,3 DeLucchi 

Etanol  tre/grass USA 2010 37,0 2,0 18,0 75,7 132,7 DeLucchi 

Etanol mais USA 2010 37,0 2,0 18,0 181,0 238,0 DeLucchi 

Elektrisk USA 2010 0,0 2,0 18,0 1,6 21,5 DeLucchi 

Bensin u/direkte innsprøyting Europa 
2010 81,1 2,0 18,0 13,7 114,8 Concawe/Eucar 

Etanol -sukkerroe  ingen biogass u/ 
direkte innsprøyting  Europa 2010 1,0 2,0 18,0 36,0 57,0 Concawe/Eucar 

Etanol -sukkerroe  biogass u/ direkte 
innsprøyting  Europa 2010 1,0 2,0 18,0 25,7 46,7 Concawe/Eucar 

Etanol - hvete prosessenergi fra 
naturgasskjele  u/ direkte 
innsprøyting  Europa 2010 1,0 2,0 18,0 51,0 72,1 Concawe/Eucar 

Etanol -  hvete prosessenergi- og 
varme  fra naturgasskjele  u/ direkte 
innsprøyting  Europa 2010 1,0 2,0 18,0 42,8 63,8 Concawe/Eucar 
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Etanol - hvete prosessenergi- og 
varme  fra brunnkull-gasskjele  u/ 
direkte innsprøyting  Europa 2010 1,0 2,0 18,0 62,8 83,9 Concawe/Eucar 

Etanol - hvete prosessenergi- og 
varme  fra strå-gasskjele  u/ direkte 
innsprøyting  Europa 2010 1,0 2,0 18,0 28,5 49,5 Concawe/Eucar 

Etanol - mais prosessenergi- og 
varme  fra naturgasskjele  u/ direkte 
innsprøyting  Europa 2010 1,0 2,0 18,0 40,6 61,6 Concawe/Eucar 

Bensin m/direkte innsprøyting 
Europa 2010 80,2 2,0 18,0 13,6 113,8 Concawe/Eucar 

Etanol -sukkerroe  ingen biogass m/ 
direkte innsprøyting  Europa 2010 1,0 2,0 18,0 35,6 56,6 Concawe/Eucar 

Etanol -sukkerroe  biogass m/ direkte 
innsprøyting  Europa 2010 1,0 2,0 18,0 25,4 46,4 Concawe/Eucar 

Etanol - hvete prosessenergi fra 
naturgasskjele  m/ direkte 
innsprøyting  Europa 2010 1,0 2,0 18,0 50,5 71,5 Concawe/Eucar 

Etanol -  hvete prosessenergi- og 
varme  fra naturgasskjele  m/ direkte 
innsprøyting  Europa 2010 1,0 2,0 18,0 42,3 63,3 Concawe/Eucar 

Etanol - hvete prosessenergi- og 
varme  fra brunnkull-gasskjele  m/ 
direkte innsprøyting  Europa 2010 1,0 2,0 18,0 62,2 83,2 Concawe/Eucar 

Etanol - hvete prosessenergi- og 
varme  fra strå-gasskjele  m/ direkte 
innsprøyting  Europa 2010 1,0 2,0 18,0 28,2 49,2 Concawe/Eucar 

Etanol - mais prosessenergi- og 
varme  fra naturgasskjele  m/ direkte 
innsprøyting  Europa 2010 1,0 2,0 18,0 40,2 61,2 Concawe/Eucar 

Etanol sukkerrør Brasil 2010 1,0 2,0 18,0 14 35 Macedo&Seabra 

Etanol sukkerrør Brasil 2020 
overskuddsmateriale til elektrisitet 1,0 2,0 18,0 0 21 Macedo&Seabra 

Etanol sukkerrør Brasil 2020 stivelse 
fra overskuddsmateriale til etanol 1,0 2,0 18,0 6,4 27,4 Macedo&Seabra 

Diesel u/partikkelfilter Europa 2010 69,2 2,0 18,0 13,2 102,4 Concawe/Eucar 

Biodiesel-RME  u/partikkelfilter 
Europa 2010 1,0 2,0 18,0 42,7 63,7 Concawe/Eucar 

Biodiesel-SME  u/partikkelfilter 
Europa 2010 1,0 2,0 18,0 32,2 53,2 Concawe/Eucar 

Biodiesel-Soyabønner 
u/partikkelfilter Europa 2010 1,0 2,0 18,0 46,4 67,4 Concawe/Eucar 

Diesel m/partikkelfilter Europa 2010 71,2 2,0 18,0 13,6 104,7 Concawe/Eucar 

Biodiesel-RME  m/partikkelfilter 
Europa 2010 1,0 2,0 18,0 43,9 64,9 Concawe/Eucar 

Biodiesel-SME  m/partikkelfilter 
Europa 2010 1,0 2,0 18,0 33,1 54,1 Concawe/Eucar 
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Biodiesel-Soyabønner 
m/partikkelfilter Europa 2010 1,0 2,0 18,0 47,8 68,7 Concawe/Eucar 

Direkte hydrogen, sentral 
reformering naturgass, pipeline 
transport 0,0 2,0 18,0 53,7 73,7 Concawe/Eucar 

Direkte hydrogen, sentral 
reformering naturgass, pipeline 
transport, karbonfangst+lagring 0,0 2,0 18,0 20,5 40,5 Concawe/Eucar 

Direkte hydrogen, vindkraft+sentral 
elektrolyse av vann,pipeline  
transport 0,0 2,0 18,0 4,9 24,9 Concawe/Eucar 

Hydrogen fra on-board reformer, 
bensin 69,4 2,0 18,0 11,7 101,1 Concawe/Eucar 

Hydrogen fra on-board reformer, 
diesel 70,1 2,0 18,0 13,3 103,4 Concawe/Eucar 

Hybrid bensin m/direkte innspr. 1,3 l 65,9 2,0 18,0 11,1 97,0 Concawe/Eucar 

Hybrid diesel m/partikkelfilter1,6 l 57,3 2,0 18,0 10,9 88,2 Concawe/Eucar 

Sedan USA 2008 142,9 2,0 27,7 23,6 196,2 
Chester & 
Horvath 

SUV USA 2008 174,0 2,0 34,9 34,8 245,7 
Chester & 
Horvath 

Ford Pick-up USA 2008 205,1 2,0 31,6 44,1 282,8 
Chester & 
Horvath 

 

Tabell 190 viser utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr vogn-km for de samme typer personbiler fordelt 

på de samme livsløpsfaser. 

Tabell 190 Utslipp av g CO2-ekvivalenter pr vogn-km i ulike livsløpsfase for personbil med ulikt drivstoff 

MJ pr passasjer-km 

Direkte 
(Tank-
to-
wheel) 

Infra-
struktur 

Fabrikasjon 
transport-
middel 

Brutto 
direkte 
tillegg 
(Well-
to-tank) 

Sum g pr 
vogn-km Kilde 

Bensin Norge 2004 185,0 3,4 30,5 39,6 258,5 SSB 

Diesel Norge 2004 142,0 3,4 30,5 22,3 198,2 SSB 

Etanol hvete Tyskland 2005 5,3 3,4 30,5 50,4 89,6 ProBas 

Etanol sukkerroe 2010 5,3 3,4 30,5 261,9 301,1 ProBas 

RME Tyskland 2010 4,1 3,4 30,5 202,7 240,7 ProBas 

SME Tyskland 2010 4,1 3,4 30,5 128,1 166,1 ProBas 

TME Tyskland 2000 4,1 3,4 30,5 21,8 59,8 ProBas 

Toyota Prius  2009 89,0 3,4 30,5 32,9 155,8 Tesla Motors 

Avansert bensin 2020 109,6 3,4 30,5 27,4 170,9 MiT 

Avansert diesel 2020 102,1 3,4 30,5 16,3 152,3 MiT 

Bensin-hybrid 2020  76,0 3,4 30,5 19,0 128,9 MiT 

Diesel-hybrid 2020  69,7 3,4 30,5 11,0 114,7 MiT 

CNG-hybrid 2020 56,0 3,4 30,5 15,7 105,7 MiT 

Hybrid bensin-hydrogen 2020  127,0 3,4 30,5 31,8 192,8 MiT 
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Hydrogen brenselcelle 2020  0,0 3,4 30,5 105,9 139,8 MiT 

Elektrisk 2020 0,0 3,4 30,5 1,5 35,4 MiT 

Honda brenselcelle hydrogen (2009)   0,0 3,4 30,5 92,5 126,4 Tesla Motors 

Elektrisk (2010)  0,0 3,4 30,5 1,3 35,2 Tesla Motors 

Liten dieselbil Tyskland 2005 121,3 3,4 30,5 19,1 174,3 ProBas 

Liten bensinbil Tyskland 2005 186,8 3,4 30,5 152,9 373,6 ProBas 

Stor dieselbil Tyskland 2005 249,1 3,4 30,5 177,7 460,7 ProBas 

Liten bensinbil bykjøring Tyskland 
2000 218,4 3,4 30,5 178,7 431,0 Tremod 

Middels bensinbil bykjøring Tyskland 
2000 260,1 3,4 30,5 212,8 506,8 Tremod 

Stor bensinbil bykjøring Tyskland 
2000 333,7 3,4 30,5 273,0 640,6 Tremod 

Liten bensinbil landevei Tyskland 
2000 142,3 3,4 30,5 116,4 292,7 Tremod 

Middels bensinbil landevei Tyskland 
2000 166,8 3,4 30,5 136,5 337,3 Tremod 

Stor bensinbil landevei Tyskland 2000 211,0 3,4 30,5 172,7 417,6 Tremod 

Liten bensinbil autobahn Tyskland 
2000 184,0 3,4 30,5 150,6 368,5 Tremod 

Middels bensinbil autobahn Tyskland 
2000 186,5 3,4 30,5 152,6 373,0 Tremod 

Stor bensinbil autobahn Tyskland 
2000 240,4 3,4 30,5 196,7 471,1 Tremod 

Liten-middels dieselbil bykjøring 
Tyskland 2000 181,9 3,4 30,5 28,7 244,5 Tremod 

Stor dieselbil bykjøring Tyskland 2000 238,9 3,4 30,5 170,4 443,3 Tremod 

Liten-middels dieselbil landevei 
Tyskland 2000 127,6 3,4 30,5 20,1 181,6 Tremod 

Stor dieselbil landevei Tyskland 2000 162,9 3,4 30,5 116,2 313,1 Tremod 

Liten-middels dieselbil autobahn 
Tyskland 2000 171,1 3,4 30,5 26,9 231,9 Tremod 

Stor dieselbil autobahn Tyskland 
2000 192,8 3,4 30,5 137,5 364,2 Tremod 

Bensin USA 2010 270,8 3,4 30,5 61,9 366,6 DeLucchi 

Etanol  tre/grass USA 2010 64,0 3,4 30,5 131,0 228,9 DeLucchi 

Etanol mais USA 2010 64,0 3,4 30,5 313,1 411,1 DeLucchi 

Elektrisk USA 2010 0,0 3,4 30,5 2,7 36,6 DeLucchi 

Bensin u/direkte innsprøyting Europa 
2010 140,3 3,4 30,5 23,8 198,0 Concawe/Eucar 

Etanol -sukkerroe  ingen biogass u/ 
direkte innsprøyting  Europa 2010 1,8 3,4 30,5 62,3 98,0 Concawe/Eucar 

Etanol -sukkerroe  biogass u/ direkte 
innsprøyting  Europa 2010 1,8 3,4 30,5 44,5 80,2 Concawe/Eucar 

Etanol - hvete prosessenergi fra 
naturgasskjele  u/ direkte 
innsprøyting  Europa 2010 1,8 3,4 30,5 88,3 124,0 Concawe/Eucar 
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Etanol -  hvete prosessenergi- og 
varme  fra naturgasskjele  u/ direkte 
innsprøyting  Europa 2010 1,8 3,4 30,5 74,0 109,7 Concawe/Eucar 

Etanol - hvete prosessenergi- og 
varme  fra brunnkull-gasskjele  u/ 
direkte innsprøyting  Europa 2010 1,8 3,4 30,5 108,7 144,4 Concawe/Eucar 

Etanol - hvete prosessenergi- og 
varme  fra strå-gasskjele  u/ direkte 
innsprøyting  Europa 2010 1,8 3,4 30,5 49,3 85,0 Concawe/Eucar 

Etanol - mais prosessenergi- og 
varme  fra naturgasskjele  u/ direkte 
innsprøyting  Europa 2010 1,8 3,4 30,5 70,2 106,0 Concawe/Eucar 

Bensin m/direkte innsprøyting 
Europa 2010 139 3,4 30,5 23 196,2 Concawe/Eucar 

Etanol -sukkerroe  ingen biogass m/ 
direkte innsprøyting  Europa 2010 1,8 3,4 30,5 62 97,3 Concawe/Eucar 

Etanol -sukkerroe  biogass m/ direkte 
innsprøyting  Europa 2010 1,8 3,4 30,5 44 79,7 Concawe/Eucar 

Etanol - hvete prosessenergi fra 
naturgasskjele  m/ direkte 
innsprøyting  Europa 2010 1,8 3,4 30,5 87 123,0 Concawe/Eucar 

Etanol -  hvete prosessenergi- og 
varme  fra naturgasskjele  m/ direkte 
innsprøyting  Europa 2010 1,8 3,4 30,5 73 108,9 Concawe/Eucar 

Etanol - hvete prosessenergi- og 
varme  fra brunnkull-gasskjele  m/ 
direkte innsprøyting  Europa 2010 1,8 3,4 30,5 108 143,2 Concawe/Eucar 

Etanol - hvete prosessenergi- og 
varme  fra strå-gasskjele  m/ direkte 
innsprøyting  Europa 2010 1,8 3,4 30,5 49 84,5 Concawe/Eucar 

Etanol - mais prosessenergi- og 
varme  fra naturgasskjele  m/ direkte 
innsprøyting  Europa 2010 1,8 3,4 30,5 69 105,2 Concawe/Eucar 

Etanol sukkerrør Brasil 2010 1,8 3,4 30,5 24,2 59,9 Macedo&Seabra 

Etanol sukkerrør Brasil 2020 
overskuddsmateriale til elektrisitet 1,8 3,4 30,5 0 35,7 Macedo&Seabra 

Etanol sukkerrør Brasil 2020 stivelse 
fra overskuddsmateriale til etanol 1,8 3,4 30,5 11,1 46,8 Macedo&Seabra 

Diesel u/partikkelfilter Europa 2010 119,7 3,4 30,5 22,9 176,5 Concawe/Eucar 

Biodiesel-RME  u/partikkelfilter 
Europa 2010 1,7 3,4 30,5 73,9 109,5 Concawe/Eucar 

Biodiesel-SME  u/partikkelfilter 
Europa 2010 1,7 3,4 30,5 55,7 91,3 Concawe/Eucar 

Biodiesel-Soyabønner 
u/partikkelfilter Europa 2010 1,7 3,4 30,5 80,3 115,9 Concawe/Eucar 

Diesel m/partikkelfilter Europa 2010 123,1 3,4 30,5 23,5 180,5 Concawe/Eucar 

Biodiesel-RME  m/partikkelfilter 1,7 3,4 30,5 76,0 111,6 Concawe/Eucar 
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Europa 2010 

Biodiesel-SME  m/partikkelfilter 
Europa 2010 1,7 3,4 30,5 57,3 92,9 Concawe/Eucar 

Biodiesel-Soyabønner 
m/partikkelfilter Europa 2010 1,7 3,4 30,5 82,6 118,2 Concawe/Eucar 

Direkte hydrogen, sentral 
reformering naturgass, pipeline 
transport 0,0 3,4 30,5 92,9 126,8 Concawe/Eucar 

Direkte hydrogen, sentral 
reformering naturgass, pipeline 
transport, karbonfangst+lagring 0,0 3,4 30,5 35,5 69,5 Concawe/Eucar 

Direkte hydrogen, vindkraft+sentral 
elektrolyse av vann,pipeline  
transport 0,0 3,4 30,5 8,6 42,5 Concawe/Eucar 

Hydrogen fra on-board reformer, 
bensin 120,1 3,4 30,5 20,3 174,3 Concawe/Eucar 

Hydrogen fra on-board reformer, 
diesel 121,3 3,4 30,5 23,1 178,3 Concawe/Eucar 

Hybrid bensin m/direkte innspr. 1,3 l 114,0 3,4 30,5 19,3 167,2 Concawe/Eucar 

Hybrid diesel m/partikkelfilter1,6 l 99,1 3,4 30,5 18,9 151,9 Concawe/Eucar 

Sedan USA 2008 229,9 3,4 43,0 36,7 312,9 
Chester & 
Horvath 

SUV USA 2008 298,3 3,4 60,4 60,9 422,9 
Chester & 
Horvath 

Ford Pick-up USA 2008 298,3 3,4 46,1 62,1 409,9 
Chester & 
Horvath 

 

Multiplikatorer 

Tabell 191 viser multiplikatorer for energikjedene direkte energibruk (Tank-to-Wheel), brutto direkte 

energibruk (Well-to-Tank), Well-to-Wheel og sum energibruk. Multiplikatorene er beregnet for 

energibruk pr vogn-km. Vi har valgt en base-case pr kilde og beregnet energibruken for de andre 

estimat fra samme kilde relativt til denne base-case. Dette gir oss en statistisk kontroll siden 

forutsetningene og systemgrensene er konstante for estimat fra samme kilde. Multiplikatorene viser 

dermed de relative størrelsene mellom estimat uavhengig av forutsetninger og systemgrenser. 

Multiplikatorene i Tabell 191 er sortert etter sum energibruk. Det betyr at innenfor hver kilde vil de 

estimat med lavest energibruk totalt relativt til base-case komme først. Sum energibruk inkluderer 

Tank-to-Wheel, Well-to-Tank, energibruk til infrastruktur og energibruk til fabrikasjon av 

transportmiddel. 

Tabell 191 Multiplikatorer for ulike energikjeder beregnet etter energibruk pr vogn-km 

MJ pr vogn-m 
Direkte 

(A) 

Brutto 
direkte 
tillegg 

(B) 

Brutto 
direkte 
(C=A+B) 

Sum 
energibruk Kilde 

Bensin Norge 2004 1,000 1,000 1,000 1,000 SSB 

Diesel Norge 2004 0,765 0,569 0,732 0,778 SSB 
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      Middels bensinbil landevei Tyskland 2000 1,000 1,000 1,000 1,000 Tremod 

Liten dieselbil Tyskland 2005 0,727 0,539 0,695 0,753 ProBas 

Liten-middels dieselbil landevei Tyskland 2000 0,770 0,571 0,737 0,787 Tremod 

Liten bensinbil landevei Tyskland 2000 0,853 0,853 0,853 0,881 Tremod 

Stor dieselbil landevei Tyskland 2000 0,983 0,729 0,940 0,952 Tremod 

Liten-middels dieselbil autobahn Tyskland 2000 1,033 0,766 0,987 0,990 Tremod 

Liten-middels dieselbil bykjøring Tyskland 2000 1,098 0,814 1,050 1,041 Tremod 

Liten bensinbil autobahn Tyskland 2000 1,103 1,103 1,103 1,083 Tremod 

Stor dieselbil autobahn Tyskland 2000 1,164 0,863 1,113 1,091 Tremod 

Middels bensinbil autobahn Tyskland 2000 1,118 1,118 1,118 1,095 Tremod 

Liten bensinbil Tyskland 2005 1,120 1,120 1,120 1,097 ProBas 

Stor bensinbil landevei Tyskland 2000 1,265 1,265 1,265 1,214 Tremod 

Liten bensinbil bykjøring Tyskland 2000 1,309 1,309 1,309 1,250 Tremod 

Stor dieselbil bykjøring Tyskland 2000 1,442 1,070 1,379 1,307 Tremod 

Stor dieselbil Tyskland 2005 1,504 1,115 1,438 1,354 ProBas 

Stor bensinbil autobahn Tyskland 2000 1,441 1,441 1,441 1,357 Tremod 

Middels bensinbil bykjøring Tyskland 2000 1,559 1,559 1,559 1,452 Tremod 

SME Tyskland 2010 1,715 1,506 1,680 1,550 ProBas 

RME Tyskland 2010 1,715 2,910 1,917 1,742 ProBas 

Stor bensinbil bykjøring Tyskland 2000 2,000 2,000 2,000 1,809 Tremod 

TME Tyskland 2000 1,715 5,192 2,303 2,054 ProBas 

Etanol sukkerroe 2010 1,919 7,345 2,836 2,486 ProBas 

Etanol hvete Tyskland 2005 1,919 10,119 3,305 2,865 ProBas 

      Toyota Prius  (2009) 1,000 1,000 1,000 1,000 Tesla Motors 

Elektrisk (2010)  0,257 0,289 0,262 0,429 Tesla Motors 

Honda brenselcelle hydrogen (2009) 0,982 3,780 1,455 1,352 Tesla Motors 

      Avansert bensin 2020 1,000 1,000 1,000 1,000 MiT 

Elektrisk 2020 0,331 0,370 0,338 0,505 MiT 

Diesel-hybrid 2020  0,597 0,398 0,563 0,674 MiT 

CNG-hybrid 2020 0,669 0,576 0,653 0,741 MiT 

Bensin-hybrid 2020  0,695 0,695 0,695 0,772 MiT 

Hydrogen brenselcelle (2020) 0,526 2,018 0,780 0,835 MiT 

Avansert diesel 2020 0,883 0,588 0,833 0,875 MiT 

Hybrid bensin-hydrogen (2020) 1,162 1,162 1,162 1,121 MiT 

      Bensin USA 2010 1,000 1,000 1,000 1,000 DeLucchi 

Elektrisk USA 2010 0,297 0,308 0,299 0,397 DeLucchi 

Etanol mais USA 2010 0,921 3,451 1,378 1,326 DeLucchi 

Etanol  tre/grass USA 2010 0,921 5,334 1,719 1,619 DeLucchi 

      Bensin u/direkte innsprøyting Europa 2010 1,000 1,000 1,000 1,000 Concawe/Eucar 
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Hybrid diesel m/partikkelfilter1,6 l 0,700 0,800 0,712 0,777 Concawe/Eucar 

Direkte hydrogen, sentral reformering naturgass, 
pipeline transport 0,495 2,509 0,742 0,800 Concawe/Eucar 

Direkte hydrogen, sentral reformering naturgass, 
pipeline transport, karbonfangst+lagring 0,495 2,721 0,768 0,820 Concawe/Eucar 

Direkte hydrogen, vindkraft+sentral elektrolyse av 
vann,pipeline  transport 0,495 2,792 0,777 0,827 Concawe/Eucar 

Hybrid bensin m/direkte innsprøyting 1,3 l 0,811 0,811 0,811 0,853 Concawe/Eucar 

Hydrogen fra on-board reformer, bensin 0,855 0,855 0,855 0,887 Concawe/Eucar 

Diesel u/partikkelfilter Europa 2010 0,848 0,969 0,863 0,894 Concawe/Eucar 

Hydrogen fra on-board reformer, diesel 0,855 0,977 0,870 0,899 Concawe/Eucar 

Diesel m/partikkelfilter Europa 2010 0,872 0,997 0,887 0,913 Concawe/Eucar 

Bensin m/direkte innsprøyting Europa 2010 0,989 0,989 0,989 0,991 Concawe/Eucar 

Biodiesel-SME  u/partikkelfilter Europa 2010 0,848 2,560 1,058 1,045 Concawe/Eucar 

Biodiesel-SME  m/partikkelfilter Europa 2010 0,872 2,633 1,088 1,069 Concawe/Eucar 

Biodiesel-RME  u/partikkelfilter Europa 2010 0,848 2,827 1,091 1,070 Concawe/Eucar 

Biodiesel-RME  m/partikkelfilter Europa 2010 0,872 2,907 1,122 1,095 Concawe/Eucar 

Biodiesel-Soyabønner u/partikkelfilter Europa 
2010 0,848 3,561 1,181 1,140 Concawe/Eucar 

Biodiesel-Soyabønner m/partikkelfilter Europa 
2010 0,872 3,663 1,215 1,167 Concawe/Eucar 

Etanol - mais prosessenergi- og varme  fra 
naturgasskjele  m/direkte innsprøyting  Europa 
2010 0,989 3,127 1,252 1,195 Concawe/Eucar 

Etanol - mais prosessenergi- og varme  fra 
naturgasskjele  u/direkte innsprøyting  Europa 
2010 1,000 3,162 1,266 1,206 Concawe/Eucar 

Etanol -  hvete prosessenergi- og varme  fra 
naturgasskjele  m/direkte innsprøyting  Europa 
2010 0,989 3,827 1,338 1,262 Concawe/Eucar 

Etanol -  hvete prosessenergi- og varme  fra 
naturgasskjele  u/ direkte innsprøyting  Europa 
2010 1,000 3,870 1,352 1,273 Concawe/Eucar 

Etanol - hvete prosessenergi- og varme  fra brunn-
kull-gasskjele  m/direkte innsprøyting Europa 
2010 0,989 4,118 1,373 1,289 Concawe/Eucar 

Etanol - hvete prosessenergi- og varme  fra brunn-
kull-gasskjele  u/ direkte innsprøyting  Europa 
2010 1,000 4,164 1,389 1,301 Concawe/Eucar 

Etanol -sukkerroe  biogass m/ direkte innsprøyting  
Europa 2010 0,989 4,271 1,392 1,304 Concawe/Eucar 

Etanol -sukkerroe  biogass u/ direkte innsprøyting  
Europa 2010 1,000 4,319 1,408 1,316 Concawe/Eucar 

Etanol - hvete prosessenergi- og varme  fra strå-
gasskjele  m/ direkte innsprøyting  Europa 2010 0,989 4,505 1,421 1,326 Concawe/Eucar 

Etanol - hvete prosessenergi- og varme  fra strå-
gasskjele  u/ direkte innsprøyting  Europa 2010 1,000 4,555 1,437 1,339 Concawe/Eucar 

Etanol - hvete prosessenergi fra naturgasskjele  
m/ direkte innsprøyting  Europa 2010 0,989 4,864 1,465 1,360 Concawe/Eucar 
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Etanol - hvete prosessenergi fra naturgasskjele  u/ 
direkte innsprøyting  Europa 2010 1,000 4,918 1,481 1,373 Concawe/Eucar 

Etanol -sukkerroe  ingen biogass m/ direkte 
innsprøyting  Europa 2010 0,989 5,360 1,526 1,408 Concawe/Eucar 

Etanol -sukkerroe  ingen biogass u/ direkte 
innsprøyting  Europa 2010 1,000 5,420 1,543 1,421 Concawe/Eucar 

Etanol sukkerrør Brasil 2010 668 0,989 1,039 0,995 0,996 Macedo&Seabra 

Etanol sukkerrør Brasil 2020 overskuddsmateriale 
til elektrisitet 0,989 0,720 0,956 0,966 Macedo&Seabra 

Etanol sukkerrør Brasil 2020 stivelse fra 
overskuddsmateriale til etanol 0,989 0,810 0,967 0,974 Macedo&Seabra 

      Sedan USA 2008 1,000 1,000 1,000 1,000 Chester&Horvath 

SUV USA 2008 1,625 1,667 1,630 1,588 Chester&Horvath 

Ford Pick-up USA 2008 1,729 1,818 1,740 1,640 Chester&Horvath 
  

Passasjerbelegg 
Vi skal se på ulike verdier for passasjer-belegg som kan brukes ved omregning fra vogn-km til 

passasjer-km. Vi skal spesielt vurdere belegg for ulike typer reiser. Statistisk Sentralbyrå 669 oppgir et 

gjennomsnittlig belegg på 1,73 passasjerer for alle typer reiser i 2005. 

Vestlandsforsking oppgir et belegg på 1,6 for tilslutningsreiser og 2,2 for hovedreisen i 1998 670. Det 

opplyses at belegget for tilslutningsreiser gjelder for  by-reiser mens belegget for hovedreisen gjelder 

for lange reiser 671. Prosus oppgir i en rapport 672 fra 2001 et belegg på 1,77 som gjennomsnitt for alle 

typer turer og et belegg på 2 for reiser over 100 km . I en rapport fra ProSam 673 gis det et estimat for 

belegget på 1,36 basert på trafikk-telling på Fornebu i 1998 . Ruter 674 oppgir 1,3 som belegg for Oslo 

mens Vestlandsforsking 675 i en analyse av arbeidsreiser for ansatte i Oslo Sporveier kommer fram til 

et belegg på 1,18. 
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 Estimatene for etanol fra sukkerrør er alle basert på direkte innsprøyting av etanol. 
669
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SSB 676 oppgir tall for passasjer-belegg for ulike typer reiser og ulike typer fylker for 1995. SSB oppgir 

1.78 som belegg for alle typer reiser, 1,23 for reiser til og fra arbeid, 1,87 for reiser til og fra skole og 

barnehage og 2,48 for helsereiser og fritidskjøring. Tallene gjelder for hele landet.  

Med utgangspunkt i disse tallene velger vi et belegg på 2 for lange reiser over 100 km og 1,3 for korte 

reiser. Vi bruker 1,73 som gjennomsnitt for alle reiser i tråd med SSB (2008). 

Valgte estimat 

Direkte energibruk 

I denne delen skal vi komme fram til ett estimat for persontransport med personbil. Vi skal 

presentere ett estimat for ulike typer drivstoff.  

Figur 83 Direkte energibruk (Tank-to-Wheel) med diesel i ulike land og i kjøretøy med ulik størrelse. MJ pr vogn-km 2000-
2020. 

 

DPF=Diesel Partikkel Filter. 

Figur 83 viser dieselbiler i ulik størrelse i ulike land i perioden 2000 til 2020. Figuren viser en 

synkende tendens fram mot 2020. Vi velger et estimat for en middels dieselbil med diesel-

partikkelfilter på 1,657 MJ pr vogn-km i 2010. Det tilsvarer omlag 0,45 liter /mil. Dette er et estimat 

fra Concawe/EuCar 677. Estimatet gjelder for en typisk 5 seters sedan sammenliknbar med en VW Golf 

eller andre biler i en klassen 678. Det antas et "standard europeisk kjøremønster". Dette kjøremønster 

inneholder fire repeterende sykluser med en gjennomsnittfart på 19 km/timen og en syklus med en 

gjennomsnittsfart på 62,6 km/timen. Utslippene fra bilen oppfyller kravene i EURO IV i 2010 679.  

Videre antas det at typiske dieselbiler vil gå ned i motorvolum fra 1,9 til 1,6 liter 680. 

Med et belegg på 2 for lange reiser og 1,3 for byreiser får vi 0,829 MJ pr passasjer-km for lange reiser 

og og 1,275 MJ/passasjer-km for korte reiser. 
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Concawe/Eucar oppgir utslippet av CO2-ekvivalenter til 123,1 gram/km.  Dette gir 61,6 gram pr 

passasjer-km for lange reiser og 94,7 gram/km for korte reiser. 

Figur 84 Direkte energibruk (Tank-to-Wheel) med bensin i ulike land og i kjøretøy med ulik størrelse. MJ pr vogn-km 
2000-2020. 

 

Figur 84 viser energibruk pr km for bensinbiler i ulike land og i ulike størrelser i ulike år. Vi ser igjen 

en synkende tendens fra mot 2010. Vi velger en bensinbil fra Concawe/Eucar med de samme 

forutsetninger om størrelse og kjøremønster som beskrevet ovenfor. Dette gir 1,879 MJ/vogn-km for 

en bensinbil med direkte innsprøyting med et utslipp 138,8 gram CO2-ekvivalenter pr vogn-km.  

Dette gir 0,94 MJ og 69,4 gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for lange reiser og 1,445 MJ og 

106,8 gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for korte reiser med samme belegg som ovenfor. 

Tabell 192 viser energibruk for biler med etanol som drivstoff i USA og Europa samt Tyskland 2010. 

Alle typer etanol antas å ha samme framdriftsenergi. Vi velger estimatet fra Concawe/Eucar med de 

samme forutsetninger om bilstørrelse og kjøremønster som ovenfor. Concawe/Eucar estimerer lik 

energibruk i MJ pr vogn-km for otto-motorer med etanol og bensin. Det antas med andre ord at 

alternative drivstoff ikke har noen virkning på energibruk pr vogn-km i forhold til konvensjonelle 

drivstoff 681. 

Vi får da et estimat på 1,879 MJ pr vogn-km 682 for biler som bruker etanol med direkte innsprøyting. 

Dette gir samme tall pr passasjer-km for energibruk som for bensinbil på lange og korte reiser. Når 

det gjelder utslipp av CO2-ekvivalenter antas vi at utslipp av CO2 er null i den direkte energikjeden 

(Tank-to-Wheel). Dette gir 1,8 gram CO2-ekvivalenter (0,9 hver for metan, CH4, og lystgass, N2O) pr 

vogn-km som igjen gir 0,9 gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for lange reiser og 1,4 gram CO2-

ekvivalenter pr passasjer-km for korte reiser med etanolbiler i 2010. Concawe/Eucar allokerer 

fradraget for opptak av CO2  i fotosyntesen i råvarene til den brutto direkte energikjeden (Well-to-

Tank), vi allokerer det til den direkte energikjeden (Tank-to-Wheel). 

Tabell 192 Direkte energibruk (Tank-to-Wheel) med etanol. MJ pr vogn-km. 
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Estimat År MJ pr km Kilde 

Etanol  Tyskland 2010 2010 4,239 ProBas 

Etanol  USA 2010 2010 2,922 DeLucchi 

Etanol -Europa 2010-u/DI 2010 1,900 Concawe/Eucar 

Etanol Europa 2010 m/DI 2010 1,879 Concawe/Eucar 

 

Tabell 193 viser ulike estimat av energibruk pr vogn-km for personbiler drevet med biodiesel. 

Tabell 193 Direkte energibruk (Tank-to-Wheel) med biodiesel. MJ pr vogn-km. 

Estimat 
År MJ pr vogn-

km Kilde 

Tyskland 2010 2010 3,789 ProBas 

Biodiesel  u/partikkelfilter Europa 2010 2010 1,611 Concawe/Eucar 

Biodiesel  m/partikkelfilter Europa 2010 2010 1,657 Concawe/Eucar 

SME Tyskland 2010 2010 3,789 ProBas 

 

Estimatene fra Concawe/Eucar gjelder for biodiesel fra RME, SME og soyabønner. Estimatene fra 

ProBas gjelder for biodiesel fra RME, SME og TME (dyrefett). Estimatene fra ProBas ligger mye 

høyere pr vogn-km enn estimatene fra Concawe/Eucar.  De er også mye høyere enn tilsvarende 

diesel-biler estimert i ProBas. Vi velger å bruke estimatene fra Concawe/Eucar for biodiesel.  

Concawe/Eucar antar at energibruken i MJ pr vogn-km er lik for diesel og biodiesel på samme måte 

som etanol ikke antas å ha noen innvirkning på energibruken pr km i forhold til bensin. Fordelen med 

å bruke estimatene fra Concawe/Eucar er også at vi bruker de samme forutsetninger om størrelse på 

kjøretøyet og kjøresyklus som for andre  estimatene med andre drivstoff.  

Dette gir følgende estimat 683 for alle typer biodiesel i den direkte energikjeden: 1,657 MJ pr vogn-km 

for personbiler med diesel partikkel filter. Vi allokerer alle utslipp av CO2 til brutto direkte 

energikjede og antar ingen utslipp av CO2 i den direkte energikjeden (Tank-to-Wheel) for biler med 

biodiesel. Dette gir  1,7 gram CO2-ekvivalenter pr vogn-km for alle typer biodiesel. Av dette er 0,2 

utslipp som metan (CH4) og 1,5 gram kommer fra lystgass (N2O).  

Dette gir igjen 0,829 MJ pr passasjer-km for lange reiser med biodiesel og 1,275 MJ pr passasjer-km 

for lange reiser over 100 km. Vi får utslipp av 0,85 gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for lange 

reiser og 1,31 gram pr passasjer-km for de korte reiser. Vi lar disse estimat gjelde for alle typer 

biodiesel fra RME, SME, soyabønner og TME (dyrefett) i den direkte energikjeden. 

Tabell 194 viser direkte energibruk i MJ pr vogn-km for direkte bruk av hydrogen i en brenselcelle. 

 Tabell 194 Direkte energibruk (Tank-to-Wheel) med hydrogen i brenselcelle. MJ pr vogn-km. 

Estimat År 
MJ pr 

vogn-km Kilde 

Hybrid brenselcelle-bensin USA 2020 2020 1,790 MiT 
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Hydrogen brenselcelle  USA 2020 2020 0,810 MiT 

Honda brenselcelle hydrogen (2009) 2009 1,754 Tesla Motors 

Direkte hydrogen  2010 0,940 Concawe/Eucar 

Hydrogen fra on-board reformer 2010 1,624 Concawe/Eucar 

 

Vi velger estimatet fra Concawe/Eucar med direkte hydrogen, det vil si fylling av hydrogen direkte på 

kjøretøyet. Dette estimatet er for Europa i 2010 mens estimatet fra MiT er for USA 2020. Dette gir 

0,94 MJ pr vogn-km som igjen gir 0,723 MJ pr passasjer-km for korte turer og 0,47 MJ pr passasjer-

km for lange turer.  

Det er ikke utslipp av CO2-ekvivalenter ved bruk av hydrogen i en brenselcelle når hydrogen fylles 

direkte på kjøretøyet. 

Tabell 195 viser estimat for direkte energibruk (Tank-to-Wheel) i MJ pr vogn-km for hybridbiler. 

Tabell 195 Direkte energibruk (Tank-to-Wheel) for hybrid-biler. MJ pr vogn-km. 

Estimat År 
MJ pr 

vogn-km Kilde 

Toyota Prius  2009 2009 1,786 Tesla Motors 

Bensin-hybrid USA 2020  2020 1,070 MiT 

Diesel-hybrid USA 2020  2020 0,920 MiT 

CNG-hybrid USA 2020 2020 1,030 MiT 

Hybrid bensin m/direkte innsprøyting 1,3 l 2010 1,541 Concawe/Eucar 

Hybrid diesel m/partikkelfilter1,6 l 2010 1,330 Concawe/Eucar 

 

Vi velger de to estimatene for hybridbiler fra Concawe/Eucar. Dette gir 1,541 MJ pr vogn-km for 

bensinhybrider med 1,3 liters motor og kjøremønster slik vi har skissert ovenfor. Dette gir igjen 0,771 

MJ pr passasjer-km for lange reiser og 1,185 MJ pr passasjer-km for korte reiser med bensinhybrider. 

Med dieselhybrider får vi 1,330 MJ pr vogn-km, 0,665 MJ pr passasjer-km for korte reiser og 1,185 MJ 

pr passasjer-km for lange reiser. 

For hybridene fra Concawe/Eucar får vi utslipp av 114 gram CO2-ekvivalenter  pr vogn-km for 

bensinhybriden og 99,1 gram pr vogn-km for dieselhybriden. Dette gir igjen 57 gram pr passasjer-km 

for lange reiser og 87,7 gram pr passasjer-km for korte reiser med bensinhybriden. For 

dieselhybriden får vi 49,6 gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for lange reiser og 76,2 gram pr 

passasjer-km for korte reiser. 

Tabell 196 viser estimat for energibruk pr vogn-km for elektriske biler i ulike perioder.  Vi har til nå 

brukt estimat fra Concawe/Eucar men de gir ingen estimat for en elektrisk bil.  

Tabell 196 Direkte energibruk (Tank-to-Wheel) for elektriske biler. MJ pr vogn-km. 

Estimat År Størrelse 
MJ pr 

vogn-km Kilde 

Elektrisk USA 2020 2020 Middels 0,510 MIT 

Elektrisk Tesla Motors 2010 2010 Liten 0,459 Tesla Motors 
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Elektrisk  USA 2010 2010 Middels 0,944 DeLucchi 

 

Estimatet fra MiT gjelder for batteriutvikling fram til 2020 og estimatet for Tesla Motors gjelder for 

en roadster (sportsbil). Ovenfor har vi brukt estimat for en 5-dørs sedan og sportsbilen vil være veldig 

forskjellig fra en slik familiebil både i størrelse og i kjøremønster. Ut fra dette velger vi estimatet fra 

DeLucchi på 0,944 MJ pr vogn-km. Han bruker en kjøresyklus som er en kombinasjon av bykjøring og 

motorveikjøring. Estimatet hans gjelder for en "light duty passenger car". Dette gir 0,944 MJ pr vogn-

km, 0,472 MJ pr passasjer-km for lange reiser og 0,726 MJ pr passasjer-km for korte reiser. En 

elektrisk motor vil være mer effektiv på korte turer og mindre effektiv på lange reiser i motsetning til 

en forbrenningsmotor. Vi har ikke korrigert for dette i estimatet. 

Det er ikke utslipp av CO2-ekvivalenter fra en elektrisk motor siden det ikke forbrennes fossilt 

drivstoff. Dette gjelder for framdriften av kjøretøyet. Derimot vil det være utslipp knyttet til 

produksjon av elektrisitet som kjøretøyet bruker. 

Brutto direkte energitillegg 

Alle estimat vi har valgt er fra Concawe/Eucar bortsett fra for elektriske biler. Når det gjelder brutto 

direkte energitillegg for de valgte estimat gjør vi følgende forutsetninger om estimatene fra 

Concawe/Eucar: 

 Alle estimat for etanol gjelder for kjøretøy med direkte innsprøyting. 

 For etanol fra sukkerroe velger vi estimatet uten biogass. 

 For etanol fra hvete velger vi estimatet med prosessenergi og prosessvarme fra 

naturgasskjele. 

 Estimatet for etanol fra mais gjelder for produksjon med prosessenergi og prosessvarme fra 

naturgasskjele. 

 For etanol fra sukkerrør bruker vi estimatet fra 2010.  

 Alle estimat for biodiesel gjelder for kjøretøy med partikkelfilter. 

 Vi presenterer tre estimat for hydrogen i brenselcelle, alle gjelder for direkte fylling av 

hydrogen på kjøretøyet. Estimatene gjelder fra sentrale anlegg med reformering av naturgass 

med og uten karbonfangst samt et estimat for elektrolyse av hydrogen fra vindkraft. Alle 

estimat har sentral anlegg med transport av komprimert hydrogen i pipeline. 

 Vi presenterer ingen estimat for brenselceller med reformering av drivstoff som bensin og 

diesel i kjøretøyet. 

 Vi antar at elektriske biler utelukkende bruker norsk vannkraft. 

 Concawe/Eucar har ikke noe estimat for biodiesel fra dyrefett. Her antar vi det samme 

relative forholdet mellom RME og TME som i  ProBas for energibruk og utslipp av CO2-

ekvivalenter i brutto direkte energikjede. Vi bruker med andre ord dette forholdstallet fra 

ProBas og multipliserer estimatet for RME fra Concawe/EuCar med forholdstallet for å få et 

estimat for TME. Det er vel og merke relative og ikke absolutte tall for energibruk og utslipp 

som benyttes fra ProBas. 

Med disse forutsetninger viser Tabell 197 estimat for energibruk i brutto direkte energikjede. 

Estimatene gjelder for tilegget i kjeden, med andre ord Well-to-Tank energibruk. Tabellen viser 
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energibruken pr vogn-km og pr passasjer-km for korte og lange reiser. For de ulike reisetypene er det 

brukt samme passasjer-belegg som omtalt ovenfor. 

Tabell 197 Energibruk i brutto direkte energikjede. Tillegg MJ pr vogn-km og pr pass-km for korte og lange reiser for 
valgte estimat. 

Drivstoff Estimat 

MJ pr 
vogn-
km 

MJ pr 
pass-
km 
korte 
reiser 

MJ pr 
pass-
km 
lange 
reiser 

Diesel Diesel m/partikkelfilter Europa 2010 0,265 0,204 0,133 

Bensin Bensin m/direkte innsprøyting Europa 2010 0,263 0,202 0,132 

Elektrisk Elektrisk  USA 2010 0,216 0,166 0,108 

Etanol 
Etanol -sukkerroe  ingen biogass m/ direkte innsprøyting  
Europa 2010 1,426 1,097 0,713 

Etanol 
Etanol -  hvete prosessenergi- og varme  fra naturgasskjele  
m/ direkte innsprøyting  Europa 2010 1,018 0,783 0,509 

Etanol 
Etanol - mais prosessenergi- og varme  fra naturgasskjele  
u/ direkte innsprøyting  Europa 2010 0,832 0,640 0,416 

Etanol Etanol fra sukkerrør Brasil 2010 0,276 0,213 0,138 

Brenselcelle 
Direkte hydrogen, sentral reformering naturgass, pipeline 
transport 0,667 0,513 0,334 

Brenselcelle 
Direkte hydrogen, sentral reformering naturgass, pipeline 
transport, karbonfangst+lagring 0,724 0,557 0,362 

Brenselcelle 
Direkte hydrogen, vindkraft+sentral elektrolyse av 
vann,pipeline  transport 0,743 0,571 0,371 

Hybrid Hybrid bensin m/direkte innsprøyting 1,3 l 0,216 0,166 0,108 

Hybrid Hybrid diesel m/partikkelfilter1,6 l 0,213 0,164 0,106 

Biodiesel Biodiesel-Soyabønner m/partikkelfilter Europa 2010 0,974 0,749 0,487 

Biodiesel Biodiesel-RME  m/partikkelfilter Europa 2010 0,773 0,595 0,387 

Biodiesel Biodiesel-SME  m/partikkelfilter Europa 2010 0,700 0,539 0,350 

Biodiesel Biodiesel-TME  m/partikkelfilter Europa 2010 1,262 0,971 0,631 

 

Tabell 198 viser utslipp av gram CO2-ekvivalenter for samme energikjede. Tabellen viser tillegget som 

kommer til i kjeden for å produsere drivstoffet som forbrukes i den direkte energikjede. Tabellen 

viser utslippet i gram pr vogn-km samt pr passasjer-km for korte og lange reiser. For omregning til 

passasjer-km er det brukt samme passasjer-belegg som omtalt ovenfor. 

 

Tabell 198 Utslipp CO2-ekvivalenter i brutto direkte energikjede. Tillegg gram pr vogn-km og pr pass-km for korte og 
lange reiser for valgte estimat. 

Drivstoff Energibruk 

gram 
CO2-
ekv pr 
vogn-
km 

gram 
CO2-
ekv pr 
pass-
km 

gram 
CO2-
ekv pr 
pass-
km 
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korte 
reiser 

lange 
reiser 

Diesel Diesel m/partikkelfilter Europa 2010 23,5 18,1 11,8 

Bensin Bensin m/direkte innsprøyting Europa 2010 23,5 18,1 11,7 

Elektrisk Elektrisk  USA 2010 2,7 2,1 1,4 

Etanol 
Etanol -sukkerroe  ingen biogass m/ direkte innsprøyting  
Europa 2010 61,6 47,4 30,8 

Etanol 
Etanol -  hvete prosessenergi- og varme  fra naturgasskjele  
m/ direkte innsprøyting  Europa 2010 73,2 56,3 36,6 

Etanol 
Etanol - mais prosessenergi- og varme  fra naturgasskjele  
u/ direkte innsprøyting  Europa 2010 69,5 53,4 34,7 

Etanol Etanol fra sukkerrør Brasil 2010 24,2 18,6 12,1 

Brenselcelle 
Direkte hydrogen, sentral reformering naturgass, pipeline 
transport 92,9 71,4 46,4 

Brenselcelle 
Direkte hydrogen, sentral reformering naturgass, pipeline 
transport, karbonfangst+lagring 35,5 27,3 17,8 

Brenselcelle 
Direkte hydrogen, vindkraft+sentral elektrolyse av 
vann,pipeline  transport 8,6 6,6 4,3 

Hybrid Hybrid bensin m/direkte innsprøyting 1,3 l 19,3 14,8 9,6 

Hybrid Hybrid diesel m/partikkelfilter1,6 l 18,9 14,5 9,4 

Biodiesel Biodiesel-Soyabønner m/partikkelfilter Europa 2010 82,6 63,5 41,3 

Biodiesel Biodiesel-RME  m/partikkelfilter Europa 2010 76,0 58,5 38,0 

Biodiesel Biodiesel-SME  m/partikkelfilter Europa 2010 57,3 44,1 28,7 

Biodiesel Biodiesel-TME  m/partikkelfilter Europa 2010 116,5 89,6 58,2 

 

Oppsummering 

Tabell 199 viser energibruk i MJ pr vogn-km for personbiler med ulike typer drivstoff. 

Tabell 199 Energibruk i MJ pr vogn-km over alle livssykluser Norge 2010. Valgte estimat. 

 
Estimat 

Tank-
to-
Wheel 

Infra- 
struk-
tur 

Tran- 
sport-
middel 

Well-
to-
Tank Sum 

Diesel Diesel m/partikkelfilter  1,657 0,057 0,570 0,265 2,550 

Bensin Bensin m/direkte innsprøyting  1,879 0,057 0,570 0,263 2,770 

Elektrisk Elektrisk   0,944 0,057 0,570 0,216 1,788 

Etanol 
Etanol -sukkerroe  ingen biogass m/ direkte 
innsprøyting   1,879 0,057 0,570 1,426 3,932 

Etanol 
Etanol -  hvete prosessenergi- og varme  fra 
naturgasskjele  m/ direkte innsprøyting   1,879 0,057 0,570 1,018 3,525 

Etanol 
Etanol - mais prosessenergi- og varme  fra 
naturgasskjele  u/ direkte innsprøyting   1,879 0,057 0,570 0,832 3,338 

Etanol Etanol fra sukkerrør Brasil 2010 1,879 0,057 0,570 0,276 2,783 

Brenselcelle 
Direkte hydrogen, sentral reformering naturgass, 
pipeline transport 0,940 0,057 0,570 0,667 2,235 
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Brenselcelle 
Direkte hydrogen, sentral reformering naturgass, 
pipeline transport, karbonfangst+lagring 0,940 0,057 0,570 0,724 2,291 

Brenselcelle 
Direkte hydrogen, vindkraft+sentral elektrolyse av 
vann,pipeline  transport 0,940 0,057 0,570 0,743 2,310 

Hybrid Hybrid bensin m/direkte innsprøyting 1,3 l 1,541 0,057 0,570 0,216 2,384 

Hybrid Hybrid diesel m/partikkelfilter1,6 l 1,330 0,057 0,570 0,213 2,170 

Biodiesel Biodiesel-Soyabønner m/partikkelfilter  1,657 0,057 0,570 0,974 3,259 

Biodiesel Biodiesel-RME  m/partikkelfilter  1,657 0,057 0,570 0,773 3,058 

Biodiesel Biodiesel-SME  m/partikkelfilter  1,657 0,057 0,570 0,700 2,985 

Biodiesel Biodiesel-TME  m/partikkelfilter  1,657 0,057 0,570 1,262 3,547 

 

Tabell 200 viser energibruk i MJ pr passasjer-km for korte reiser for personbiler med ulike typer 

drivstoff. 

Tabell 200 Energibruk i MJ pr passasjer-km for korte reiser over alle livssykluser Norge 2010. Valgte estimat. 

 
Estimat 

Tank-
to-
Wheel 

Infra- 
struk-
tur 

Tran- 
sport-
middel 

Well-
to-
Tank Sum 

Diesel Diesel m/partikkelfilter  1,275 0,044 0,439 0,204 1,961 

Bensin Bensin m/direkte innsprøyting  1,445 0,044 0,439 0,202 2,130 

Elektrisk Elektrisk   0,726 0,044 0,439 0,166 1,375 

Etanol 
Etanol -sukkerroe  ingen biogass m/ direkte 
innsprøyting   1,445 0,044 0,439 1,097 3,025 

Etanol 
Etanol -  hvete prosessenergi- og varme  fra 
naturgasskjele  m/ direkte innsprøyting   1,445 0,044 0,439 0,783 2,711 

Etanol 
Etanol - mais prosessenergi- og varme  fra 
naturgasskjele  u/ direkte innsprøyting   1,445 0,044 0,439 0,640 2,568 

Etanol Etanol sukkerrør Brasil 2010 1,445 0,044 0,439 0,213 2,141 

Brenselcelle 
Direkte hydrogen, sentral reformering naturgass, 
pipeline transport 0,723 0,044 0,439 0,513 1,719 

Brenselcelle 
Direkte hydrogen, sentral reformering naturgass, 
pipeline transport, karbonfangst+lagring 0,723 0,044 0,439 0,557 1,763 

Brenselcelle 
Direkte hydrogen, vindkraft+sentral elektrolyse av 
vann,pipeline  transport 0,723 0,044 0,439 0,571 1,777 

Hybrid Hybrid bensin m/direkte innsprøyting 1,3 l 1,185 0,044 0,439 0,166 1,834 

Hybrid Hybrid diesel m/partikkelfilter1,6 l 1,023 0,044 0,439 0,164 1,670 

Biodiesel Biodiesel-Soyabønner m/partikkelfilter  1,275 0,044 0,439 0,749 2,507 

Biodiesel Biodiesel-RME  m/partikkelfilter  1,275 0,044 0,439 0,595 2,352 

Biodiesel Biodiesel-SME  m/partikkelfilter  1,275 0,044 0,439 0,539 2,296 

Biodiesel Biodiesel-TME  m/partikkelfilter  1,275 0,044 0,439 0,971 2,728 
  

Tabell 201 viser energibruk i MJ pr passasjer-km for lange reiser for personbiler med ulike typer 

drivstoff. 
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Tabell 201 Energibruk i MJ pr passasjer-km for lange reiser over alle livssykluser Norge 2010. Valgte estimat. 

 
Estimat 

Tank-
to-
Wheel 

Infra- 
struk-
tur 

Tran- 
sport-
middel 

Well-
to-
Tank Sum 

Diesel Diesel m/partikkelfilter  0,829 0,029 0,285 0,133 1,275 

Bensin Bensin m/direkte innsprøyting  0,940 0,029 0,285 0,132 1,385 

Elektrisk Elektrisk   0,472 0,029 0,285 0,108 0,894 

Etanol 
Etanol -sukkerroe  ingen biogass m/ direkte 
innsprøyting   0,940 0,029 0,285 0,713 1,966 

Etanol 
Etanol -  hvete prosessenergi- og varme  fra 
naturgasskjele  m/ direkte innsprøyting   0,940 0,029 0,285 0,509 1,762 

Etanol 
Etanol - mais prosessenergi- og varme  fra 
naturgasskjele  u/ direkte innsprøyting   0,940 0,029 0,285 0,416 1,669 

Etanol Etanol sukkerrør Brasil 2010 0,940 0,029 0,285 0,138 1,391 

Brenselcelle 
Direkte hydrogen, sentral reformering naturgass, 
pipeline transport 0,470 0,029 0,285 0,334 1,117 

Brenselcelle 
Direkte hydrogen, sentral reformering naturgass, 
pipeline transport, karbonfangst+lagring 0,470 0,029 0,285 0,362 1,146 

Brenselcelle 
Direkte hydrogen, vindkraft+sentral elektrolyse av 
vann,pipeline  transport 0,470 0,029 0,285 0,371 1,155 

Hybrid Hybrid bensin m/direkte innsprøyting 1,3 l 0,771 0,029 0,285 0,108 1,192 

Hybrid Hybrid diesel m/partikkelfilter1,6 l 0,665 0,029 0,285 0,106 1,085 

Biodiesel Biodiesel-Soyabønner m/partikkelfilter  0,829 0,029 0,285 0,487 1,629 

Biodiesel Biodiesel-RME  m/partikkelfilter  0,829 0,029 0,285 0,387 1,529 

Biodiesel Biodiesel-SME  m/partikkelfilter  0,829 0,029 0,285 0,350 1,492 

Biodiesel Biodiesel-TME  m/partikkelfilter  0,829 0,029 0,285 0,631 1,773 

 

Tabell 202 viser utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr vogn-km for valgte estimat over alle livssykluser. 

Tabell 202 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr vogn-km over alle livssykluser Norge 2010. Valgte estimat 

 
Estimat 

Tank-
to-
Wheel 

Infra- 
struk-
tur 

Tran- 
sport-
middel 

Well-
to-
Tank Sum 

Diesel Diesel m/partikkelfilter  123,1 3,4 30,5 23,5 180,5 

Bensin Bensin m/direkte innsprøyting  138,8 3,4 30,5 23,5 196,2 

Elektrisk Elektrisk   0,0 3,4 30,5 2,7 36,6 

Etanol 
Etanol -sukkerroe  ingen biogass m/ direkte 
innsprøyting   1,8 3,4 30,5 61,6 97,3 

Etanol 
Etanol -  hvete prosessenergi- og varme  fra 
naturgasskjele  m/ direkte innsprøyting   1,8 3,4 30,5 73,2 108,9 

Etanol 
Etanol - mais prosessenergi- og varme  fra 
naturgasskjele  u/ direkte innsprøyting   1,8 3,4 30,5 69,5 105,2 

Etanol Etanol sukkerrør Brasil 2010 1,8 3,4 30,5 24,2 59,9 
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Brenselcelle 
Direkte hydrogen, sentral reformering naturgass, 
pipeline transport 0,0 3,4 30,5 92,9 126,8 

Brenselcelle 
Direkte hydrogen, sentral reformering naturgass, 
pipeline transport, karbonfangst+lagring 0,0 3,4 30,5 35,5 69,5 

Brenselcelle 
Direkte hydrogen, vindkraft+sentral elektrolyse av 
vann,pipeline  transport 0,0 3,4 30,5 8,6 42,5 

Hybrid Hybrid bensin m/direkte innsprøyting 1,3 l 114,0 3,4 30,5 19,3 167,2 

Hybrid Hybrid diesel m/partikkelfilter1,6 l 99,1 3,4 30,5 18,9 151,9 

Biodiesel Biodiesel-Soyabønner m/partikkelfilter  1,7 3,4 30,5 82,6 118,2 

Biodiesel Biodiesel-RME  m/partikkelfilter  1,7 3,4 30,5 76,0 111,6 

Biodiesel Biodiesel-SME  m/partikkelfilter  1,7 3,4 30,5 57,3 92,9 

Biodiesel Biodiesel-TME  m/partikkelfilter  1,7 3,4 30,5 116,5 152,1 

 

Tabell 203 viser utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for korte reiser over alle 

livssykluser for valgte estimat. 

Tabell 203 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for korte reiser over alle livssykluser Norge 2010. Valgte 
estimat 

 
Estimat 

Tank-
to-
Wheel 

Infra- 
struk-
tur 

Tran- 
sport-
middel 

Well-
to-
Tank Sum 

Diesel Diesel m/partikkelfilter  94,7 2,6 23,5 18,1 138,9 

Bensin Bensin m/direkte innsprøyting  106,8 2,6 23,5 18,1 150,9 

Elektrisk Elektrisk   0,0 2,6 23,5 2,1 28,2 

Etanol 
Etanol -sukkerroe  ingen biogass m/ direkte 
innsprøyting   1,4 2,6 23,5 47,4 74,9 

Etanol 
Etanol -  hvete prosessenergi- og varme  fra 
naturgasskjele  m/ direkte innsprøyting   1,4 2,6 23,5 56,3 83,7 

Etanol 
Etanol - mais prosessenergi- og varme  fra 
naturgasskjele  u/ direkte innsprøyting   1,4 2,6 23,5 53,4 80,9 

Etanol Etanol sukkerrør Brasil 2010 1,4 2,6 23,5 18,6 46,1 

Brenselcelle 
Direkte hydrogen, sentral reformering naturgass, 
pipeline transport 0,0 2,6 23,5 71,4 97,5 

Brenselcelle 
Direkte hydrogen, sentral reformering naturgass, 
pipeline transport, karbonfangst+lagring 0,0 2,6 23,5 27,3 53,4 

Brenselcelle 
Direkte hydrogen, vindkraft+sentral elektrolyse av 
vann,pipeline  transport 0,0 2,6 23,5 6,6 32,7 

Hybrid Hybrid bensin m/direkte innsprøyting 1,3 l 87,7 2,6 23,5 14,8 128,6 

Hybrid Hybrid diesel m/partikkelfilter1,6 l 76,2 2,6 23,5 14,5 116,9 

Biodiesel Biodiesel-Soyabønner m/partikkelfilter  1,3 2,6 23,5 63,5 90,9 

Biodiesel Biodiesel-RME  m/partikkelfilter  1,3 2,6 23,5 58,5 85,9 

Biodiesel Biodiesel-SME  m/partikkelfilter  1,3 2,6 23,5 44,1 71,5 

Biodiesel Biodiesel-TME  m/partikkelfilter  1,3 2,6 23,5 89,6 117,0 
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Tabell 204 viser utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for lange  reiser over alle 

livssykluser for valgte estimat. 

Tabell 204 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for lange reiser over alle livssykluser Norge 2010. Valgte 
estimat. 

 
Estimat 

Tank-
to-
Wheel 

Infra- 
struk-
tur 

Tran- 
sport-
middel 

Well-
to-
Tank Sum 

Diesel Diesel m/partikkelfilter  61,6 1,7 15,3 11,8 90,3 

Bensin Bensin m/direkte innsprøyting  69,4 1,7 15,3 11,7 98,1 

Elektrisk Elektrisk   0,0 1,7 15,3 1,4 18,4 

Etanol 
Etanol -sukkerroe  ingen biogass m/ direkte 
innsprøyting   0,9 1,7 15,3 30,8 48,7 

Etanol 
Etanol -  hvete prosessenergi- og varme  fra 
naturgasskjele  m/ direkte innsprøyting   0,9 1,7 15,3 36,6 54,4 

Etanol 
Etanol - mais prosessenergi- og varme  fra 
naturgasskjele  u/ direkte innsprøyting   0,9 1,7 15,3 34,7 52,6 

Etanol Etanol sukkerrør Brasil 2010 0,9 1,7 15,3 12,1 29,9 

Brenselcelle 
Direkte hydrogen, sentral reformering naturgass, 
pipeline transport 0,0 1,7 15,3 46,4 63,4 

Brenselcelle 
Direkte hydrogen, sentral reformering naturgass, 
pipeline transport, karbonfangst+lagring 0,0 1,7 15,3 17,8 34,7 

Brenselcelle 
Direkte hydrogen, vindkraft+sentral elektrolyse av 
vann,pipeline  transport 0,0 1,7 15,3 4,3 21,2 

Hybrid Hybrid bensin m/direkte innsprøyting 1,3 l 57,0 1,7 15,3 9,6 83,6 

Hybrid Hybrid diesel m/partikkelfilter1,6 l 49,6 1,7 15,3 9,4 76,0 

Biodiesel Biodiesel-Soyabønner m/partikkelfilter  0,9 1,7 15,3 41,3 59,1 

Biodiesel Biodiesel-RME  m/partikkelfilter  0,9 1,7 15,3 38,0 55,8 

Biodiesel Biodiesel-SME  m/partikkelfilter  0,9 1,7 15,3 28,7 46,5 

Biodiesel Biodiesel-TME  m/partikkelfilter  0,9 1,7 15,3 58,2 76,0 

 

Vi skal til slutt presentere verdier for SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter for de utvalgte estimat. 

TOPP-ekvivalent er et mål for dannelse av bakkenært ozon. Ekvivalentverdien består av et sett med 

komponenter som er veid i forhold til hverandre etter deres bidrag til ozondannelse 684. 

Komponentene er CO, NMVOC, NOx og CH4. Jo større ekvivalentverdi, jo større er bidraget til 

bakkenær ozondannelse. 

SO2-ekvivalent er et mål på forsuringspotensiale til et sett med komponenter 685 . Komponentene er 

regnet om til SO2-verdier etter deres bidrag til forsuring relativt til SO2. Komponentene er SO2, NOx, 

                                                           
684

 
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd
#T 
685

 
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd
#S 

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd#T
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd#T
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd#S
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd#S
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HCl (saltsyre), HF (hydrogenfluorid), NH3 (amoniakk) og H2S  (hydrogensulfid). Jo større 

ekvivalentverdi, jo større bidrag til forsuring. 

Vi har valgt å bruke disse ekvivalentverdiene framfor å beregne utslipp for hver av 

delkomponentene. Fordelen med å bruke ekvivalentverdier er at vi får et samlet mål for utslippet for 

flere komponenter samtidig. Dette letter tolkingen av stoffenes bidrag til bakkenær ozondannelse 

eller deres forsuringspotensiale siden antall verdier som sammenliknes blir kraftig redusert. Samtidig 

sikrer vi at stoffene blir sammenliknet på et enhetlig måte. 

Verdiene er hentet fra ProBas. Vi har med andre ord ikke beregnet disse ekvivalentverdiene selv. 

Verdiene fra ProBas er regnet om til gram pr MJ for ulike produkt. Et produkt kan være en passasjer-

km med personbil eller en energienhet produsert diesel eller elektrisitet. Deretter er denne 

utslippsfaktoren multiplisert med energibruk i den direkte energikjeden for å gi utslippene pr 

passasjer-km, pr vogn-km eller pr tonn-km.   

ProBas gir verdier for to energikjeder, den direkte energikjede og tillegget i den brutto direkte 

energikjede. ProBas gir ingen estimat for transportmiddel eller for transportmidlenes infrastruktur. 

Følgelig presenterer vi bare utslippstall for direkte energibruk (Tank-to-Wheel) og for tillegget i 

brutto direkte energikjede (Well-to-Tank). Utslippsfaktoren for tillegget i den brutto direkte 

energikjede multipliseres med energibruk i den direkte energikjede siden det er denne mengde 

energi som utløser utslippene. Med andre ord: Utslippene  i Well-to-Tank kjeden utløses for å 

realisere den mengde energi som brukes i den direkte energikjeden (Tank-to-Wheel).  

ProBas gir negative verdi for  TOPP-ekvivalent for biodiesel produsert fra rapsolje (RME). ProBas 

oppgir at produksjon av 1 TJ med energi fra RME 686 utløser -36,5 kg TOPP-ekvivalenter. ProBas gir 

ingen detaljert forklaring på den negative verdien. Generelt oppgir ProBas at negative verdier 

framkommer ved at fradrag for energibruk eller utslipp i en prosess allokeres for et biprodukt i 

prosessen 687. I produksjon av biodiesel fra RME blir glyserol produsert som biprodukt. Dette 

produktet blir skilt ut i forestringsleddet ved at glyserol i planteoljen blir byttet ut med metyl. Vi 

antar at den negative verdien framkommer ved allokering av fradrag for biprodukt. Eventuelle 

negative verdier for TOPP-ekvivalenter fra RME pr passasjer-km, pr vogn-km eller pr tonn-km skyldes 

derfor denne allokeringen. 

Tabell 205 viser utslippsfaktorer i gram pr MJ for SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter for ulike 

estimat. ProBas gir ikke ekvivalentverdier for produksjon av hydrogen eller for biodiesel produsert fra 

soyabønner. Estimat for brenselceller eller for biodiesel fra soyabønner er derfor ikke med i tabellen. 

Tabell 205 Utslippsfaktorer i gram pr MJ for SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter Norge 2010. 

  
Tank-to-Wheel Well-to-Tank 

 
Estimat 

SO2-
ekvivalent 

TOPP-
ekvivalent 

SO2-
ekvivalent 

TOPP-
ekvivalent 

Diesel Diesel m/partikkelfilter  0,158 0,169 0,054 0,051 

Bensin Bensin m/direkte innsprøyting  0,090 0,439 0,065 0,193 

                                                           
686

 Se ProBas estimat for Tankstelle\RME-2010/Sojaschrot+Glyzerin 
687

 Se avsnittet Allgemeine Informationen, seksjon 1.3 i alle ProBas estimat. 

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7bAFD0F1F1-E5DE-4416-9A72-1B69BEB1CE5A%7d&id=1&step=1&search=Tankstelle/RME-2010/Sojaschrot+Glyzerin&b=1
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Elektrisk Elektrisk   0,000 0,000 0,005 0,008 

Etanol 
Etanol -sukkerroe  ingen biogass m/ direkte 
innsprøyting   0,038 0,109 0,230 0,296 

Etanol 
Etanol -  hvete prosessenergi- og varme  fra 
naturgasskjele  m/ direkte innsprøyting   0,038 0,109 0,159 0,236 

Etanol 
Etanol - mais prosessenergi- og varme  fra 
naturgasskjele  u/ direkte innsprøyting   0,038 0,109 0,230 0,281 

Etanol Etanol sukkerrør Brasil 2010 0,038 0,109 0,271 0,196 

Hybrid Hybrid bensin m/direkte innsprøyting 1,3 l 0,090 0,439 0,065 0,193 

Hybrid Hybrid diesel m/partikkelfilter1,6 l 0,158 0,169 0,054 0,051 

Biodiesel Biodiesel-RME  m/partikkelfilter  0,083 0,169 0,215 -0,037 

Biodiesel Biodiesel-SME  m/partikkelfilter  0,086 0,169 0,094 0,003 

Biodiesel Biodiesel-TME  m/partikkelfilter  0,083 0,169 0,012 0,055 

 

Basert på disse utslippsfaktorene viser Tabell 206 utslipp av SO2-ekvivalenter pr vogn-km for 

personbiler med ulikt drivstoff basert på utslippsfaktorene ovenfor. Utslippsfaktorene både for den 

direkte  energikjede (Tank-to-Wheel) og tillegget i den brutto direkte energikjede (Well-to-Tank) er 

multiplisert med energibruken i direkte energikjede for å finne utslipp pr vogn-km eller pr passasjer-

km.  Utslippene i brutto direkte energikjede (Well-to-Tank) utløses for å produsere den mengde 

energi som benyttes i den direkte energikjede, derfor er utslippsfaktoren fra Well-to-Tank kjeden 

multiplisert med den direkte energibruken.  

Tabell 207 og Tabell 208 viser utslipp av SO2-ekvivalenter pr passasjer-km for korte og lange reiser 

med personbiler med ulikt drivstoff. Utslipp av SO2-ekvivalenter ved produksjon av biodrivstoff 

kommer fra dyrking av råvaren . 

Tabell 206 Utslipp SO2-ekvivalenter pr vogn-km for personbiler med ulikt drivstoff Norge 2010. 

 
Estimat 

Direkte 
energikjede 

Tillegg 
brutto 
direkte 
energikjede Sum 

Diesel Diesel m/partikkelfilter  0,261 0,090 0,351 

Bensin Bensin m/direkte innsprøyting  0,168 0,121 0,290 

Elektrisk Elektrisk   0,000 0,005 0,005 

Etanol 
Etanol -sukkerroe  ingen biogass m/ direkte 
innsprøyting   0,070 0,432 0,503 

Etanol 
Etanol -  hvete prosessenergi- og varme  fra 
naturgasskjele  m/ direkte innsprøyting   0,070 0,299 0,369 

Etanol 
Etanol - mais prosessenergi- og varme  fra 
naturgasskjele  u/ direkte innsprøyting   0,070 0,432 0,503 

Etanol Etanol sukkerrør Brasil 2010 0,070 0,510 0,580 

Hybrid Hybrid bensin m/direkte innsprøyting 1,3 l 0,138 0,100 0,237 

Hybrid Hybrid diesel m/partikkelfilter1,6 l 0,210 0,072 0,281 

Biodiesel Biodiesel-RME  m/partikkelfilter  0,138 0,356 0,494 

Biodiesel Biodiesel-SME  m/partikkelfilter  0,142 0,155 0,297 
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Biodiesel Biodiesel-TME  m/partikkelfilter  0,138 0,020 0,158 

 

Tabell 207 Utslipp SO2-ekvivalenter pr passasjer-km for for personbiler på korte reiser med ulikt drivstoff Norge 2010. 

 
Estimat 

Direkte 
energikjede 

Tillegg 
brutto 
direkte 
energikjede Sum 

Diesel Diesel m/partikkelfilter  0,201 0,069 0,270 

Bensin Bensin m/direkte innsprøyting  0,129 0,093 0,223 

Elektrisk Elektrisk   0,000 0,004 0,004 

Etanol 
Etanol -sukkerroe  ingen biogass m/ direkte 
innsprøyting   0,054 0,332 0,387 

Etanol 
Etanol -  hvete prosessenergi- og varme  fra 
naturgasskjele  m/ direkte innsprøyting   0,054 0,230 0,284 

Etanol 
Etanol - mais prosessenergi- og varme  fra 
naturgasskjele  u/ direkte innsprøyting   0,054 0,332 0,387 

Etanol Etanol sukkerrør Brasil 2010 0,054 0,392 0,446 

Hybrid Hybrid bensin m/direkte innsprøyting 1,3 l 0,106 0,077 0,183 

Hybrid Hybrid diesel m/partikkelfilter1,6 l 0,161 0,055 0,217 

Biodiesel Biodiesel-RME  m/partikkelfilter  0,106 0,274 0,380 

Biodiesel Biodiesel-SME  m/partikkelfilter  0,109 0,119 0,229 

Biodiesel Biodiesel-TME  m/partikkelfilter  0,106 0,016 0,121 

 

Tabell 208 Utslipp SO2-ekvivalenter pr passasjer-km for for personbiler på lange reiser med ulikt drivstoff Norge 2010. 

 
Estimat 

Direkte 
energikjede 

Tillegg 
brutto 
direkte 
energikjede Sum 

Diesel Diesel m/partikkelfilter  0,131 0,045 0,175 

Bensin Bensin m/direkte innsprøyting  0,084 0,061 0,145 

Elektrisk Elektrisk   0,000 0,002 0,002 

Etanol 
Etanol -sukkerroe  ingen biogass m/ direkte 
innsprøyting   0,035 0,216 0,251 

Etanol 
Etanol -  hvete prosessenergi- og varme  fra 
naturgasskjele  m/ direkte innsprøyting   0,035 0,149 0,185 

Etanol 
Etanol - mais prosessenergi- og varme  fra 
naturgasskjele  u/ direkte innsprøyting   0,035 0,216 0,251 

Etanol Etanol sukkerrør Brasil 2010 0,035 0,255 0,290 

Hybrid Hybrid bensin m/direkte innsprøyting 1,3 l 0,069 0,050 0,119 

Hybrid Hybrid diesel m/partikkelfilter1,6 l 0,105 0,036 0,141 

Biodiesel Biodiesel-RME  m/partikkelfilter  0,069 0,178 0,247 

Biodiesel Biodiesel-SME  m/partikkelfilter  0,071 0,078 0,149 

Biodiesel Biodiesel-TME  m/partikkelfilter  0,069 0,010 0,079 
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Tabell 209  viser utslipp av TOPP-ekvivalenter pr vogn-km for personbiler med ulikt drivstoff mens 

Tabell 210 og Tabell 211 viser utslipp pr passasjer-km for korte og lange reiser med personbiler med 

ulikt drivstoff.  

Bensinbiler har større utslipp av TOPP-ekvivalenter enn dieselbiler. Dette skyldes at utslipp av CO fra 

en liten bensinbil er nesten femten ganger høyere, utslipp av CH4 (metan) er nesten nitten ganger 

høyere og utslipp av NMVOC er over sju ganger høyere enn utslipp fra en liten dieselbil ved 

framdriften av kjøretøyet 688. Utslipp av NOx er derimot høyere for diesel. I tillegg brukes det mer 

prosessvarme og elektrisitet  ved raffinering av bensin enn diesel.   

Tabell 209 Utslipp TOPP-ekvivalenter pr vogn-km for personbiler  med ulikt drivstoff Norge 2010. 

 
Estimat 

Direkte 
energikjede 

Tillegg 
brutto 
direkte 
energikjede Sum 

Diesel Diesel m/partikkelfilter  0,281 0,085 0,365 

Bensin Bensin m/direkte innsprøyting  0,825 0,363 1,188 

Elektrisk Elektrisk   0,000 0,008 0,008 

Etanol 
Etanol -sukkerroe  ingen biogass m/ direkte 
innsprøyting   0,204 0,556 0,760 

Etanol 
Etanol -  hvete prosessenergi- og varme  fra 
naturgasskjele  m/ direkte innsprøyting   0,204 0,443 0,647 

Etanol 
Etanol - mais prosessenergi- og varme  fra 
naturgasskjele  u/ direkte innsprøyting   0,204 0,528 0,732 

Etanol Etanol sukkerrør Brasil 2010 0,204 0,369 0,573 

Hybrid Hybrid bensin m/direkte innsprøyting 1,3 l 0,677 0,297 0,974 

Hybrid Hybrid diesel m/partikkelfilter1,6 l 0,225 0,068 0,293 

Biodiesel Biodiesel-RME  m/partikkelfilter  0,281 -0,060 0,220 

Biodiesel Biodiesel-SME  m/partikkelfilter  0,281 0,006 0,286 

Biodiesel Biodiesel-TME  m/partikkelfilter  0,281 0,090 0,371 

 

Tabell 210 Utslipp TOPP-ekvivalenter pr passasjer-km for  personbiler på korte reiser med ulikt drivstoff Norge 2010. 

 
Estimat 

Direkte 
energikjede 

Tillegg 
brutto 
direkte 
energikjede Sum 

Diesel Diesel m/partikkelfilter  0,216 0,065 0,281 

Bensin Bensin m/direkte innsprøyting  0,635 0,279 0,914 

Elektrisk Elektrisk   0,000 0,006 0,006 

Etanol 
Etanol -sukkerroe  ingen biogass m/ direkte 
innsprøyting   0,157 0,428 0,585 

Etanol 
Etanol -  hvete prosessenergi- og varme  fra 
naturgasskjele  m/ direkte innsprøyting   0,157 0,341 0,498 

                                                           
688

 Se ProBas  ProBas - Details: Pkw-Otto-klein-DE-2005 og ProBas - Details: Pkw-Diesel-klein-DE-2005 

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7b585B130A-E637-4E42-9E8D-230BAEA66A9B%7d&id=1&step=1&search=Pkw-Otto-klein-DE-2005&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7b98671E28-DCF0-4060-96F4-D838AD769ECF%7d&id=1&step=1&search=Pkw-Diesel-klein-DE-2005&b=1
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Etanol 
Etanol - mais prosessenergi- og varme  fra 
naturgasskjele  u/ direkte innsprøyting   0,157 0,406 0,563 

Etanol Etanol sukkerrør Brasil 2010 0,157 0,284 0,441 

Hybrid Hybrid bensin m/direkte innsprøyting 1,3 l 0,521 0,229 0,749 

Hybrid Hybrid diesel m/partikkelfilter1,6 l 0,173 0,052 0,226 

Biodiesel Biodiesel-RME  m/partikkelfilter  0,216 -0,047 0,169 

Biodiesel Biodiesel-SME  m/partikkelfilter  0,216 0,004 0,220 

Biodiesel Biodiesel-TME  m/partikkelfilter  0,216 0,069 0,285 

 

Tabell 211 Utslipp TOPP-ekvivalenter pr passasjer-km for  personbiler på lange reiser med ulikt drivstoff Norge 2010. 

 
Estimat 

Direkte 
energikjede 

Tillegg 
brutto 
direkte 
energikjede Sum 

Diesel Diesel m/partikkelfilter  0,140 0,042 0,183 

Bensin Bensin m/direkte innsprøyting  0,413 0,181 0,594 

Elektrisk Elektrisk   0,000 0,004 0,004 

Etanol 
Etanol -sukkerroe  ingen biogass m/ direkte 
innsprøyting   0,102 0,278 0,380 

Etanol 
Etanol -  hvete prosessenergi- og varme  fra 
naturgasskjele  m/ direkte innsprøyting   0,102 0,222 0,324 

Etanol 
Etanol - mais prosessenergi- og varme  fra 
naturgasskjele  u/ direkte innsprøyting   0,102 0,264 0,366 

Etanol Etanol sukkerrør Brasil 2010 0,102 0,185 0,287 

Hybrid Hybrid bensin m/direkte innsprøyting 1,3 l 0,338 0,149 0,487 

Hybrid Hybrid diesel m/partikkelfilter1,6 l 0,113 0,034 0,147 

Biodiesel Biodiesel-RME  m/partikkelfilter  0,140 -0,030 0,110 

Biodiesel Biodiesel-SME  m/partikkelfilter  0,140 0,003 0,143 

Biodiesel Biodiesel-TME  m/partikkelfilter  0,140 0,045 0,186 

 

 

Fabrikasjon av personbil 

Innledning 

 

Med produksjon av biler vil  vi i dette dokumentet inkludere følgende prosesser: 

 Utvinning av råstoff. 

 Fabrikasjon av materialer til bilproduksjon. 

 Sammensetting og produksjon av deler i bilfabrikk. 

 Skroting av kjøretøy. 

Det betyr at følgende prosesser og produkter ikke er en del av denne analysen: 
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 Bruk av bil. 

 Vedlikehold av bil. 

 Produksjon og distribusjon av drivstoff til bil. 

 Konstruksjon av bilfabrikk eller produksjon av verktøy som blir brukt i bilproduksjonen. 

Vi følger her definisjonen av systemgrenser for transportmiddel og deres infrastruktur som er gitt i 

Høyer (1992)689. Her skilles det mellom tre hovedelement i analysen av Energiforbruk ved 

persontransport: 

1. Direkte energi, energiforbruk ved framdrift av transportmiddelet som benyttes. 

2. Brutto direkte energi, energiforbruk ved utvinning, produksjon, transport og distribusjon av 

transportmiddelets drivstoff. 

3. Indirekte energi,  energiforbruk ved konstruksjon av transportmiddelets infrastruktur og 

energiforbruk ved produksjon og vedlikehold av transportmidlene som bruker denne 

infrastrukturen. 

Vi skal i dette dokumentet konsentrere oss om tre miljøvirkninger av bilproduksjon: 

 Energibruk. 

 Utslipp av klimagasser, f eks  målt som Global Warming Potential (GWP). 

 Utslipp av gasser med lokalt helseskadelig potensial, f eks  målt som POCP, Photochemical 

Ozone Creation Potential. Dette er utslipp av gasser som NOx og VOC som danner ”smog”, 

ozon på bakkenivå som forringer luftkvaliteten. 

 

LCA-analyse 

Vi skal bruke LCA-analyse til å analysere produksjon av bil. En slik analyse deler produksjonen inn i 

ulike steg som avløser hverandre helt til bilen skal skrotes. Først må råstoff utvinnes. Deretter må 

materialer framstilles. Så må deler til bilen produseres, enten i en bilfabrikk eller av under-

leverandører. Deretter blir bilen satt sammen i bilfabrikken og er klar til bruk. Etter at bilen ikke kan 

brukes lenger blir den skrotet. Alle disse prosessene følger en tidslinje hvor en prosess må 

ferdigstilles før en annen kan overta. En slik analyse blir også kalt ”vugge-til-grav” analyse 690.  

En LCA-analyse har fire distinkte faser: 

1. Formulering av problemområde, bestemmelse av den funksjonelle enhet. I vårt tilfelle er den 

funksjonelle enheten personbilen. Et vesentlig element i denne fasen er bestemmelse av 

systemgrensene, det vil si hvilke produkter prosesser som skal inkluderes i analysen og 

gruppering av disse produkter og prosesser. 

2. Livssyklus-katalog. Utvikling av en modell som beskriver de elementer som inngår i de 

prosessene som skal analyseres. Deretter blir data samlet inn og verifisert i henhold til denne 

modellen. Innsamlede må være relevante i henhold til de virkninger som skal studeres. 

                                                           
689

 Høyer, K.G.: Persontransport – konsekvenser for energi og miljø, Rapport 1/93, Vestlandsforsking, Sogndal 
1993, side xiii (sammendrag). 
690

 http://en.wikipedia.org/wiki/Life_cycle_assessment 
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3. Tallfesting av relevante virkninger for hvert enkelt element som det samles inn data for. 

Denne fasen inkluderer normalisering av data slik at de kan sammenliknes og veiing av dem 

om ulike virkninger skal vurderes opp mot hverandre. Normalisering innebærer at relevante 

virkninger som hører måles etter den samme enhet. Eksempel kan være utslipp av 

klimagasser som grupperes sammen i Global Warming Potential, et samlet mål på utslipp av 

klimagasser hvor alle klimagasser måles etter samme enhet, vanligvis CO2-ekvivalenter. 

4. Tolking av resultater. 

Schweimer og Levin formulerer en modell for analyse av konstruksjon av personbilen 691 Golf A4 laget 

av Volkswagen. Denne modellen inneholder planer, basis-prosesser og moduler. En plan er en 

organisering av prosesser som leder til et produkt. Planer må inneholde minst to  basis-prosess eller 

en modul. En basis-prosess er den enkeltstående prosessen som leder til et bestemt produkt. En 

basis-prosess kan ikke deles inn i andre basis-prosesser. En basis-prosess er udelelig og følgelig en 

atomær prosess. En modul er en basis-prosess med ”global” gyldighet. Med dette menes at en modul 

kan være en del av flere planer. Transport på lastebil er en modul som inngår sammen med en basis-

prosess i en bestemt plan, for eksempel produksjon av en veivaksel som er det eksempelet 

Schweimer og Levin viser til. Den samme modulen, transport med lastebil, kan inngå i andre planer, 

men da koplet sammen med andre basis-prosesser og med andre måleverdier. En modul kan ikke 

inngå i en annen modul, bare i en plan.  

Planer kan inngå i hverandre. Planer kan ordnes hierarkisk i en tre-struktur hvor treet snus på hodet 

med rota i toppen. Hver grein i treet er en ny plan som er en del av  planen på nivået over.  På laveste 

nivå i treet inneholder planen basis-prosesser og moduler.  Disse blir målt og tallfestet. Planer kan 

aggregeres på ulike nivå i treet. Det øverste nivået på treet, rota, er selve den funksjonelle enheten 

som i dette tilfellet er personbilen. Aggregerte verdier for dette nivået er målinger som gjelder for 

hele personbilen. Men alle aggregeringer er et resultat av målinger gjort på det laveste nivå, for 

basis-prosesser og moduler. På denne måten utføres en bottom-up, en prosessanalyse, for hele 

personbilen. 

I dette dokumentet vil vi se på aggregerte verdier for en personbil  på øverste plan,  produksjon av en 

personbil. Vi vil sammenlikne verdier fra Golf A4 med verdier for Ford S-Max så langt det lar seg gjøre 
692.  Tabell 212 viser materialsammensetningen av en Golf A4 i en bensinmodell og en dieselmodell. 

Tabell 213 viser materialsammensetningen av Ford S-Max i bensin- og dieselmodell.  Golf er en liten 

personbil mens S-Max er en større familiebil, et såkalt multi-funksjonelt kjøretøy (”multi-purpose 

vehicle”, MPV).  

 

Materialer 
Tabell 212 Materialsammensetning av ulike modeller av Golf A4 

# 

                                                           
691

 Schweimer, G.W. og Levin, M.: Sachbilanz des Golf A4, 
http://www.volkswagen.de/etc/medialib/vwcms/virtualmaster/de/Unternehmen/mobilitaet_und_nachhaltigk
eit/downloads/umweltbilanz.Par.0001.File.pdf  
692 Tall for Golf A4 bensin og dieselutgave er hentet fra Schweimer og Levin. Tall for Ford S-Max er hentet fra 

Ford Motor Company: Product Sustainability Index (PSI), http://www.ford.com/doc/sr07-ford-psi.pdf  

http://www.volkswagen.de/etc/medialib/vwcms/virtualmaster/de/Unternehmen/mobilitaet_und_nachhaltigkeit/downloads/umweltbilanz.Par.0001.File.pdf
http://www.volkswagen.de/etc/medialib/vwcms/virtualmaster/de/Unternehmen/mobilitaet_und_nachhaltigkeit/downloads/umweltbilanz.Par.0001.File.pdf
http://www.ford.com/doc/sr07-ford-psi.pdf
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Golf A4 
Ottomotor 

Golf A4 
Diesel 

Golf A4 
Ottomotor 

Golf A4 
Diesel 

 kg kg % % 

Stål og jern 634 722 60 % 61 % 

Syntetiske stoffer 167 182 16 % 15 % 

Lettmetaller 52 50 5 % 4 % 

Glass 30 30 3 % 3 % 

Elektroniske deler inkl 
kabler 24,9 25,2 2 % 2 % 

Gummi 44 44 4 % 4 % 

Isolasjon 16,3 16,4 2 % 1 % 

SUM 1059 1181   

 

Tabell 213 Materialsammensetning Ford S-Max 

 Ford S-
Max 
bensin 

Ford S-Max 
med diesel 
med 
partikkelfilter 

Ford S-
Max 
bensin 

Ford S-Max 
med diesel 
med 
partikkelfilter 

 kg kg % % 

Jernholdige materialer 949 981 54 % 56 % 

Andre metaller 206 244 12 % 14 % 

Glass og keramikk 50 50 3 % 3 % 

Plastikk og gummi 314 329 18 % 19 % 

Sum 1744 1744   

For å lage materialer til en personbil trengs det en viss mengde råstoff. Tabell 214  viser hvilke 

mengder av ulike råstoff som må utvinnes for å framstille materialer til ulike modeller av Golf A4 693. 

Kalkstein blir brukt til produksjon av glass. Bauxitt er råstoff til produksjon av aluminium. 

Platinagruppemalm brukes til utvinning av palladium og platinum som brukes i katalysatorer i biler. 

Disse katalysatorer kan konvertere 90% av helseskadelige gasser fra bil-eksos til mindre 

helseskadelige gasser. Hydrokarboner blir til nitrogen, karbonmonoksid til karbondioksid og 

nitrogenoksid til vanndamp 694.   

Steinsalt brukes til framstilling av PVC som brukes i instrumentpanelet, i dørkledninger, dørhandtak, 

armlener og seter. I tillegg brukes PVC til beskyttelse av elektrokabler, til beskyttelse mot rust og mot 

steinsprut mot understellet 695. I en moderne bil er det omlag 10-15 kg PVC. En Audi A8 har 5,4 kg 

PVC til kabelbeskyttelse, 4 kg til ulike formdeler, 0,9 kg til instrumentpanel og 5 kg til beskyttelse av 

understellet og til tetningsmiddel 696. Krom blir brukt som legeringselement i rustfritt stål og i 

lettmetallfelger.  
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 Schweimer og Levin, side 28 
694

 http://en.wikipedia.org/wiki/Palladium 
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 http://www.solvinpvc.com/static/wma/pdf/3/5/8/2/langid4/8-
10%20Markte%20und%20Producte%20De.pdf, side 8-10 
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Tabell 214 Utvinning av råstoff  for framstilling av materialer til produksjon av Golf A4 
697

 

 Golf A4 
Ottomotor 

Golf A4  
Diesel 

 kg kg 

Bauxitt 25 21 

Jernmalm 1476 1622 

Kalkstein 666 730 

Platinagruppemalm 1977 1497 

Koppermalm 78 84 

Sand  12 12 

Koppermalm 78 84 

Sinkmalm og blymalm 743 836 

Steinsalt 107 101 

Krommalm 5,9 5,5 

 

Som Tabell 214 viser er det ikke ubetydelige mengder med råstoff som må utvinnes for å lage en liten 

personbil. Ved Volkswagen-fabrikken i Wolfsburg, Tyskland, ble det i 1999 produsert 791969 

personbiler av typen Golf. Bare dette året, og bare for Golf, ble det utvinnet omlag 1,3 millioner tonn 

platinagruppemalm  og omlag 1,1 million tonn jernmalm i henhold til Tabell 214. 

 

Energibruk 

For å framstille materialer, produsere og montere deler kreves energi.    
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 Schweimer og Levin, side 28 
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Tabell 215 viser forbruk av primærenergikilder for produksjon av Golf A4 bensin- og dieselmodell. 

Skroting av kjøretøyet inngår ikke i   
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Tabell 215. Oppvarming av fabrikken i Wolfsburg er inkludert (komfortvarme).  
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Tabell 215 Forbruk av primærenergikilder for framstilling av materialer og produksjon av Golf A4 

 Produksjon av 
kjøretøy 

Framstilling av 
materialer 

 
Sum 

GJ Golf Golf Golf 
bensin 

Golf 
diesel 

Golf 
bensin 

Golf 
diesel 

 bensin diesel     

Brunkull 1,93 1,92 2,19 2,34 4,12 4,26 

Steinkull 7,83 7,28 18,9 21 26,73 28,28 

Naturgass 14,5 14,8 14,4 15 28,9 29,8 

Olje 4,29 4,31 10,5 10,9 14,79 15,21 

Uran 7,64 7,55 1,15 1,22 8,79 8,77 

Vannkraft 1,36 1,35 0,87 0,88 2,23 2,23 

Sum 37,55 37,21 48,01 51,34 85,56 88,55 

 

Steinkull er kull som blir utvinnet i gruver. Brunkull er kull som blir utvinnet i dagbrudd.  

Til sammen blir det brukt 85,6 GJ eller 23 767 kWh med primærenergi til å produsere en Golf A4 

bensin. Samme tall for en diesel-modell er 88,6 GJ eller 24 597 kWh. Disse tallene inkluderer tap av 

energi ved utvinning og framstilling av energi fra energibærerne 698. Naturgass er den viktigste 

primærenergibærer for produksjon av bilen mens steinkull er den viktigste energikilde for framstilling 

av materialer. Uran (kjernekraft) er en viktig energibærer for produksjon av bilen men ikke så viktig 

for framstilling av materialer. Vannkraft, den eneste fornybare energibærer, brukes marginalt både 

ved produksjon av bil og ved framstilling av materialer. 

 

Utslipp 

Bruk av energi fører til utslipp av ulik art. Tabell 216 viser utslipp av sentrale  indikatorer for 

klimagassutslipp (CO2, N2O,NMVOC), utslipp av helseskadelige stoffer (NOx, partikler) og forsuring 

(SO2) ved framstilling av materialer til og produksjon av Golf A4. 

Tabell 216 Utslipp fra framstilling av materialer til og produksjon av Golf A4  
699

 

Utslipps-kategori 
(kg pr kjøretøy) 

Produksjon 
av kjøretøy 

Framstilling 
av materialer 

CO2 1893 2688 

N2O 0,3   

NMVOC 10,9 1,6 

NOx 12,8 5,6 

Partikler 8   

SO2 18,2 12,3 
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Tabell 217 viser noen av de samme utslippene for ulike typer Ford.  De to modellene Ford S-

Max og Galaxy kan beskrives slik:  ”Begge faller i kategorien høyreiste stasjonsvogner med 

plass til syv personer, eller på fagspråket fleksibiler og flerbruksbiler.” 700 Ford selv beskriver 

bilene som ..”European, premium, mid-class, van-sized, five-door vehicle for a minimum of 5 

passengers”. 701 Med konstruksjon i Tabell 217 menes framstilling av materialer, produksjon og 

montering av deler. Skroting er ikke inkludert i tallene. 

Tabell 217 Utslipp ved produksjon av ulike typer Ford 

Konstruksjon. Utslipp i tonn. GWP POCP 

Ford S-Max Bensin 8 7 

 Diesel 9 8 

Ford Galaxy   

 Bensin 9 7 

 Diesel 10 8 

 

I  Tabell 217 står GWP for Global Warming Potential. Dette er et mål på hvor mye et sett med 

klimagasser kan øke den globale oppvarming. Potensialet for global oppvarming  for en gitt 

gass er avhengig av  evnen til absorbering av infrarød stråling og nedbrytningstiden i 

atmosfæren. Jo større evne til absorbering og jo lengre nedbrytningstid, jo større potensial 

for global oppvarming.  Som mål på nedbrytningstid brukes tiden det tar på å halvere 

mengden av en gitt mengde med utslipp av en gitt gass. For CO2 tar det 120 år å halvere 

mengden av en gitt mengde utslipp. 

  Alle gassene som inngår i settet omregnes til CO2-ekvivalenter. Dette gjøres ved at de alle 

får samme masse som 1 kg CO2.  Dermed kan man beregne hvor mange kg man trenger av 

en gitt gass for å få samme virkning som 1 kg CO2.  For å beregne denne virkningen må 

utslippene beregnes over en tidshorisont. Siden gassene har ulik nedbrytningstid vil effekten 

av en gitt mengde gass avhenge av tidsrommet utslippene blir målt for. Således vil 25 kg 

metan ha samme effekt som 1 kg CO2 over en tidshorisont på 100 år. Siden metan brytes 

ned fortere enn CO2 vil 72 kg metan ha samme virkning som 1 kg CO2 målt over 20 år. 702    

Schweimer og Levin gjengir en tabell hvor potensialet for ulike klimagasser måles over 100 år 

og hvor mengden av utslipp av de ulike gassene beregnes for en Golf A4 bensin med 55 kW 

ytelse.  Verdiene omfatter hele livssyklusen fra utvinning av råstoff, framstilling av 

materialer, konstruksjon av bilen, bruk av bilen til skroting av den. Verdiene omfatter også 

utslipp ved produksjon og distribusjon av drivstoff til bilen.  Potensialet for global 

oppvarming er målt over 100 år. Tabell 218 viser oversikten. 
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Tabell 218 GWP for Golf A4 Ottomotor, 55 kW over alle livssykluser 
703

 

Symbol Gass 
GWP-
potensial 

Mengde 
utslipp  i kg 

CO2-
ekvivalent 
100 år (kg) 

CO2 Karbondioksyd 1 29732 29732 

N2O Nitrus-oksyd 704 320 6,459 2067 

R134a Tetrafluoretan 705 1300 1,5 1950 

CH4 Metan 24,5 20,47 502 

 

Tabellen viser at utslipp av 1 kg med R134a har 1300 ganger så stor effekt på global oppvarming som 

CO2 over 100 år. Tilsvarende har 1 kg nitrus-oksyd 320 ganger så stor effekt som 1 kg CO2 over 100 

år. Alt i alt har en Golf A4 med bensinmotor og en ytelse på 55 kW et GWP-potensial på 34,3 tonn 

CO2. 

Vi kan konstruere et GWP-mål for produksjon av Golf, inkludert utvinning av råstoff og framstilling av 

materialer til produksjonen. Dette målet vil være sammenliknbart med tallene for de ulike Ford-

modellene. Ford-analysen oppgir ikke oppgir hvor mange år GWP-potensialet er målt for. En periode 

på 100 år er vanlig å bruke av  offentlige myndigheter 706. Vi forutsetter i dette dokumentet at Ford-

analysen er basert på GWP-potensial beregnet over 100 år.  

Vi inkluderer gassene CO2, N2O og CH4 i en utregning av GWP for produksjon av Golf A4 med 

ottomotor (bensin) og en ytelse på 55 kW eller 75 hestekrefter 707. For omregning til GWP-verdier 

bruker vi de nyeste verdiene fra FN’s klimapanel fra 2007. Disse avviker noe fra verdiene som er 

hentet fra Schweimer og Levin som er av eldre dato.  Verdiene er basert på et GWP-potensial over 

100 år. 

 

Tabell 219 Utslipp av klimagasser ved produksjon av Golf A4 målt med GWP-verdier.  

 GWP faktor utslipp kg GWP-verdi 

CO2 1 4000 4 000 

N2O 298 0,3 89,4 

CH4 25 17 425 

    

Sum   4 514 
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 Schweimer og Levin, s 40.  
704

 Også kjent som lattergass 
705

 Brukes i kjøleskap, varmepumper og air-condition anlegg. 
706

 For eksempel Calfornia Air Resource Board, se http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming_potential  Se 
også http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/env_air_sm1.htm  
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 Tallene for utslipp er hentet fra Schweimer og Levin, s 33. Omregning fra kW til hestekrefter er gjort med 
utgangspunkt i http://www.statman.info/conversions/power.html .  Omregningen gjelder til ”metric 
horsepower” eller ”continental horsepower”. 
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Tabell 219 viser at produksjon av en Golf A4 med bensinmotor og en ytelse på 75 hestekrefter fører 

tilutslipp av 4,5 tonn CO2-ekvivalenter. I dette tallet er utvinning av råstoff og framstilling av 

materialer til produksjonen inkludert. Vi kan nå sammenlikne disse tallene med de tidligere 

presenterte tallene for ulike Ford-modeller. Systemgrensene er de samme. I tillegg har vi tatt med tre 

biltyper fra USA. Toyota Camry representerer en sedan , Chevrolet Trailblazer representer en stor 

SUV og Ford F-series representerer en pick-up 708. 

Tabell 220 Utslipp av CO2-ekvivalenter (GWP) ved produksjon av ulike biltyper. 

Biltype 
CO2-
ekvivalenter Vekt 

Hestekrefter 
709 kW 

Golf A4 bensin 4,5 1059 75 55 

Ford S-Max diesel 710 9 1743 140 103 

Ford S-Max bensin 711 8 1736 145 107 

Ford Galaxy diesel 712 10 1799 140 103 

Ford Galaxy bensin 713 9 1697 145 107 

Toyota Camry 714 8,5 1451 160 118 

Chevrolet Trailblazer  715  12 2087 295 217 

Ford F-Series 716 8,3 2359 234 172 
 

Tabell 220 viser at utslipp av CO2-ekvivalenter ved produksjon av personbiler varierer fra 4,5 tonn for 

en bil med 75 hestekrefter til 12 tonn for en bil med 295 hestekrefter. Tabellen viser at det er en klar 

sammenheng mellom vekt, motorytelse og utslipp av CO2-ekvivalenter ved produksjon av kjøretøyet. 

  

                                                           
708 Horvath, A og Chester,M.: Environmental Life-cycle Assessment of Passenger Transportation: A 

Detailed Methodology for Energy,  Greenhouse Gas and Criteria Pollutant Inventories of Automobiles, 

Buses, Light Rail, Heavy Rail and Air v.2, 

http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=its/future_urban_transport   
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 ”Continental horspower”, amerikanske biler er omregnet til hestekrefter mål med eurpoeisk standard. 

710
 For vekt, hestekrefter og kW, se  http://www.buyacar.co.uk/detailyq20532.jhtml  

711
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712
 For vekt, hestekrefter og kW, se  http://www.buyacar.co.uk/detailyq20545.jhtml  

713
 For vekt, hestekrefter og kW, se  http://www.buyacar.co.uk/detailyq20540.jhtml  
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 For  hestekrefter og kW, se http://en.wikipedia.org/wiki/Chevrolet_TrailBlazer     
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http://www.buyacar.co.uk/detailyq20527.jhtml
http://www.buyacar.co.uk/detailyq20545.jhtml
http://www.buyacar.co.uk/detailyq20540.jhtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Camry
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Figur 85 Sammenheng mellom motorytelse (kW) og utslipp av CO2-ekvivalenter (tonn) 

 

Figur 85 viser sammenhengen mellom motorytelse i kW og utslipp av CO2-ekvivalenter målt med 

GWP-faktorer. Figuren viser at en økning på 50 kW innebærer omlag en økning i CO2-ekvivalenter på 

omlag 1,6 tonn.  

Beregningene fra Horvath og Chester er gjort med såkalt input-output analyse. Dette er en 

økonomisk kryssløpsanalyse hvor utslipp av CO2 fra en bransje blir satt opp mot verdien av den 

samlede produksjonen som utslippene stammer fra. Produksjonen er input og utslippene er output. 

De andre analysene som brukes i dette dokumentet er prosess-analyse. Dette innebærer at en 

forsøker på hvert trinn i bilproduksjonen å identifisere relevante prosesser og de utslipp som følger 

av denne prosessen. Deretter blir del-prosessene summert opp til et høyere nivå. Input-output 

analysen er en top-down tilnærming, en starter fra et høyere nivå og forsøker å si noe om effektene 

av produksjonen på et lavere nivå. Prosess-analyse er en bottom-up tilnærming. Det innebærer at en 

starter nedenfra og aggreger oppover i hierarkiet av prosesser som hele produksjonen utgjør.  Det er 

en klar tendens til at estimatene fra input-output analysen for CO2-utslipp ligger lavere pr bil enn 

estimatene fra input-output analyse. 
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Figur 86 Sammenheng mellom vekt (kg) og utslipp av CO2-ekvivalenter  

 

Figur 86 viser sammenhengen mellom utslipp av CO2-ekvivalenter og vekten på bilen. Figuren viser 

at en økning i vekten på 500 kg gir en økning i utslipp av CO2-ekvivalenter på 3,3 tonn. 

Analysen av Golf A4 inkluderer en oppstilling av mengde avfall ved skroting av bilen. Denne 

oppstillingen inkluderer ikke energiforbruk eller utslipp av klimagasser eller andre lokalt 

helseskadelige gasser ved skroting. Tabell 221 viser avfallsmengder som blir generert ved skroting av 

Golf A4 for noen av materialene i kjøretøyet. 

Tabell 221 Avfallsmengder ved skroting av Golf A4 

Skroting Golf A4 kg 

Demontering Dekk 26 

 Aluminium 37 

 Jern 689 

 Kopper 11 

 Syntetiske stoffer 16 

 Sum 779 

Forbrenning  178 

Deponering  59 

Videresalg deler 10,7 

 

Buss 

Innledning 
Dette notatet drøfter energibruk og utslipp for busser til passasjertransport. Vi skal analysere 

energibruk i ulike livsløpsfaser. Disse fasene kan deles inn i tre deler: 

 direkte energi, den energien som bussene bruker til framdrift, 
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 brutto direkte energi, den energien som forbrukes for utvinning, transport, fabrikasjon og 

distribusjon av drivstoffet til framdrift, 

 indirekte energi, energi for bussenes infrastruktur i tillegg til energi som kreves for 

produksjon av transportmiddelet. 

I tillegg skal vi se på utslipp som er knyttet til de ulike fasene. 

Transportarbeid med buss 
Figur 87Figur 87 viser transportarbeidet med buss i Norge fra 1980 til 2007 717. Det er praktisk talt 

nullvekst i transportarbeidet for busser i perioden. Det var en klar nedgang i transportarbeidet fra 

1980 til 1995 hvor transportarbeidet var på det laveste. I perioden 1995 til 2000 økte 

transportarbeidet med om lag 15 prosent, deretter har det vært en liten nedgang i transportarbeidet 

fram mot 2007. 

Figur 87 Transportarbeid for busser 1980-2007. 

 

Til sammenlikning har transportarbeidet med personbil 718 økt med 22,5% fra 1995 til 2007. 

Transportarbeidet med buss utgjorde om lag 12% av samlet passasjertransportarbeid i 1980. I 2007 

var andelen redusert til om lag 7,2%. 

Direkte energibruk 
Den direkte energibruken kalles også tank-to-wheel, altså framdriftsenergi. Vi skal først se på 

energibruken for konvensjonelle drivstoff. Deretter skal vi se på to alternative drivstoff, biodiesel og 

hydrogen.  Høyer omtaler direkte energibruk som "…den energien som brukes til å sette 

transportmidlene i bevegelse og holde dem videre i bevegelse" 719.   
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 http://www.ssb.no/aarbok/tab/tab-414.html  
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 Inklusive drosjer og leiebiler. 
719

 Høyer, K.G.: Høyhastighetstog. Analyser av direkte og brutto direkte energiforbruk. Høgskolen i Oslo, TDM-
Rapport 1/09, side 5. 
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Den direkte energibruken slik den er brukt her omfatter ikke energitap ved omvandling av drivstoff til 

framdriftsenergi. En dieselmotor har f eks en teoretisk virkningsgrad på 35-45 prosent 720. Dette 

innebærer at 55-65 prosent av energiinnholdet i diesel går tapt som unyttbar varme ved forbrenning 

i dieselmotoren. Dette tapet er ikke inkludert i noen av de beregninger som presenteres her.  

Energiforbruket beregnes ved hjelp av to metoder. En metode  er makro-analyser, særlig i SSB-

rapporten 721 som ligger til grunn for beregning av energibruk for innenlandsk busstransport i Norge.  

Vi skal også bruke tall fra Oslo Sporveier hvor metoden er benyttet. 

Denne metoden benytter statistikk som delvis er basert på salg av drivstoff til busser samt 

opplysninger om vogn-km og passasjerbelegg, delvis er den basert på kjørelengder fra TØI's 

reisevaneundersøkelse, tekniske data for forbruk pr enhet og energiinnholdet i diesel.  Energiforbruk 

og utslipp pr passasjer-km og pr vogn-km beregnes som gjennomsnitt for alle busser eller for alle 

busser fordelt på ulike kategorier. Gjennomsnittene beregnes som veid gjennomsnitt ved  å ta 

totaltall for energibruk og utslipp og fordele dette på aggregert transportarbeid eller utkjørt distanse 

for  alle busser. 

En annen metode, som særlig benyttes for alternative drivstoff,  er basert på flåte-test av busser over 

lengre tidsrom. I denne metoden er det den enkelte buss som er analyseenheten, ikke totaltall for 

alle busser. 

Siden analysene bygger på registrert forbruk, enten for alle busser eller for enkelt-busser, er 

stillstandsenergi for kjøretøyene inkludert i analysen.  

 En amerikansk studie 722 opererer med separate estimat for energiforbruk ved framdrift, oppstart og 

tomgang (stillstandsenergi). Energiforbruket er beregnet med en datamodell, Mobile 6.2,  utviklet av 

det amerikanske miljøverndepartementet (Environment Protection Agency). Disse estimatene er 

således et resultat av teoretiske beregninger og ikke et resultat av empiriske observasjoner.  

Vi har også inkludert et estimat for diesel ekspressbuss  fra den tyske databasen ProBas. Estimatet er 

hentet fra  datamodellen TREMOD som er utviklet av Institut für Energie- und Umweltforschung, 

Heidelberg,Tyskland 723. Denne datamodellen bygger på energibruksfaktorer fra Handbuch 

Emissionsfaktoren des Strassenverkehrs 724 som er også en teoretisk beregningsmodell.  

En hybrid-buss  er en kombinasjon av en elektrisk motor og en forbrenningsmotor. 

Forbrenningsmotoren brukes til å lade den elektriske motoren.  En hybrid-buss som  ble testet i New 

York brukte regenerativ bremsing, det vil si at motoren ble brukt som en generator for ladning av de 

elektriske batterier ved bremsing av kjøretøyet.  Det er antatt at denne effekten kommer til syne i 

                                                           
720

 Toutain, J.E.W, Taarneby, G., Selvig, E.,Energiforbruk og utslipp til luft fra innenlandsk transport, Statistisk 
Sentralbyrå, Rapport 2998/49. Heretter omtalt som SSB (2008), side 16, 
http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf   
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 ibid. 
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 Chester, M., Horvath, A.:Environmental Life-cycle Assessment of Passenger Transportation: A Detailed 

Methodology for Energy,  Greenhouse Gas and Criteria Pollutant Inventories of Automobiles, Buses, Light Rail, 

Heavy Rail and Air v.2,  
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723
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mindre forbruk av diesel. Det er ikke gjort noen forsøk på å beregne dieselforbruket for hybrid-

bussen netto ved å la effekten av regenerativ bremsing komme til fratrekk i energiforbruket. 

Konvensjonelle drivstoff 

SSB 725 -rapporten gir en oversikt over framdriftsenergi for busser i 1994, 1998 og 2005. For 2005 er 

bare busser som drives av selskap med konsesjon inkludert. Ekspressbusser som drives av 

drosjeselskap eller turbilselskap er ikke inkludert. Ekspressbusser er definert som busser som krysser 

fylkesgrenser eller busser som bruker en raskere trase enn andre busser i regional og lokal trafikk.    

Framdriftsenergien i rapporten fra SSB er oppgitt både i MJ pr vogn-km og i MJ pr passasjer-km. 

Tabell 222 viser energibruken i MJ pr vogn-km og i MJ pr passasjer-km for 1994, 1998 og 2005. 

Tabell 222 Energibruk for busser i Norge 1994-2005 

 

MJ pr 
vognkm 

MJ pr 
passasjerkm 

1994 11,08 0,981 

1998 10,71 0,85 

2005 10,08 0,84 

 

Figur 88 viser utviklingen i de to energibruks-indikatorene for buss i perioden 1994-2005.  

Figur 88 Utvikling i energibruk pr passasjer-km og pr vogn-km for busser 1994-2005. 

 

Energibruken i pr passasjer-km kan deles inn i to komponenter slik liking 1 viser: 

Likning 22 Dekomponering av energibruk pr passasjer-km 
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Det siste leddet er den inverse av passasjer pr vogn-km eller utnyttelsesgraden. Likning 22 viser at 

dersom utnyttelsesgraden går opp, vil det siste leddet reduseres og energibruken pr passasjer-km vil 

bli mindre dersom energibruken pr vogn-km er konstant. Og omvendt, dersom utnyttelsesgraden går 

ned vil energibruken pr passasjer-km gå opp dersom energibruken pr vogn-km er konstant. 

Det har vært en nedgang i energibruken i hele perioden, både målt pr vogn-km og pr passasjer-km.   

Men fram til 1998 er nedgangen i energibruk pr passasjer-km større enn nedgangen i energibruk pr   

vogn-km.  Fra 1998-2004 er det omvendt,  energibruken pr vogn-km synker mest. Likning 1 viser at 

dette  skyldes at utnyttelsesgraden synker, det blir færre passasjerer pr vogn-km. Bussene blir stadig 

mer energieffektive, men denne endringen slår ikke fullt ut i energibruken pr passasjer-km siden 

bussene blir mindre brukt.  

Gjennomsnittlig antall passasjerer pr km kan beregnes fra energibruken pr passasjer-km og pr vogn-

km ved å bruke Likning 23. 

Likning 23 Gjennomsnittlig antall passasjerer beregnet fra energibruk pr passasjer-km og pr vogn-km 

                      

  
       

  
            

 

 

Likning 23 gir 12 passasjerer i gjennomsnitt pr km for busser i Norge 2005. Dette er en nedgang fra 

12,6 passasjer i gjennomsnitt pr km i 1998. I 1994 var samme tallet 11,3 passasjerer. 

Tabell 223 viser energibruk til framdrift for bybusser i Oslo. Tallene er hentet fra Ruter's årsrapport 

2009 726.  Tallene gjelder bare for bybusser. For å beregne energibruk pr vogn-km har vi tatt 

utgangspunkt i energibruk pr passasjer-km og multiplisert opp med passasjer-km. Deretter har vi 

beregnet energibruken pr vogn-km ved å fordele beregnet energibruk på oppgitt vogn-km. 

Tabell 223 Energibruk pr passasjer-km og pr vogn-km for bybuss i Oslo 

Bybusser  2007 2008 2009 

Mill pass-km A 316 330 356 

Mill Vogn-km B 19,8 20,5 20,9 

Mill plass-km C 1269 1277 1286 

kWh pr passasjer-km D 0,41 0,38 0,37 

MJ pr passasjer-km E=D*3,6 1,476 1,368 1,332 

 

 

   Energi beregnet GWh 727 E=D*A 129,6 125,4 131,7 

kWh pr vogn-km 728 F  4,45 
 

4,37 

MJ pr vogn-km G=F*3,6 16,02 
 

15,73 
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 http://ruter.no/PageFiles/1829/Aarsrapport_2010_.pdf , side 28 
727

 Energibruken pr passasjer-km er oppgitt i kWh. Passasjer-km er oppgitt i millioner. Siden 1 GWh er 1 million 
kWh vil formelen i tabellen gi svaret i GWh. Beregning pr vogn-km gir svaret i kWh siden vi multipliserer med 
10

6
 i nevner og teller. 

728
 Oppgitt i Ruters årsrapport 2009 side 33, http://ruter.no/PageFiles/1829/Aarsrapport_2010_.pdf. 

http://ruter.no/PageFiles/1829/Aarsrapport_2010_.pdf
http://ruter.no/PageFiles/1829/Aarsrapport_2010_.pdf
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MJ pr plass-km H=(E/C)*3,6 0,368 0,354 0,369 

 

For 2009 gir Tabell 223 en energibruk på  1,332 MJ pr passasjer-km og 22,7 MJ pr vogn-km. Tabell 

223 viser at det er 64 plasser pr buss mens SSB oppgir 45 seter pr buss 729 i gjennomsnitt i Norge 

2005. Vi antar at plass-km er lik sete-km og at forskjellen skyldes leddbusser. Dette gir  0,369 MJ pr 

sete-km. 

Målt pr vogn-km og pr passasjer-km ligger tallene fra Ruter høyere enn de nasjonale tallene fra SSB.  

Problemet med tallene fra SSB er at det opereres med kategorien busser generelt. Tallene fra Ruter 

gjelder bare for bybusser og tar hensyn til forskjeller i frekvensen av på/avstigninger samt rutenes 

kjørelengde sammenliknet med regionbusser eller ekspressbusser. For bybusser i Norge vil vi derfor 

bruke tallene fra Ruter. 

Schlaupitz  oppgir 730 at TIMEkspressens i perioden 1 juli 2006 til 30 juli 2007 brukte 3,37 liter diesel 

pr mil. Forbruket gjelder for en ekspressbuss i trafikk mellom Notodden og Oslo. Samme sted oppgis 

at Nettbussens ekspressbuss mellom Kristiansund og Oslo har et forbruk av diesel på 3,2 liter/mil 

mens en ekspressbuss mellom Møre og Romsdal og Oslo oppgis å ha et forbruk på 2,7 liter /mil.  

Telemark Bussruter opererer bussruter  mellom Østlandet og Vestlandet og mellom Telemark og 

Vestfold. Selskapet oppgir et drivstofforbruk på 3,15-3.25 liter pr mil 731. Med en middelverdi på 3,2 

liter pr mil får vi et gjennomsnittet for alle ekspressbussrutene fra Schlaupitz på 3,12 liter pr mil . Vi 

lar estimatet gjelde for 2007. 

SSB's statistikkbank inneholder opplysninger om vogn-km, passasjer-km samt sete-km for bussruter 

fordelt på fylkeskoverskridende, fylkesinterne og lokale. Vi definerer ekspressbussruter som 

fylkesoverskridende. I 2008 hadde disse bussrutene 0,0468 millioner vogn-km,  2,134 millioner sete-

km og 0,744 millioner passasjer-km. Dette gir 15,9 passasjerer pr km og et passasjer-belegg på 

0,744/2,134=34,9%.  Til sammenlikning oppgir SSB et passasjer-belegg på 12 personer pr km i 2005 

for alle typer busser. Antall seter i gjennomsnitt for hver ekspressbuss blir 2,134/0,0468=46, altså 

forholdstallet mellom sete-km og vogn-km. 

SSB oppgir at diesel har et energiinnhold på 43 MJ/kg og en tetthet på 0,84 kg/liter 732. Dette gir 36,2 

MJ pr liter. Bruker vi 3,12 liter pr mil gir dette 0,312 liter og 11,3 MJ pr km. Antar vi at 15,9 

passasjerer fraktes pr km får vi et estimat på  0,710 MJ pr passasjer-km for ekspressbusser i Norge.  

SSB 733 oppgir at utslipp av CO2  er på 3,17 kg pr kg diesel som gir 73,55 gram pr MJ for diesel. Dette 

gir igjen 830 gram pr vogn-km og 52,2 gram pr passasjer-km. Dette omfatter bare CO2. I følge SSB 

(2008) utgjør CO2 alene 741 gram pr vogn-km av til sammen 746 gram for CO2-ekvivalenter for alle 
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 SSB (2008). Dette tallet gjelder for alle typer busser. Det antas dermed at  bybusser ikke skiller seg ut fra 
andre busser i antall seter pr buss. Bruk av leddbusser kan være en feilkilde vi ikke har korrigert for. 
http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf, side 46 
730 Schlaupitz, H.: ”Energi- og klimakonsekvenser av moderne transportsystemer”, Norsk Naturvernforbund 

Rapport 3/2008, september 2008, side 19 og 23 (kapasitetsutnyttelse) 
http://naturvern.imaker.no/data/f/1/24/31/4_2401_0/Rapport_250908.pdf 
731

 ibid., side 18. 
732

 SSB 2008, side 15 Tabell 2.1 
733

 Utslipp til luft 1973-2003,  NOS D 312,  http://www.ssb.no/nos_utslipp/nos_d312/tab/tab-8.html 

http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf
http://naturvern.imaker.no/data/f/1/24/31/4_2401_0/Rapport_250908.pdf


 

417 
 

busser i Norge i 2005 734. Pr passasjer-km utgjør utslipp av CO2 alene omlag alle utslipp av CO2-

ekvivalenter. Feilkilden ved å bruke CO2  i stedet for CO2-ekvivalenter er således marginal. 

Chester og Horvath (2008)  735 analyserer energibruken for tre typer bybusser, en gjennomsnittlig 

buss, en buss som brukes i rushtrafikk ("peak-bus") og en buss som brukes utenfor rushtiden.  

Bussene antas å være 40 fot eller 12,2 meter lange. Gjennomsnittlig kjørelengde pr år er 42 000 miles 

eller 67 592 km. Bussenes levetid er anslått til 12 år. En gjennomsnittlig buss har 10,5 passasjerer i 

gjennomsnitt, en buss i rushtrafikken har i gjennomsnitt 40 passasjerer mens buss som brukes 

utenfor rushtrafikk har i gjennomsnitt 5 passasjerer. Energibruken er satt til 11 000 GJ i 

framdriftsenergi over hele levetida for alle busser. I tillegg er det beregnet stillstandsenergi for 

bussene. Den er satt til 560 GJ for alle busser over hele levetiden. Alle bussene veier 11 340 kg. 

Chester & Horvath oppgir at bussene er "transit buses", altså busser brukt i lokal rutetrafikk 736. De 

bruker et gjennomsnittlig passasjer-belegg hentet fra FHA 737. Dette er et belegg som er et 

gjennomsnitt for alle typer busser i USA. Vi regner derfor med at tallene fra Chester & Horvath er 

representative for alle typer busser, ekspressbusser inklusive. 

Tabell 224 viser samlet energibruk pr vogn-km og pr passasjer-km for de tre typer busser. 

Stillstandsenergien er lagt til framdriftsenergien for alle busser.  

Tabell 224 Energibruk for amerikanske busser 2008. 

 

Gjennomsnittlig 
buss 

Rush-trafikk 
buss 

Buss utenom 
rush-trafikk 

Framdriftsenergi pr levetid  (MJ) 11 560 000 11 560 000 11 560 000 

Gjennomsnittlig antall 
passasjerer 10,5 40 5 

Vogn-km levetid 811 109 811 109 811 109 

Passasjer-km levetid 8 516 648 32 444 375 4 055 547 

MJ pr vogn-km 14,3 14,3 14,3 

MJ pr passasjer-km 1,37 0,37 2,93 

 

Tallene for energibruk pr vogn-km  ligger over tallene fra SSB for 2005. Grunnen kan være at den 

amerikanske bussen er tyngre enn den gjennomsnittlig norske bussen. Når det gjelder energibruk pr 

passasjer-km er det i  gjennomsnitt 12 passasjerer pr buss-reise med norske busser i 2005.  Dette er 

høyere enn for den gjennomsnittlige bussen og bussen utenfor rush-trafikk fra den amerikanske 

studien. Dette gir lavere energibruk pr passasjer-km. Derimot har bussen som brukes i rush-trafikk 

betydelig høyere gjennomsnittlig antall passasjerer og følgelig mindre energibruk pr passasjer-km. 

                                                           
734

 SSB (2008), Tabell 2.18 og 2.19 side 24. 
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 Chester, M., Horvath, A.:Environmental Life-cycle Assessment of Passenger Transportation: A Detailed 

Methodology for Energy,  Greenhouse Gas and Criteria Pollutant Inventories of Automobiles, Buses, Light Rail, 

Heavy Rail and Air v.2,  side 25-26. Chester & Horvath bruker betegnelsen "urban transit bus", side 19. 
http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=its/future_urban_transport  
736

 http://en.wikipedia.org/wiki/Transit_bus 
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 http://www.fhwa.dot.gov/policy/2004cpr/pdfs/cp2006.pdf, Exhibit 2-25. side 2-29.  

http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=its/future_urban_transport
http://en.wikipedia.org/wiki/Transit_bus
http://www.fhwa.dot.gov/policy/2004cpr/pdfs/cp2006.pdf


 

418 
 

Den tyske LCA-databasen ProBas inneholder et estimat for energibruk og utslipp for produksjon av 1 

person-km med ekspressbuss 738. Bussen bruker konvensjonell diesel og estimatet gjelder for 2005. 

Vekten for bussen anslås til 14 tonn. Estimatet fra ProBas er hentet fra en modell kalt TREMOD 

utviklet av IFEU 739.  Estimatene fra TREMOD er oppgitt  i Well-to-Wheel 740 . Samtidig oppgir 

estimatet I Probas mengde drivstoff I TJ for produksjon av 1 passasjer-km. Dette er Tank-to-Wheel 

estimatet og differensen mellom dem er Well-to-Tank.  Tank-to-Wheel estimatet i ProBas gir 0,40 MJ 

pr passasjerkm som er lavere enn tallene fra SSB eller den amerikanske studien. Estimatet fra SSB 

gjelder for alle typer busser, også de som utfører vanlig rutetrafikk. Det antas at det samme gjelder 

for den amerikanske studien.  Estimatet fra ProBas gjelder bare for ekspressbuss. 

Figur 89 Energibruk MJ pr passasjer-km for busser med konvensjonelt drivstoff 2005-2008 

 

Figur 89 viser ulike estimat i MJ pr passasjer-km for busser med konvensjonell diesel som drivstoff.  

Estimatene for "average bus", "peak bus, " og "off-peak bus"  er hentet fra  Chester & Horvath. 

Tallene fra SSB (Busser Norge 2005) er for alle typer busser i Norge i 2005. Ekspressbuss Norge er 

hentet fra Schlaupitz. Figuren viser at ekspressbusser og busser som opererer i rush-trafikk har den 

laveste energibruken pr passasjer-km. Figuren viser estimat for perioden 2005-2009. 

Alternative drivstoff 

Busser kan også bruke alternative drivstoff. Vi skal se på energibruk for busser som bruker biodiesel, 

CNG og hydrogen. Vi skal også se på en diesel-hybrid buss. Alle bussene operer i lokal rutetrafikk. 
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 Den tyske betegnelsen er Reisebus. En buss i vanlig rutetransport heter Linienbus. 
739

 Institut für Energie Und Umweltforschung 
740

 Se  Netzwerk Lebenszyklusdaten, Datenproject Transport. Projekbericht.  http://www.netzwerk-
lebenszyklusdaten.de/cms/webdav/site/lca/groups/allPersonsActive/public/Projektberichte/NetLZD-
Transport_S01_v04_2007.pdf, side 6.  

http://www.netzwerk-lebenszyklusdaten.de/cms/webdav/site/lca/groups/allPersonsActive/public/Projektberichte/NetLZD-Transport_S01_v04_2007.pdf
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Biodiesel  

St Louis Metro 

I løpet av en 12-måneders periode fra oktober 2006-september 2007 ble åtte busser kjørt på en 

blend av biodiesel og vanlig diesel testet av St Louis Metro 741. Bussene ble benyttet i vanlig lokal 

rutetrafikk.  Blandingen var 20 prosent biodiesel og 80 prosent diesel (B20).  I tillegg ble syv 

busser på kjørt på svovelfattig diesel som kontrollgruppe. Bussene var 12,2 m lange (40 fot), 

hadde en ytelse på 280 hestekrefter og veide 13 154 kg (29 000 pund). Motoren i bussene var 

årsmodell 2002. Gjennomsnittlig fart i prøveperioden var 22,1 km/timen (13,75 miles per hour) 

for bussene med biodiesel og 23,5 km/timen for dieselbussene. Bussene hadde 43 passasjerseter 
742. I gjennomsnitt var det 3,03 passasjer pr mile for bussene med biodiesel og 2,9 passasjer pr 

mile med dieselbusser. I gjennomsnitt ble bussene med biodiesel kjørt 6606 km pr måned mens 

dieselbussene i gjennomsnitt ble kjørt 6234 km pr måned. 

Tabell 225 viser resultatet av testen. Passasjer-km er beregnet ved å multiplisere total antall vogn-km 

med gjennomsnittlig antall passasjerer pr mile. Det er antatt at passasjer pr km er identisk med 

passasjerer pr mile. Energibruk pr vogn-km er beregnet ved å ta energiinnholdet i B20 (35,5 MJ/liter) 

og multiplisere med antall liter for deretter å dividere med antall km utkjørt distanse. Det samme er 

gjort for diesel der energiinnholdet er satt til 36,1 MJ/liter 743. 

Tabell 225 viser et betydelig høyere energiforbruk pr vogn-km enn tallene fra SSB og Chester & 

Horvath (2008). Dette gjelder også for vanlig diesel, ikke bare for biodiesel. Grunnen kan være at 

bussene er tyngre og har større motor. Bussene i dette forsøket  veide 1 814 kg mer enn bussene i 

studien fra Chester og Horvath. Vi kjenner ikke motorytelsen for bussene fra den siste studien.  

Gjennomsnittfarten for bussene vil også påvirke resultatet, denne er påvirket av antall stopp og start 

og stillstandsenergi som forbrukes på ruten. Vi minner også om at resultatene fra Chester & Horvath 

er modellberegninger og ikke resultat av empiriske observasjoner i  en flåtetest. 

Gjennomsnitt er regnet ut som veid gjennomsnitt  744 . Alle gjennomsnitt som presenteres for 

alternative drivstoff og diesel i de følgende tabeller for direkte energibruk er regnet ut som veide 

gjennomsnitt. Dette gir en riktigere sammenlikning med tallene fra SSB som er presentert tidligere 

hvor sum av energibruk er fordelt på sum vogn-km eller sum passasjer-km. 

Tabell 225 Direkte energibruk biodiesel-busser St Louis Metro 2006-07. 
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 Barnitt, R., McCormick, R.L., Lammert, M.:  St Louis Metro Biodiesel(B20) Transit Bus Evaluation 
http://www.nrel.gov/docs/fy08osti/43486.pdf 
742

 Side 23 
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 For energiinnhold i B20 og diesel, se 
http://www.biodiesel.org/pdf_files/fuelfactsheets/BTU_Content_Final_Oct2005.pdf  
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 Gjennomsnitt er regnet ut som veid gjennomsnitt. Gjennomsnitt for MJ/km er derfor regnet som  
   

   
 . 

Dette gir byer med størst utkjørt distanse størst vekt. Dersom disse byene har lavest energiforbruk pr km vil et 

veid gjennomsnitt være mindre enn det uveide. Det uveide regnes ut som   
 
   

  

 
  hvor n er antall byer og hvor 

hver by teller like mye.  
 

http://www.nrel.gov/docs/fy08osti/43486.pdf
http://www.biodiesel.org/pdf_files/fuelfactsheets/BTU_Content_Final_Oct2005.pdf
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Km total 

Antall 
liter 
drivstoff 

miles-pr-
gallon 

Passasjer 
km  

MJ/ 
vogn-km 

MJ/ 
passasjer-
km 

3401 Diesel 80 715 53 159 3,57 234 074 23,8 8,2 

3402 Diesel 73 685 48 442 3,58 213 688 23,7 8,2 

3403 Diesel 70 842 45 773 3,64 205 441 23,3 8,0 

3404 Diesel 72 826 48 185 3,55 211 196 23,9 8,2 

3405 Diesel 68 711 46 928 3,44 199 262 24,7 8,5 

3406 Diesel 78 295 52 182 3,53 227 054 24,1 8,3 

3407 Diesel 78 618 49 740 3,72 227 992 22,9 7,9 

 
Gjennomsnitt 

 
3,58 

 
23,7 8,2 

 
Median 

 
3,57 

 
23,8 8,2 

3408 B20 89 248 59 196 3,55 270 421 23,5 7,8 

3409 B20 92 587 59 590 3,65 280 539 22,8 7,5 

3410 B20 81 413 55 967 3,42 246 683 24,4 8,1 

3411 B20 77 057 53 662 3,38 233 483 24,7 8,2 

3412 B20 74 857 48 900 3,6 226 817 23,2 7,7 

3413 B20 78 367 53 995 3,41 237 452 24,5 8,1 

3414 B20 72 923 47 155 3,64 220 955 23,0 7,6 

3415 B20  67 816 45 940 3,47 205 483 24,0 7,9 

 
Gjennomsnitt  3,58 

 
23,7 8,2 

 
Median  3,51 

 
23,8 7,8 

 

Vi gjennomførte en MannWhitney test for å teste forskjellen mellom medianen  i de to grupper av 

drivstoff.  Testen ble gjennomført for forbruk i MJ pr km.  Denne testen er en ikke-parametrisk test, 

det vil si at den ikke gjør noen forutsetninger om underliggende normalfordeling i de to fordelingene 

som testes. Den er derfor velegnet for små stikkprøver.  

Vi testet følgende hypotese: 

Tabell 226 Hypotesetest forskjell median diesel-biodiesel 

H0 µ1= µ2     

H1 µ1≠ µ2     

α 0,05 

 

hvor H0 er nullhypotesen, H1 er alternativhypotese, µ1 er median i gruppe 1, µ2 er median i gruppe 2 

og α er signifikansnivået. Siden H1 sier at de to medianene er ulike uten å gjøre forutsetninger om 

retningen på ulikheten (hvem av dem som er størst), gjennomfører vi en tosidig test. Tabell 227 viser 

resultatet. 

Tabell 227 Resultat av MannWhitney test for forskjell mellom median forbruk MJ pr km for drivstoffene biodiesel-diesel 

Kategori Verdi 

Antall gruppe 1 (diesel) 7 

Antall gruppe 2 (biodiesel) 8 
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Antall sammenlikninger 56 

MW1-tallet 28,5 

MW2-tallet 27,5 

Sig.nivå 0,05 

Kritisk z 1,96 

Kritisk c 11 

 

Siden testen er tosidig velger vi det minste av MW1 og MW2-tallet som testobservator. Med en 

testobservator-verdi på 27,5 og en kritisk c på 11 kan vi ikke forkaste H0, altså er det ingen forskjell i 

median MJ pr km  mellom diesel-bussene og bussene som går på biodiesel. En forkastning av H0 

krever at testobservator er ekte mindre enn kritisk c (den kan altså heller ikke være lik kritisk  c). 

Pr passasjerkm er det derimot en forskjell mellom gruppene. Median forbruk  for dieselbussene er 

8,2 MJ pr passasjerkm mens tilsvarende tall for B20-bussene er 7,8 MJ pr passasjerkm.    

Tabell 228 Resultat av MannWhitney test for forskjell mellom median forbruk MJ pr passasjer-km for drivstoffene 
biodiesel-diesel 

Kategori Verdi 

Antall gruppe 1 (diesel) 7 

Antall gruppe 2 (biodiesel) 8 

Antall sammenlikninger 56 

MW1-tallet 48 

MW2-tallet 8 

Sig.nivå 0,05 

Kritisk z 1,96 

Kritisk c 11 

 

En tilsvarende MannWhitney-test av fordeling MJ pr passasjer-km ga en signifikant forskjell mellom 

gruppene.  Median MJ pr passasjer-km for biodiesel-bussene er 7,85 mens verdien for diesel-bussene 

er 8,2. Hypotesene som ble testet er identiske med hypotesene i Tabell 226Tabell 226. 

Tabell 228 viser resultatet.  Det minste av MW1 og MW2-tallet er nå mindre enn kritisk c. Følgelig 

kan vi forkaste H0 om ingen forskjell mellom gruppene.  Biodiesel bussene har et lavere median 

drivstofforbruk pr passasjer-km enn diesel-bussene. Dette skyldes at biodiesel bussene  frakter flere 

passasjer pr km.  

Bi-State Development Agency, St Louis 

En eldre test av biodiesel-busser ble gjennomført av Bi-State Development Agency i St Louis fra april 

1994 til september 1995. 10 busser ble testet, 5 med B20 og 5 med LSD (low sulphur diesel) 745. 

Alle bussene hadde en 6V92 TA Detroit Diesel motor. Ni av motorene som ble brukt ble laget I 

1988 og en ble laget i 1989. Motorenes ytelse var på 277 hestekrefter. Bussene var 12,2 meter 

lange (40 fot) med en vekt ("curb weight") på  12 474 kg (27 500 lbs). 

Likning 24 Omregning frå miles/gallon til MJ/km 
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 Schumacher, L.G., Weber, A.J., Russell, M.D., Krahl, J.G.: An Alternative Fuel for Urban Buses - Biodiesel 
Blends, http://web.missouri.edu/~schumacherl/An_Alternative_Fuel_For_Urban_Buses-Biodiesel_Blends.pdf  

http://web.missouri.edu/~schumacherl/An_Alternative_Fuel_For_Urban_Buses-Biodiesel_Blends.pdf
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Tabell 229 viser resultatet fra testen i St Louis. Resultatene er gitt i miles-pr-gallon. For å regne 

om til MJ pr km har vi brukt Likning 24 746. Energiinnholdet i B20 er 35,5 MJ/liter mens vi har 

brukt 36,1 MJ/km for energiinnholdet i diesel 747. Videre er det brukt 0,26417205 gallon/liter og 

1,609344 km/miles. 

Tabell 229 Direkte energibruk biodiesel-busser Bi-State Development Agency , St Louis, 1994-95. 

Bus 
No Fuel 

miles pr 
gallon liter/ km MJ/ km 

8441 B20 3,52 0,67 23,72 

8443 B20 3,56 0,66 23,45 

8449 B20 3,99 0,59 20,93 

8449 B20 3,49 0,67 23,92 

8452 B20 3,70 0,64 22,57 

Gjennomsnitt 3,64 0,65 22,89 

Median 3,56 0,66 23,44 

8446 LSD  748 3,76 0,63 22,60 

8450 LSD 3,69 0,64 23,03 

8451 LSD 4,14 0,57 20,52 

8455 LSD 3,93 0,60 21,62 

8529 LSD 3,84 0,61 22,13 

Gjennomsnitt 3,88 0,61 21,86 

Median 3,84 0,61 22,11 
 

Tabell 229 viser resultat på linje med Tabell 225, selv om testresultatene er over 10 år eldre. 
Energiforbruket pr km var lavere for begge typer drivstoff på midten av 90-tallet, dette er en 
motsatt tendens enn hva en kunne forvente ut fra endring i motorteknologi. En forklaring kan 
være at bussene i den nyeste studien er 60 kg tyngre enn bussene fra den eldste studien. En 
annen forklaring kan være  egenskaper ved ruten som gir mer stillstand og mindre hastighet. Vi 
kjenner ikke gjennomsnittshastigheten for bussene i den eldste studien. 
 
Median drivstoff-forbruk for B20-gruppen er 23,44 MJ pr km mens tilsvarende tall for LSD-
gruppen er 22,11 MJ pr km. Det ble gjennomført en MannWhitney test for å teste signifikante 
forskjeller i medianen mellom de to gruppene. Tabell 230 viser resultatet. Hypotesene som ble 
testet er identiske med hypotesene i Tabell 226. 
 
Tabell 230 Resultat av MannWhitney test for forskjell mellom median forbruk MJ pr km for drivstoffene biodiesel-diesel  

                                                           
746

 Nettstedet http://www.pege.org/fuel/convert.htm viser hvordan man kan regne om fra miles-pr-gallon til 
liter pr 100 km. Dette er brukt som sjekk ved utregningene. 
747

 Se http://www.biodiesel.org/pdf_files/fuelfactsheets/BTU_Content_Final_Oct2005.pdf . For LSD er brukt No 
2 diesel. 
748

 Low-Sulphur-Diesel 

http://www.pege.org/fuel/convert.htm
http://www.biodiesel.org/pdf_files/fuelfactsheets/BTU_Content_Final_Oct2005.pdf
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Kategori Verdi 

Antall gruppe 1 (diesel) 5 

Antall gruppe 2 (biodiesel) 5 

Tal sammenlikninger 25 

MW1-tallet 19 

MW2-tallet 6 

Sig.nivå 0,05 

Kritisk z 1,96 

Kritisk c 3 

 
Det minste av MW-tallene i Tabell 230 er større enn kritisk c, følgelig beholder vi H0 og kan ikke 
påvise noen signifikant forskjell i drivstoff-forbruk pr km mellom  de to gruppene. 

Hybrid 

Diesel-hybrid busser og busser med CNG 749 ble testet i en flåte-test av busser i New York  City Transit 

i perioden oktober  2004 til mai  2005 750. Alle busser ble brukt i lokal rutetrafikk.  Av  260 busser med 

CNG og 125 diesel-hybrid busser ble 10 av hver plukket for evaluering. Det ble opprettet to 

kontrollgrupper med ni diesel-busser i hver gruppe. I kontrollgruppen for CNG-bussene ble det 

benyttet Orion V-busser fra 1994, mens i  kontrollgruppen for hybrid-bussene ble det benyttet 

OrionV-busser fra 1999. Bussene var av typen Orion VII med modellår 2002.   Hybrid-bussene var av 

typen serie-hybrid, det vil si at bare den elektriske motoren er koplet til bussens drivverk mens 

diesel-motoren fungerer som en generator som lader batteriene eller driver den elektriske motoren 

direkte 751. Den elektriske motoren kan trekke strøm både fra batteri og generatoren.    

Hybrid-bussene veide 14 442 kg (31 840 lbs) og var utstyrt med regenerativ bremsing.  Diesel-

bussene veide 12 927 kg (28 500 lbs). Alle bussene var 40 fot (12,2 meter) lange. Hybrid-bussene 

var dermed betydelig tyngre enn diesel-bussene, sannsynligvis på grunn av ekstra batteri-vekt. 

Diesel-bussene hadde ikke EGC ("exhaust gas circulation"), En slik sirkulering tilbakefører eksos-

gass til stemplene slik at drivstoffet kan forbrenne under lavere temperaturer men med samme 

trykk. Dette reduserer NOx-dannelse  siden denne øker med økende forbrennings-temperatur  
752. Både diesel og diesel-hybrid bussene var utstyrt med partikkel-filter.  

Hybrid-bussene hadde 270 hestekrefter mens diesel-bussene hadde 275.  Hybrid-bussene hadde 

en mindre 5,9 liters motor mens en standard diesel motor i busser i USA oppgis til  8,3-8,9 liter. 

Diesel-bussene hadde en setekapasitet på 39 mens hybrid-bussene hadde en kapasitet på 38. 

Diesel-bussene og hybrid-bussene benyttet Jet A diesel drivstoff 753  som er beregnet på 

flytrafikk.  Grunnen til dette er at dette drivstoffet er lett tilgjengelig i New York. Drivstoffet har 

et lavt svovelinnhold på mindre enn 30 ppm (parts per millon) .  

                                                           
749

 CNG er Compressed Natural Gas, altså naturgass under trykk. 
750

 Chandlers, K. , Eberts, E., Eudy.L.: New York City Transit Hybrid and CNG Transit Buses: Interim 
Evaluation Results, NREL Technical Report January 2006, 
http://www.afdc.energy.gov/afdc/pdfs/38843.pdf  
751

 http://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_vehicle_drivetrain#Series_hybrid  
752

 http://en.wikipedia.org/wiki/Exhaust_gas_recirculation  
753

 Side 30 

http://www.afdc.energy.gov/afdc/pdfs/38843.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_vehicle_drivetrain#Series_hybrid
http://en.wikipedia.org/wiki/Exhaust_gas_recirculation
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Hybrid-bussene og diesel-bussene i kontrollgruppen hadde en gjennomsnittlig fart på  10,5 

km/time i 2004 og 9,8 km/time i 2005. 

Tabell 231 viser resultatet av testingen. Forbruket er oppgitt i gallons og kjørelengde er oppgitt i 

miles. Vi gjengir alle mellomberegninger for å gjøre det lettere å etterprøve beregningene. 

Energiforbruket er beregnet i BTU 754 pr gallon for Jet diesel fuel. Det er antatt 123 608 BTU pr 

gallon med Jet diesel fuel 755. Med 1055,056 MJ pr BTU gir dette energiforbruket totalt og pr km. 

Tabell 231 Direkte energiforbruk hybridbusser og dieselbusser i kontrollgruppe 

Bus # 
Drivstoff 

(A) 
Miles 

(B) 
Gallons 

(C) 
Km 
(D) 

Liter 
(E) 

BTU 
(F=127 500*C) 

MJ 
(G=1055,1*F) 

MJ pr km 
(H=G/D) 

Liter/mil 
(I=E/(D/10)) 

6002 Diesel 27 467 11 806 44 204 44 689 1 459 254 244 1 539 595 34,8 10,1 

6004 Diesel 28 859 11 936 46 444 45 183 1 475 385 088 1 556 614 33,5 9,7 

6005 Diesel 28 742 11 705 46 256 44 306 1 446 769 836 1 526 423 33,0 9,6 

6006 Diesel 27 978 12 022 45 026 45 506 1 485 953 572 1 567 764 34,8 10,1 

6008 Diesel 28 754 11 929 46 275 45 156 1 474 519 832 1 555 701 33,6 9,8 

6011 Diesel 26 614 11 401 42 831 43 157 1 409 254 808 1 486 843 34,7 10,1 

6015 Diesel 27 078 11 614 43 578 43 964 1 435 583 312 1 514 621 34,8 10,1 

6018 Diesel 29 048 11 910 46 748 45 082 1 472 109 476 1 553 158 33,2 9,6 

6020 Diesel 25 450 10 817 40 958 40 945 1 337 005 932 1 410 616 34,4 10,0 

 
Gjennomsnitt 

     

34,1 9,9 

 
Median 

     

34,4 10,0 

6367 Hybrid 15 707 4 508 25 278 17 063 557 163 060 587 838 23,3 6,8 

6368 Hybrid 15 545 4 658 25 017 17 632 575 766 064 607 465 24,3 7 

6369 Hybrid 16 611 4 703 26 733 17 803 581 328 424 613 334 22,9 6,7 

6375 Hybrid 14 057 4 022 22 623 15 223 497 089 572 524 457 23,2 6,7 

6378 Hybrid 17 811 5 041 28 664 19 082 623 107 928 657 414 22,9 6,7 

6379 Hybrid 18 464 5 428 29 715 20 545 670 882 420 707 819 23,8 6,9 

6380 Hybrid 13 782 4 334 22 180 16 406 535 717 072 565 212 25,5 7,4 

6381 Hybrid 17 843 5 060 28 716 19 156 625 505 923 659 944 23 6,7 

6382 Hybrid 19 100 5 505 30 738 20 837 680 400 236 717 860 23,4 6,8 

6387 Hybrid 19 107 5 592 30 750 21 166 691 154 132 729 206 23,7 6,9 

 
Gjennomsnitt 

     
23,6 6,8 

 
Median 

     
23,3 6,8 

 

Det er en klar forskjell i energiforbruk mellom hybrid-busser og dieselbusser. Tabell 231 viser at 

hybrid-bussene har et lavere forbruk pr vogn-km enn dieselbussene, diesel-bussenes forbruk 

ligger nesten 45% over forbruket til hybrid-bussene. 
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 British Thermal Units, tilsvarer 1 055,056 joules, http://en.wikipedia.org/wiki/Btu (International standard  
ISO 31-4) og http://www.britannica.com/EBchecked/topic/80372/British-thermal-unit 
755

 http://www.experimentalaircraft.info/homebuilt-aircraft/aviation-fuel-1.php,se også 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_efficiency som oppgir 127 500 BTU/gallon. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Btu
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/80372/British-thermal-unit
http://www.experimentalaircraft.info/homebuilt-aircraft/aviation-fuel-1.php
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Median forbruk av drivstoff pr km er 34,4 MJ for diesel-bussene og 23,3 MJ pr km for hybrid-

bussene. Det ble gjennomført en MannWhitney test for å teste forskjell i median mellom de to 

gruppene. Tabell 232 viser resultatet. Hypotesene som ble testet er identiske med hypotesene i 

Tabell 226. 

Tabell 232 Resultat av MannWhitney test for forskjell mellom median forbruk MJ pr km for hybrid-diesel  

Kategori Verdi 

Antall gruppe 1 (diesel) 9 

Antall gruppe 2 (CNG) 10 

Antall sammenlikninger 90 

MW1-tallet 90 

MW2-tallet 0 

Sig.nivå 0,05 

Kritisk z 1,96 

Kritisk c 21 

 

Det minste av MW-tallene er null, altså viser Tabell 232 at ingen av hybrid-bussene hadde et så 

høyt forbruk som minst en av  diesel-bussene. Alle diesel-bussenes forbruk er større.  

Testobservator-verdien (det minste MW-tallet) er mindre enn kritisk c, dermed er det en klar, 

signifikant forskjell i drivstoff-forbruk mellom gruppene. Hybrid-bussene bruker mindre drivstoff. 

Forbruket for hybrid-bussene ligger likevel over forbruket rapportert fra SSB for vanlige 

dieselbusser i Norge 2005. Forbruket ligger også over verdiene rapportert fra Chester & Horvath. 

Vi antar at grunnen er større busser med kraftigere motorer som bare brukes i lokal rutetrafikk 

med lav fart og mye stillstand. Tallene fra SSB og Chester & Horvath inkluderer også 

ekspressbusser. 

CNG-busser 

Busser drevet med komprimert naturgass (CNG) ble testet i den samme flåtetesten i New York 756.  

Også for CNG-bussene ble det opprettet en kontrollgruppe med ni diesel-busser. CNG-bussene veide 

14 243 tonn (31 400 lbs). De var dermed betydelig tyngre enn diesel-bussene, sannsynligvis på 

grunn av ekstra tanker for komprimert gass. CNG-bussene hadde 275 hestekrefter og en 

setekapasitet på 37. Bussene var av typen type Orion VII, og bygd i 2002. Testen med CNG-bussene  

startet september 2004 og varte til mai 2005, CNG bussene ble først satt inn i rutetrafikk i september 

2003. Diesel-bussene i kontrollgruppen var modell 1994 av type Orion V. Det er verdt å merke seg 

begge disse motor-alternativene er gått ut av produksjon (side 2). Gjennomsnittlig fart for begge 

typer busser i forsøket var  10,5 km/time i 2004 og 10,1 km/time i 2005.  

Motoren i bussene blir omtalt som "..spark-ignited natural gas engines" 757. Vi tolker dette slik at 

motorene er bensinmotorer som er tilpasset naturgass. 
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 Chandler, K., Eberts, E, Eudy, L.: New York Transit Hybrid and CNG Transit Buses: Interim Evaluation Results, 
http://www.afdc.energy.gov/afdc/pdfs/38843.pdf  
757

 ibid., Side 3 

http://www.afdc.energy.gov/afdc/pdfs/38843.pdf
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Begge typer busser var 40 fot lange.  CNG-bussene hadde en setekapasitet på 37 mens 

tilsvarende tall for diesel-busser var 39. CNG bussene hadde  DDC Series 50G motor fra Detroit 

Diesel Coporation uten partikkelfiler ("exhaust after treatment" side 14).  

Energiforbruket for CNG-bussene er i evalueringsrapporten oppgitt diesel-ekvivalenter basert på 

en omregning av energiinnholdet i  CNG til diesel 758. I Tabell 233 er derfor omregning til BTU for 

CNG gjort med utgangspunkt i energiinnholdet i Jet diesel, 123 608 BTU/gallon . Omregning til MJ 

er gjort med utgangspunkt i verdien 0,00105587 MJ pr BTU (se referanse ovenfor). 

Tabell 233 Direkte energiforbruk CNG-busser  og dieselbusser i kontrollgruppe 

Bus # 
Drivstoff 

(A) 
Miles 

(B) 
Gallons 

(C) 
Km 
(D) 

Liter 
(E) 

BTU 
(F=127 500*C) 

MJ 
(G=1055,1*F) 

MJ pr km 
(H=G/D) 

Liter/mil 
(I=E/(D/10)) 

403 Diesel 17 762 7 917 28 585 29 968 978 567 454 1 032 443 36,1 10,5 

407 Diesel 20 542 8 863 33 059 33 548 1 095 475 900 1 155 788 35,0 10,1 

408 Diesel 21 064 9 195 33 899 34 808 1 136 600 282 1 199 177 35,4 10,3 

412 Diesel 18 475 8 200 29 733 31 042 1 013 635 043 1 069 442 36,0 10,4 

413 Diesel 18 473 8 107 29 729 30 687 1 002 040 613 1 057 209 35,6 10,3 

428 Diesel 21 774 9 745 35 042 36 888 1 204 547 599 1 270 865 36,3 10,5 

438 Diesel 21 310 9 125 34 295 34 541 1 127 885 918 1 189 983 34,7 10,1 

448 Diesel 24 269 10 647 39 057 40 304 1 316 066 737 1 388 524 35,6 10,3 

450 Diesel 23 013 10 221 37 036 38 692 1 263 434 450 1 332 994 36,0 10,4 

 
Gjennomsnitt 

     
35,6 10,3 

 
Median 

     
35,6 10,3 

7657 CNG 16 461 9 560 26 491 36 187 1 181 643 037 1 246 700 47,1 13,7 

7662 CNG 17 793 9 506 28 635 35 984 1 175 005 287 1 239 696 43,3 12,6 

7666 CNG 12 320 7 190 19 827 27 215 888 679 716 937 607 47,3 13,7 

7670 CNG 15 641 9 249 25 172 35 012 1 143 275 114 1 206 219 47,9 13,9 

7677 CNG 15 832 9 133 25 479 34 571 1 128 874 782 1 191 026 46,7 13,6 

7688 CNG 16 683 9 994 26 849 37 830 1 235 288 909 1 303 299 48,5 14,1 

7708 CNG 18 029 11 017 29 015 41 702 1 361 727 532 1 436 699 49,5 14,4 

7715 CNG 17 547 10 099 28 239 38 230 1 248 341 914 1 317 071 46,6 13,5 

7719 CNG 16 470 10 316 26 506 39 049 1 275 090 685 1 345 292 50,8 14,7 

7721 CNG 16 987 9 588 27 338 36 296 1 185 190 586 1 250 442 45,7 13,3 

 
Gjennomsnitt 

     
47,3 13,7 

 
Median 

     
47,2 13,7 

 
Median drivstoff-forbruk i MJ pr km for gruppen av diesel-busser er 35,6 mens tilsvarende median 
for CNG-bussene er 47,2. En MannWhitney-test for forskjell i medianene gir resultatet i Tabell 234. 
Hypotesene er de samme som i Tabell 226. Siden alle CNG-bussene kommer før alle diesel-bussene 
rangert etter forbruk i MJ pr km blir MW2-tallet likt alle mulige sammenlikninger. Dermed er 
medianen for CNG-bussene signifikant  høyere enn medianen for diesel-bussene. CNG gir høyere 
energiforbruk i bussene. 
 
Tabell 234 Resultat av MannWhitney test for forskjell mellom median forbruk MJ pr km for CNG-diesel  
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  http://www.afdc.energy.gov/afdc/pdfs/38843.pdf side 30 : "The fuel economy for the CNG buses is 
shown in diesel gallon equivalent units based on an energy conversion of CNG to diesel."     

http://www.afdc.energy.gov/afdc/pdfs/38843.pdf
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Kategori Verdi 

Antall gruppe 1 (diesel) 9 

Antall gruppe 2 (CNG) 10 

Antall sammenlikninger 90 

MW1-tallet 0 

MW2-tallet 90 

Sig.nivå 0,05 

Kritisk z 1,95996398 

Kritisk c 21 

 
 
Tabell 233 viser at energiforbruket for CNG-bussene er betydelig høyere enn for diesel-bussene, i 
gjennomsnitt om lag 33% høyere. 

Hydrogen 

Prosjektet CUTE (Clean Urban Transport) 759 er et EU-prosjekt som testet ut hydrogenbusser i ni 

Europeiske byer i sju forskjellige land.  Testene med bussene ble utført i tidsrommet 2003-2005. 

Mercedez-Benz konstruerte 27 brenselcelle-busser til prosjektet basert på deres Citaro-modell. 

Bussene ble benyttet i vanlig lokal rutetrafikk. Bussene er utformet slik at  drivverket  med 

brenselceller skal kunne erstatte drivveket med dieselmotor uten andre modifikasjoner 760. 

Bussene har to moduler med brenselceller med en samlet ytelse på 250 kW, om lag 335 hestekrefter 
761. Bussene veier 14 tonn ("curb weight").  Setekapasiteten er om lag 30, avhengig av operatørens 

krav.   

Karosseriet på bussene er forsterket for å kunne frakte hydrogen-tanker. Den økte vekten av 

hydrogen-tanken er kompensert med endringer i fjæringssystemet. Bussene er utstyrt med 

automatgir. Dette kan ha en negativ effekt på drivstofforbruket 762. Gjennomsnittsfarten for bussene 

varierte mellom byene og de rutene de skulle betjene. I Amsterdam var gjennomsnittsfarten 18 km i 

timen mens i Stockholm og Porto var gjennomsnittsfarten 9-10 km i timen. 

I CUTE-prosjektet var det ingen kontrollgruppe av diesel-busser som hydrogen-resultatene kan testes 

mot. Vi har derfor ikke noe grunnlag for å gjennomføre en MannWhitney-test for hydrogen mot 

diesel som konvensjonell drivstoff.   

Tabell 235 763 viser resultatet av flåtetest med brenselcelle-busser i CUTE-prosjektet.  Energibruken er 

regnet ut ved å bruke den lavere kaloriverdi "(lower heating value") for hydrogen som er 33,33 kWh 

pr kg 764.  Som veid gjennomsnitt er drivstoff-forbruket 28,6 MJ pr km mens medianen er 28,7. Bare 

CNG hare et høyere forbruk målt med MJ pr km målt med median.  

Tabell 235 Direkte energibruk for hydrogen brenselcelle busser CUTE-prosjekt. Tall pr by. 
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 http://www.fuel-cell-bus-club.com/modules/UpDownload/store_folder/Publications/DETAILED_SCREEN.pdf  
760

 ibid., side 49. 
761

 http://en.wikipedia.org/wiki/Horsepower, "One horsepower for rating electric motors is equal to 
746 watts." 
762

 http://www.fuel-cell-bus-
club.com/modules/UpDownload/store_folder/Publications/CUTE_Technology_Brochure.pdf, side 28 
763

 ibid., Figure 3.3.7, Figure 3.3.8 og Figure 3.3.9 side 66, Figure 3.3.10 side 67. 
764

 ibid, side 11, sitert frå www.h2data.de 

http://www.fuel-cell-bus-club.com/modules/UpDownload/store_folder/Publications/DETAILED_SCREEN.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Horsepower
http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_motor
http://www.fuel-cell-bus-club.com/modules/UpDownload/store_folder/Publications/CUTE_Technology_Brochure.pdf
http://www.fuel-cell-bus-club.com/modules/UpDownload/store_folder/Publications/CUTE_Technology_Brochure.pdf
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By 

kg 
hydrogen 
pr km 
    (A) 

Tilbakelagte 
km 
    (B) 

Km/time 
      (C)  

 
 
Kg hydrogen 
totalt 
   (D) 

 
 
 
kWh totalt 
  (E=D*33,33) 

kWh pr  
km 
   (E=E/B)  

MJ/km 
(F=D*3,6) 

Barcelona 0,274           37 655  12,9        10 317  343 881 9,1 32,9 

Porto 0,315           47 270  8,9        14 890  496 285 10,5 37,8 

Madrid 0,288         103 445  13,8        29 792  992 973 9,6 34,6 

Stockholm 0,266           91 585  9,7        24 362  811 972 8,9 31,9 

London 0,239           98 253  13,9        23 482  782 671 8,0 28,7 

Hamburg 0,204         104 727  16,2        21 364  712 072 6,8 24,5 

Amsterdam 0,216         109 100  18,1        23 566  785 441 7,2 25,9 

Stuttgart 0,221         129 288  11,4        28 573  952 326 7,4 26,5 

Luxembourg 0,209         142 068  17,9        29 692  989 641 7,0 25,1 

Sum  863 391       206 039   6 867 264   

Gjennomsnitt  0,239  15,3   8,0 28,6 

Median 0,239  13,8   8,0 28,7 

 

Oppsummering 

Energibruk pr vogn-km 

Tabell 236 viser veide gjennomsnitt for konvensjonelle og alternative drivstoff. Tallene i tabellen er 

ikke direkte sammenliknbare. Tallene fra SSB gjelder som et veid gjennomsnitt for sammensetningen 

av den norske bussparken i 2005. Både ekspressbusser og rutebusser er inkluderte i tallene.  Tallene 

fra SSB er regnet ut på makro-nivå, de er ikke empiriske observasjoner fra en test med ulike drivstoff 

under tilnærmede like forutsetninger.  Tilsvarende gjelder for Ruter og for tallene fra Chester & 

Horvath som er makro-tall for alle typer busser i USA.  Verdien for ekspressbusser i Norge er hentet 

fra Schlaupitz og er et hypotetisk gjennomsnitt i den forstand at verdien er valgt ut på grunnlag av 

forutsetninger om drivstofforbruk for flere ekspressbusser. 

Energiforbruket for de konvensjonelle drivstoff er derimot resultat av flåte-tester av busser i lokal 

rutetrafikk.  Vi kjenner ikke den eksakte sammensetningen av bussene i Norge i 2005, men bussene 

som er brukt i lokal rutetrafikk er tunge busser med kraftige motorer.  Vi kan derfor ikke uten videre 

sammenlikne drivstoff mot drivstoff i Tabell 236. 

Tabell 236 Energibruk MJ pr vogn-km for buss med alternative og konvensjonelle drivstoff 

Drivstoff Kilde 
MJ pr 
vogn-km Median 

Kontroll-
gruppe 
diesel 
median 

Diesel SSB 10,1 
 

 

Diesel Bybusser Oslo Ruter 15,7 
 

 

Diesel Ekspressbuss Norge 2007 11,3 
 

 

Diesel Chester & Horvath 765 14,3 
 

 

Biodiesel St Louis Metro 23,7 23,8 23,8 
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 Alle typer busser, gjennomsnitt, peak-hour and non peak hour. 
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Biodiesel Development Agency, St Louis 22,9 23,4 22,1 

CNG New York City Transit 47,3 47,2 35,6 

Hybrid New York City Transit 23,6 23,3 34,4 

Hydrogen  CUTE 28,6 28,7  

 

For de flåte-tester som brukte kontroll-gruppe kan vi foreta en sammenlikning av drivstoff som er 

testet under tilnærmede like forhold. I Tabell 236 er verdien for MJ pr passasjer-km for flåtetestene 

med alternative drivstoff et beregnet gjennomsnitt. Vi har også tatt med median MJ pr km for 

testgrupper og kontrollgrupper der hvor denne informasjonen er tilgjengelig.   

Tallene fra Ruter er hentet fra årsrapporten i 2009 766. Ruter har ikke splittet tallene på regionbusser 

og bybusser. Tallet gjelder derfor for begge busstyper. Vi har antatt at energibruken pr vogn-km er 

tilnærmet lik for bybusser og regionbusser. 

Ut fra flåtetestene som er gjort ovenfor kan vi konkludere med at CNG har et signifikant høyere 

energiforbruk pr km enn diesel og at hybrid-busser med dieselmotor som hjelpemotor og elektrisk 

motor som hovedmotor har et signifikant lavere energiforbruk. For biodiesel finner vi ingen 

forskjeller i forhold til konvensjonell diesel. Vi minner om at det ikke er brukt 100% biodiesel i 

testene men en blanding av 20% biodiesel og 80% konvensjonell diesel. 

Figur 90 Energibruk MJ pr vogn-km for buss alternative og konvensjonelle drivstoff 

 

Figur 90 viser median energiforbruk i MJ pr km for ulike alternative drivstoff fra flåte-tester. Som 

figuren viser har CNG et spesielt høy energiforbruk sammenliknet med de andre alternative drivstoff. 

Median forbruk for diesel-bussene i alle kontrollgrupper i Tabell 236 er 29,1 MJ/km. Vi vil bruke dette 

tallet som representativt for  energibruk for diesel-busser i lokal rutetrafikk. 
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Side 33,  http://ruter.no/PageFiles/1829/Aarsrapport_2010_.pdf 

http://ruter.no/PageFiles/1829/Aarsrapport_2010_.pdf


 

430 
 

Energibruk pr passasjer-km 

Vi kan også analysere energibruk pr passasjer-km. Vi kjenner energibruken pr passasjer-km for 

norske busser i 2005.  For ekspressbuss i Norge 2007 bruker vi et  passasjerbelegg på 34,9% som er 

hentet fra SSB's Statistikkbanken 767.  Chester & Horvath (2008) oppgir også energibruken pr 

passasjer-km for tre ulike busser i USA, en buss brukt i rush-trafikk ("peak hour"), en buss brukt 

utenfor rush-trafikk  ("off peak hour") og en gjennomsnittlig buss. Vi antar at gjennomsnittbussen 

inkluderer ekspressbusser slik vi har diskutert ovenfor.  Federal Highway Administration i USA anslår 

gjennomsnittlig passasjer pr buss til 10,8 i 2006 768. Dette er et gjennomsnitt for alle typer busser. Det 

er tatt hensyn til forskjeller i setekapasitet og antall ståplasser.  

Bussene som ble brukt i forsøket med biodiesel i St Louis i 2006-2007 hadde i gjennomsnitt 3 

passasjer pr mile i bio-dieselbussene og 2,9 passasjer i diesel-bussene 769.  Dette ligger noe lavere enn 

gjennomsnittstallet pr buss for hele USA 770. Det siste tallet omfatter også ekspressbusser. Chester & 

Horvath anslår 5 passasjerer pr buss som rimelig for busser som ikke brukes i rush-trafikk. Vi velger å 

bruke 3 passasjer pr km som et rimelig anslag. Multipliserer vi dette tallet med vogn-km får vi et 

anslag på transportarbeidet i passasjer-km som ble utført av bussene i St Louis. Vi velger å benytte 3 

passasjer pr km for de øvrige busser fra de andre flåte-testene som er referert. Dette gir oss et anslag 

på transportarbeidet som ble utført i de ulike testene. 

CUTE-prosjektet med hydrogen-busser ble gjennomført i europeiske byer. Vi antar at passasjer-

belegget er høyere i Europa enn i USA. I rapporten fra CUTE-posjektet er det ikke oppgitt tall for 

passasjer-km eller for passasjerer pr buss eller pr km. Det blir oppgitt at prosjektet fraktet fire 

millioner passasjerer med busser som til sammen gjennomførte 850 000 vogn-km 771. Dette gir om 

lag 4,7 passasjer pr km. SSB 772oppgir at passasjerbelegget i Norge  i 2006 i gjennomsnitt var 12 

personer pr km. Dette tallet omfatter alle typer busser, inklusive ekspressbusser. Vi velger å bruke 5 

passasjer pr km som snitt for hydrogen-bussene i CUTE-prosjektet. 

Tabell 237 viser energiforbruket pr passasjer-km  med de forutsetninger som er drøftet ovenfor. 

Tallene fra SSB og Chester & Horvath er veide gjennomsnitt hvor totalt energiforbruk er dividert med 

total antall passasjer-km. Vi har beregnet samme veide gjennomsnitt for de øvrige test-gruppene. I 

disse beregningene vil busser med mange vogn-km telle mer enn busser med få vogn-km. Videre 

gjengir vi median for forsøksgruppene i USA og i CUTE-prosjektet hvor vi har resultater fra flåte-

tester. I disse utregningene vil hver buss (eller by i CUTE-prosjektet) telle like mye. 

Tabell 237 Energibruk MJ pr passasjer-km for buss med alternative og konvensjonelle drivstoff 

Drivstoff Test 
MJ pr 
pass-km Median 

Kontroll-
gruppe 

Passasjer
-belegg 
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http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?MainTable=KollektnyA&SubjectCode=10&pla
nguage=0&nvl=True&mt=1&nyTmpVar=true 
768

 Federal Highway Administration: 2008 Status of the Nation's Highways, Bridges, and Transit: Conditions & 
Performance, Report to Congress.   http://www.fhwa.dot.gov/policy/2008cpr/pdfs/cp2008.pdf, Exhibit 4-19. 
769

 Barnitt, R., McCormick, R.L., Lammert, M.:  St Louis Metro Biodiesel(B20) Transit Bus Evaluation 
http://www.nrel.gov/docs/fy08osti/43486.pdf, side 3. 
770

 Det antas her at passasjerer pr buss og passasjerer pr mile lar seg sammenlikne direkte. 
771

 http://www.fuel-cell-bus-
club.com/modules/UpDownload/store_folder/Publications/DETAILED_SCREEN.pdf, side 95 
772

 http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf, side 46 

http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?MainTable=KollektnyA&SubjectCode=10&planguage=0&nvl=True&mt=1&nyTmpVar=true
http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?MainTable=KollektnyA&SubjectCode=10&planguage=0&nvl=True&mt=1&nyTmpVar=true
http://www.fhwa.dot.gov/policy/2008cpr/pdfs/cp2008.pdf
http://www.nrel.gov/docs/fy08osti/43486.pdf
http://www.fuel-cell-bus-club.com/modules/UpDownload/store_folder/Publications/DETAILED_SCREEN.pdf
http://www.fuel-cell-bus-club.com/modules/UpDownload/store_folder/Publications/DETAILED_SCREEN.pdf
http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf
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diesel 
median 

(passa-
sjerer pr 
km) 

Diesel SSB 0,84 
 

 12 

Diesel Ruter 1,33 
 

 17 

Diesel Ekspressbuss Norge 2007 0,71 
 

 19,6 

Diesel Chester & Horvath, gjennomsnittlig buss 1,37 
 

 10,4 

Diesel Chester & Horvath, rush-trafikk 0,37 
 

 40 

Diesel Chester & Horvath, utenfor rush-trafikk 2,93 
 

 5 

Diesel ProBas 0,40 
 

  

Biodiesel St Louis Metro 8,18 7,85 8,20 2,9 

Biodiesel Development Agency, St Louis 7,63 7,81 7,37 3 

CNG New York City Transit 15,78 15,72 11,85 3 

Hybrid New York City Transit 7,85 7,77 11,48 3 

Hydrogen  CUTE 5,73 5,74  5 

 

Vi inkluderer også estimatene pr passasjer-km hentet fra ProBas. Vi kjenner ikke forutsetninger om 

passasjerbelegg som er gjort  for dette estimatet. For de andre estimatene viser Tabell 237 at 

passasjerbelegget er klart lavere i de amerikanske flåte-testene enn for bybusser i Oslo. De nasjonale 

tallene for Norge gir også et passasjerbelegg som er klart høyere enn de amerikanske flåte-testene. 

Passasjerbelegget fra Chester og Horvath er beregnet fra Federal Highway Administration 773. Dette 

passasjer-belegget ligger høyere enn tallene fra flåte-testene i St Louis og New York. 

Gjennomsnittsbussen hos Chester & Horvath har et passasjer-belegg som er lavere enn tallene fra 

SSB og Ruter i Oslo. 

Figur 91 viser median energiforbruk  pr passasjer-km for ulike alternative drivstoff.  

Figur 91 Median energiforbruk MJ pr passasjer-km for busser med ulike alternative drivstoff 

                                                           
773

 Federal Highway Administration: 2008 Status of the Nation's Highways, Bridges And Transit. Conditions and 
Performance. Report to Congress, Exhibit 4-18, http://www.fhwa.dot.gov/policy/2008cpr/pdfs/cp2008.pdf 

http://www.fhwa.dot.gov/policy/2008cpr/pdfs/cp2008.pdf
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Energibruk pr sete-km 

Sammenlikningen av energibruk for ulike busser pr passasjer-km er påvirket av variasjon i passasjer-

belegg mellom bussene. For å kontrollere for denne variasjonen kan vi beregne energibruken pr sete-

km. For bybusser i Oslo har vi brukt energibruk på 0,37 kWh pr passasjer-km og oppgitt produksjon 

av 356 millioner passasjer-km i 2009. Tallene er fra årsrapporten i 2009 fra Ruter . Dette gir et samlet 

energiforbruk på 131,72 GWh totalt. Samme sted oppgis antall plass-km til 1286 millioner. Fordeler vi 

energibruken på plass-km får vi 0,102 kWh eller  0,369 MJ pr plass-km. Vi antar da at plass-km er 

identisk med sete-km. Fordeler vi plass-km på vogn-km får vi 61,5 seter pr km. Dette er større sete-

kapasitet enn den vi har oppgitt for ekspressbusser og for norske busser generelt. Vi antar at 

forskjellen skyldes bruk av leddbusser i Oslo.  

Tabell 238 viser denne beregningen. Tabellen viser også seter pr buss, passasjer pr km og 

kapasitetsutnyttelsen for de ulike typer busser. For ProBas er det forutsatt samme passasjer-belegg 

som for ekspressbusser Norge 2007 for å beregne energibruk pr sete-km og  15,9 passasjer pr km for 

å beregne energibruk pr vogn-km fra energibruk pr passasjer-km. 

Likning 25 Beregning av energibruk pr sete-km fra energibruk pr passasjer-km 

  

       
 

  

            
 
            

       
 

Likning 25 viser formelen som er brukt for utregning av energibruk pr sete-km når energibruk pr 

passasjer-km er kjent. Siste leddet i likningen er passasjer-belegget. 

I Tabell 238Tabell 238 er det brukt en setekapasitet på 45 der hvor vi ikke kjenner setekapasiteten. I 

følge SSB er dette  et gjennomsnitt tall for norske busser i 2006 774. For ekspressbuss Norge 2007 har 
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 SSB (2008), side 46, http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf 

http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf
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vi brukt 46 seter som tilsvarer forholdstallet mellom sete-km og vogn-km for fylkesoverskridende 

busser 2008 775.  

Passasjerer pr km er regnet ut som forholdstallet mellom vogn-km og passasjer-km. Likning 26 viser 

formelen for utregningen. 

Likning 26 Beregning av passasjerer pr km 

           

  
 

  

       
 
            

  
 

 

Tabell 238 Energibruk MJ pr sete-km for buss med alternative og konvensjonelle drivstoff 

Drivstoff Kilde 
Pr vogn-
km 

Pr 
passasjer-
km 

pr 
sete-
km 

Sete- 
kapasitet 

Passasjer 
pr km 

Kapasitets- 
utnyttelse 
prosent 

Diesel SSB 10,08 0,84 0,22 45 12,0 26,7 

Diesel Ruter  bybusser 15,73 1,33 0,37 
 

17 27,7 

Diesel Ekspressbuss Norge 2007 11,29 0,71 0,25 46 15,9 34,9 

Diesel 
Chester & Horvath, 
 gjennomsnittlig buss 14,35 1,37 0,32 45 10,5 23,2 

Diesel Chester & Horvath, rush-trafikk 14,35 0,37 0,32 45 39,3 87,3 

Diesel 
Chester & Horvath, utenfor rush-
trafikk 14,35 2,93 0,32 45 4,9 10,9 

Diesel ProBas 6,36 0,40 0,14 46 15,9 34,9 

Biodiesel St Louis Metro 23,78 7,85 0,55 43 3,0 7,0 

CNG New York City Transit 47,17 15,72 1,27 37 3,0 8,1 

Hybrid New York City Transit 23,30 7,77 0,61 38 3,0 7,9 

Hydrogen  CUTE 28,68 5,74 0,96 30 5,0 16,7 

 

Utslipp CO2  

For å beregne utslippet av CO2  pr vogn-km  og pr passasjer-km skal vi ta utgangspunkt i 

utslippsfaktorer for CO2  pr MJ for ulike drivstoff.  Vi beregner bare utslipp av CO2, vi har ikke funnet 

utslippsfaktorer for CO2-ekvivalenter. I SSB's rapport fra 2008 er utslippet av CO2  lik 741 gram pr 

vogn-km, mens  utslippet av CO2-ekvivalenter er 746 gram pr vogn-km. Utslippet av CO2 utgjør derfor 

om lag alt utslipp av CO2-ekvivalenter for busser i Norge i 2005 776. Vi bruker dermed utslipp av CO2 

som representativt for CO2-ekvivalenter for busser. 

For hydrogen-busser antar vi null utslipp fra framdriften av kjøretøyet. For hybrid-busser antar vi at 

utslippet av CO2-ekvivalenter blir redusert i samme omfang som energibruken i forhold til diesel. Det 

innebærer at diesel-busser vil ha utslipp som er omlag 45% høyere siden dette er forskjellen i 
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 Se Statistikkbanken, 
http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?MainTable=KollektnyA&SubjectCode=10&pla
nguage=0&nvl=True&mt=1&nyTmpVar=true 
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 ibid., side 24. 

http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?MainTable=KollektnyA&SubjectCode=10&planguage=0&nvl=True&mt=1&nyTmpVar=true
http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?MainTable=KollektnyA&SubjectCode=10&planguage=0&nvl=True&mt=1&nyTmpVar=true
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energibruk mellom hybrid-bussene og de diesel-busser som utgjorde kontrollgruppen fra forsøket 

med hybridbusser. 

Utslippsfaktor for diesel på 3,17 kg CO2/kg diesel er hentet fra SSB 777. Med 43,1 MJ pr kg gir dette 

73,55 gram CO2/MJ. Likning 27 viser omregningsformelen. 

Likning 27 Utslipp av g CO2 pr MJ diesel 

    

  
 

    

        
 
        

  
 

 

Utslippsfaktor for biodiesel og CNG for framdrift av kjøretøy er hentet fra det australske 

miljøverndepartementet 778. Alle utslippsfaktorene refererer til utslipp av CO2, ikke CO2-ekvivalenter. 

Drivstoff gram CO2 

pr MJ 

Biodiesel 89 

CNG 54,4 

Diesel 779 73,5 

 

Utslippet i gram pr vogn-km er regnet ut etter Likning 27. Vi kjenner energibruken i MJ pr vogn-km 

slik den er diskutert ovenfor. Videre beregner vi gram pr MJ i Tabell 239. Likning 28 gir oss dermed 

utslippet i gram pr vogn-km. 

Likning 28 Utslipp av gram CO2 pr vogn-km 

    

       
 
   

  
 
  

  
 

 

For utslipp av CO2-ekvivalenter fra biodiesel-blanding har vi  satt CO2-utslipp fra biodiesel til 0, 
utslippet knyttes derfor kun til til diesel-andelen. 

Tabell 239 Utslipp av CO2-ekvivalenter til framdrift pr vogn-km og passasjer-km for busser med ulikt drivstoff 

Direkte energi 

gram pr 
MJ 780 

MJ/km 

gram pr 
vogn-
km 

MJ pr 
passasjer
-km 

gram pr 
passasjer
-km 

Gram pr 
sete-km 

Diesel bus USA 73,5 29,1 2 141 9,84 724  65,0 

20% biodiesel  St Louis Metro 0 23,8 1399 7,85 462 49,2 

                                                           
777

 SSB: Utslipp til luft 1973-2003. NOS D 312,Tabell 8,   http://www.ssb.no/nos_utslipp/nos_d312/tab/tab-
8.html 
778

 Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts, 
http://www.environment.gov.au/settlements/transport/comparison/pubs/app8.pdf   
779

 Utslipp CO2  pr kg drivstoff=3,17 kg, MJ/kg=43,1 (SSB 2008, side 15).  Formelen kg CO2/kg drivstoff X kg 
drivstoff/MJ gir kg CO2/MJ. Vi multipliserer med 1000 for å få verdien i gram. 
780

 For utregning av gram pr MJ diesel er det antatt et energiinnhold på 43,1 MJ pr kg.  Se SSB (2008), side 15. 
Gram/MJ=Gram/kg * kg/MJ, 3170*(1/43,1)=73,5 gram/MJ. For biodesel og CNG er faktorene oppgitt i gram pr 
MJ fra det australske miljøverndepartementet. 

http://www.ssb.no/nos_utslipp/nos_d312/tab/tab-8.html
http://www.ssb.no/nos_utslipp/nos_d312/tab/tab-8.html
http://www.environment.gov.au/settlements/transport/comparison/pubs/app8.pdf


 

435 
 

CNG 54,4 47,2 2 566 15,72 855 69,4 

Diesel-busser Norge 2005 781  
 

741 0,84 62 16,5 

Bybusser Oslo Ruter    
 

1116 1,33 94 17,4 

Ekspressbuss Norge 2007  
 

830 0,71 52 18,2 

Gjennomsnittlig amerikansk buss 782  
 

1 541 1,37 148 23,3 

Amerikansk lokal buss i rush-trafikk  
 

1 541 0,37 38 23,3 

Amerikansk lokal buss utenfor rush-
trafikk  

 
1 541 2,93 301 23,3 

ProBas - Reisebus  783  
 

468 0,40 30 10,3 

 

I Tabell 239 er utslippet for biodiesel regnet ved å la biodiesel telle 20% og diesel 80% . Dette var 

blandingsforholdet mellom diesel og biodiesel i forsøket som er referert fra St Louis, USA. 

Tabell 239 inkluderer også busser i Norge 2005. Tallene er hentet fra SSB (2008), Tabell 2.18. Tallet 

for  bybusser i Oslo er hentet fra årsrapporten til Ruter i 2009. Ruter oppgir tall bare for regionbusser 

og bybusser samlet. Vi har ikke hatt mulighet til å fordele utslippene bare på bybusser. Vi har videre 

brukt tall for 2007 siden Ruter oppgir at tallene for 2009 er noe misvisende for dieselbusser siden 

bruken av biodiesel er større i 2009 784. Vi har derfor brukt utslippstall for 2009. Utslipp pr sete-km er 

beregnet ved å beregne forholdstallet mellom plass-km og vogn-km for bybusser i 2007. Dette 

forholdstallet måler antall seter pr km 785. Deretter er utslippet pr vogn-km dividert med dette 

forholdstallet. 

Videre inkluderer vi estimatet fra Chester & Horvath (2008). Deres tall gjelder for alle typer busser i 

USA, både gjennomsnittsbussen, lokalbuss i rushtrafikk og lokalbuss i utenfor rushtrafikken. 

Tallene for diesel, biodiesel og CNG gjelder for lokal busstrafikk i USA.  Estimatet for Norge 2005 

gjelder for alle typer busser. Noe av forskjellene i Tabell 239 skyldes dermed bruk av drivstoff under 

forskjellige vilkår. Tabell 239 viser likevel at CNG har betydelig høyere utslipp ved framdrift av 

kjøretøyet enn diesel og biodiesel. 

Tabell 239 viser også estimat for utslipp av CO2  pr passasjer-km.  Her har vi tall fra SSB (2008) fra 

Chester & Horvath (2008) og fra den tyske databasen ProBas. Estimatet for lokale dieselbusser i 

Tabell 239 er basert på median forbruk av dieselbusser i alle kontrollgrupper i flåte-testene fra USA 

som er drøftet ovenfor.  

I tillegg har vi inkludert utslipp pr sete-km i Tabell 239. Beregningen pr sete-km er gjort med 

utgangspunkt i energibruk i MJ pr setekm (se ovenfor) multiplisert med utslippsfaktorene for de 

forskjellige typer drivstoff. 

Figur 92 viser utslipp av CO2  pr passasjer-km for busser med ulikt drivstoff. 

Figur 92 Utslipp av CO2  gram pr passasjer-km for busser med ulike drivstoff 
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 SSB (2008) side 24 
782

 Chester & Horvath (2008) side 25, Table 11. 
783

 Internnavn i ProBas er Bus-Reise-Diesel-DE-2005 
784

 E-post fra Halvor Jutulstad, 15 april 2010. 
785

 Vi har antatt at plass-km omfatter seter og ikke ståplasser. 

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7bF7F3A197-D7F3-4F34-B3B6-2246B837B010%7d&id=1&step=1&search=Bus-Reise-Diesel-DE-2005&b=1
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Brutto direkte tillegg - energibruk well-to-tank 
Vi skal i denne delen se på kjedevirkningsgraden og energibruken for ulike typer drivstoff fram til 

tankanlegg. Den direkte energibruken kan vi karakterisere som tank-to-wheel energibruk. I denne 

delen skal vi se på well-to-tank energibruk, altså den energibruken som er nødvendig for å utvinne 

råstoff, transportere råstoff, bruke råstoff i produksjonen av drivstoffet og distribuere drivstoffet til 

sluttbrukerne. Dette er en tilleggsenergi som sammen med den direkte energibruken gir den brutto 

direkte energibruk. Vi kaller tillegget brutto direkte energi-tillegg.  

Vi vil presentere tapsmultiplikatorer som vi skal bruke til å beregne dette tillegget. Disse 

multiplikatorene er den mengde energi som kreves for å produsere 1 TJ med energi med biodiesel fra 

et gitt råstoff.  

Virkningsgraden for produksjonskjedene for biodiesel kan beregnes fra denne tapsmultiplikatoren.  

Likning 29 viser hvordan dette kan gjøres. Symbolet V står for virkningsgrad og M står for 

tapsmultiplikator. 

Likning 29 Omregning frå tapsmultiplikator til virkningsgrad 

  
 

 
 

Hva som er råstoff vil variere fra drivstoff til drivstoff. For biodiesel er råstoffet planten som oljen 

med fettsyrer utvinnes fra. Glyserol i oljen erstattes med metanol. Dermed oppstår nye estere med 

en annen alkohol enn den opprinnelige glyserol. For hydrogen kan råstoffet være energikilden som 

benyttes til å produsere elektrisk strøm som benyttes i elektrolyse av vann for å produsere hydrogen. 

Det kan også være naturgass som kan brukes til produksjon av hydrogen gjennom gass-reformering. 

For komprimert naturgass er råstoffet naturgass. 
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Diesel 

Figur 93 viser et prosess-skjema for produksjon av 1 TJ med energi fra diesel. Energibrukstall i skjema 

er hentet fra Simonsen (2009a) 786.  

Til sammen kreves 1,14932 TJ med energi for å produsere  1 TJ med energi fra diesel som kan 

forbrennes i en diesel-motor. Raffineringsleddet alene krever 0,086 TJ med energi for den samme 

energimengde. Energibruken gir en virkningsgrad på 87%, hvilket innebærer at 13% av energien i 

diesel går tapt ved utvinning, transport, raffinering og distribusjon til sluttbruker. 

Produksjon av 1 TJ med energi fra diesel medfører utslipp av 11,6 tonn med CO2-ekvivalenter. Diesel 

har et energiinnhold på 36,2 MJ pr liter 787.  

Figur 93 Prosess-skjema for produksjon av 1 TJ med energi fra diesel 

 

Naturgass-CNG 

Vi viser til Simonsen (2010a) 788 for en diskusjon av energibrukstall og utslippsfaktorer for produksjon 

av energi fra CNG. Estimatet for CNG er hentet fra den tyske databasen ProBas. For å produsere  1 TJ 

med energi fra CNG til forbrenning i motor kreves 1,1549 TJ med energi. Disse tallene gjelder for 

Tyskland 2010. Den ekstra energien er nødvendig for utvinning av naturgass, transport av naturgass 

fra utvinningsfelt til Tyskland og komprimering av naturgass til CNG. Om lag 1,111 TJ kreves for å få 

naturgassen til Tyskland. Energibruken gir en kjedevirkningsgrad for CNG på 86,6%, det vil si at 13,4% 

av energiinnholdet i CNG går tapt før forbrenning i motor. 

                                                           
786

 Simonsen, M.: Bensin og diesel. Upublisert notat Vestlandsforsking, Oktober 2009 
787

 SSB (2008), Tabell 2.1, side 15. Med 43,1 MJ/kg og 0,84 kg/liter får vi  36,2 MJ/liter. 
http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf 
788

 Simonsen, M.: CNG. Upublisert notat Vestlandsforsking januar 2010. 

http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf
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Figur 94 viser prosess-skjema for produksjon av 1 km energi fra CNG. 

Produksjon av 1 TJ med energi fra CNG medfører utslipp av 13,6 tonn med CO2-ekvivalenter. 

Energiinnholdet i CNG er 35 500 BTU pr gallon eller 37,5 MJ pr liter 789.  

Figur 94 Prosess-skjema for produksjon av 1 TJ med energi fra CNG 

 

Biodiesel 

Energibrukstall og utslippsfaktorer for biodiesel er hentet fra Simonsen (2009b) 790. Vi skal se på 

biodiesel fra rapsolje, solsikkeolje og dyrefett.  Alle estimat er produsert med den tyske LCA-

databasen ProBas. 

For alle typer av biodiesel bruker vi et energiinnhold på 33 MJ/liter eller 118 296 BTU pr gallon791. 

RME 

Figur 95 viser prosess-skjema for produksjon av 1 TJ med energi fra RME ("rapeseed-methyl-esther").  

Rapsolje er råstoffet for drivstoffet. Det er tatt hensyn til at biprodukt fra produksjonen, glyserol, kan 

nyttes som råvare for andre produkt fra bl. a. farmasøytisk og kosmetisk industri 792.   

Det kreves 1,3454 TJ med energi for å produsere 1 TJ med energi fra RME. Dette gir en virkningsgrad 

på 74,3%. Figur 93 viser at fabrikasjonsleddet er det mest energikrevende leddet i kjeden. Rapsolje er 

en råvaren som kan erstatte soyaolje som råvare for produksjon av biodiesel. Derfor beregnes det 

også et fradrag i estimatet fra ProBas for transport av den mengde soyaolje som rapsolje erstatter.  

                                                           
789

 http://www.afdc.energy.gov/afdc/pdfs/afv_info.pdf  
790

 Simonsen,M.: Biodiesel. Upublisert notat Vestlandsforsking, oktober 2009. 
791

 http://www.biodiesel.org/pdf_files/fuelfactsheets/BTU_Content_Final_Oct2005.pdf   
792

 I skjema er glyserol omtalt som glyzerin som er den tyske betegnelsen. 

http://www.afdc.energy.gov/afdc/pdfs/afv_info.pdf
http://www.biodiesel.org/pdf_files/fuelfactsheets/BTU_Content_Final_Oct2005.pdf
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Det kreves utslipp av 18,4 tonn CO2-ekvivalenter for produksjon av 1 TJ med energi fra RME.  

Figur 95 prosess-skjema for produksjon av 1 TJ med energi fra RME 

 

SME 

SME ("Sunflower-methyl-esther") er biodiesel med solsikkefrø som råvare. 

Figur 96 viser prosess-skjema for produksjon av 1 TJ med energi fra denne biodiesel-varianten. Det er 

tatt hensyn til biproduktet glyserol og energivirkningen ved at solsikkeolje erstatter soyaolje på 

samme måte som for RME. 

Til sammen krever 1 TJ med energi fra SME en energi-innsats på 1,1787 TJ. Dette gir en virkningsgrad 

på 84,8%. Produksjonen av 1 TJ energi fra biodiesel fra solsikkefrø krever utslipp av 3,2 tonn med 

CO2-ekvivalenter. 

 

Figur 96 Prosess-skjema for produksjon av 1 TJ med energi fra SME 
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TME 

TME står for tallow-methyl-esther og er biodiesel laget fra dyrefett. Det er tatt hensyn til biproduktet 

glyserol i estimatet. 

Figur 97 Prosess-skjema for produksjon av 1 TJ med energi fra TME 
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Figur 97 viser prosess-skjema for produksjon av 1 TJ med energi fra TME. Samlet energibruk er 

1,6161 TJ som gir en virkningsgrad på 61,9%. Produksjonen medfører utslipp av 28,2 tonn med CO2-

ekvivalenter. 

Oppsummering biodiesel 

Tabell 240 viser en oversikt over energibruk, virkningsgrad og utslipp av CO2-ekvivalenter for ulike 

typer biodiesel slik de er presentert her. Tabellen viser at biodiesel fra SME har høyest virkningsgrad 

mens biodiesel fra TME har den laveste. Utslippene av CO2-ekvivalenter er også høyest for TME og 

klart lavest for SME.  

 Tabell 240 Oversiktstabell biodiesel 

 

TJ for 
produksjon 
av 1 TJ 

Virknings-
grad 

Utslipp tonn 
CO2 ekv 

RME 1,3454 74 % 18,4 

SME 1,1787 85 % 3,2 

TME 1,6161 62 % 28,2 

 

Bio-diesel blandinger 

Tabell 241 viser energibruk og virkningsgrad for ulike blandinger av biodiesel og diesel. Vi har brukt 

RME som representativt for biodiesel i denne sammenheng. Tapsmultiplikatorene og 

virkningsgradene er veide summer med drivstoffandelene som vekter. 

Tabell 241 Energibruk og virkningsgrad for ulike blandinger av biodiesel og diesel. 

Diesel B100 MJ/liter 
Tapsmulti-
plikator Virkningsgrad 

0,9 0,1 35,78 1,1689 85,5 % 

0,8 0,2 35,47 1,1885 84,1 % 

0,7 0,3 35,16 1,2081 82,8 % 

0,6 0,4 34,84 1,2277 81,5 % 

0,5 0,5 34,53 1,2474 80,2 % 

0,4 0,6 34,22 1,2670 78,9 % 

0,3 0,7 33,91 1,2866 77,7 % 

0,2 0,8 33,60 1,3062 76,6 % 

0,1 0,9 33,28 1,3258 75,4 % 

 

Hydrogen 

Energibruk og virkningsgrad for produksjon av hydrogen varierer med produksjonsmetoden. Vi viser 

til Simonsen (2010b) for en dokumentasjon av energibrukstall og virkningsgrader for hydrogen med 

ulike produksjonsmetoder 793. 
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 Simonsen. M.: Hydrogen. Upublisert notat Vestlandsforsking januar 2010 
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Tabell 242 viser Well-to-tank tapsmultiplikator og virkningsgrad for hydrogen produsert med 

reformering av gass og elektrolyse av vann. Alle virkningsgrader for well-to-tank inneholder tap ved 

fylling. 

 

Tabell 242 Well-to-tank virkningsgrad for hydrogen med ulike produksjonsmåter 

Well-to-tank Virkningsgrad 
Taps-
multiplikator 

Elektrolyse-vannkraft 0,40 2,4779 

Gassreformering 0,56 1,7833 

 

Hybrid 

Når det gjelder hybrid-bussene antar vi at energibruken i brutto direkte energikjede er knyttet til 

drivstoffet som brukes i forbrenningsmotoren. Med en diesel-hybrid er dette diesel. Vi antar dermed 

at batteriet blir ladet ved bruk av forbrenningsmotoren og at den elektriske motor trekker strøm fra 

batteriet ved bruk. Tapsmultiplikatoren for hybrid-busser er dermed den samme som for diesel. 

Vannkraft 

Høyer (2009) 794 gir et anslag for tapsmultiplikator for norsk vannkraft. Denne omfatter tap i tunneler, 

rørgater, turbiner, generatorer i tillegg til den elektriske kraft som kraftverkene selv trenger. Til 

sammen anslås en tapsmultiplikator på 1,15 for disse tap. I tillegg beregnes en tapsmultiplikator for 

gjennomsnittlig tap ved overføring av elektrisk kraft i norsk høyspentnett. Denne beregnes til 1,05. 

Den samlede tapsmultiplikator for well-to-tank for norsk vannkraft blir således 1,21. 

ProBas gir et estimat for produksjon av elektrisitet fra norsk stort vannkraftverk 795 . Estimatet 

omfatter energibruk og utslipp knyttet til fabrikasjon av materialer som er benyttet i magasin og 

kraftverk.  Til sammen anslås en energibruk på 1,01561 TJ for produksjon av en energimengde 

tilsvarende 1 TJ.  Dette gir en virkningsgrad på 98,5%. Vi multipliserer  1,01561 med 

tapsmultiplikatoren fra Høyer og får en samlet multiplikator på 1,2289. Dette gir en samlet 

virkningsgrad på 81,4%. ProBas anslår også at det slippes ut 2 863 kg med CO2-ekvivalenter for 

produksjon av 1 TJ med elektrisk strøm fra norsk vannkraftverk. Dette gir 2,86 gram pr MJ med 

elektrisitet. 

Vi antar at hydrogen produsert med elektrolyse av vann bruker vannkraft som prosessenergi. 

Utslippsfaktorene for CO2-ekvivalenter fra hydrogen produsert med elektrolyse er derfor basert på 

norsk vannkraft. 

Oppsummering  

Energibruk   

Tabell 243 viser en oppsummering av analysen av brutto direkte energibruk (Well-to-tank). I tabellen 

er det antatt 100% biodiesel uten innblanding av diesel. 
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 Høyer, K.G.: Høyhastighetstog. Analyser av direkte og brutto direkte energiforbruk. Høgskolen i Oslo, TDM-
rapport 1/09, side 30 
795

 Internnavnet i ProBas er  Wasser-KW-gross-NO. 
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Tabell 243 Oppsummering Well-to-tank energibruk og virkningsgrad 

Type Drivstoff 
Virknings-
grad 

Taps-
multiplikator 

Diesel Diesel 2010 87,0 % 1,1493 

Diesel Diesel 2005 86,9% 1,1509 

Naturgass CNG 86,6 % 1,1549 

Biodiesel SME 2010 84,8 % 1,1787 

Biodiesel RME 2010 74,3 % 1,3454 

Biodiesel TME 2010 61,9 % 1,6161 

Hydrogen Elektrolyse-norsk vannkraft 40,2% 2,4885 

Hydrogen Gassreformering 56,1 % 1,7833 

 

Energibruken i MJ/km kan beregnes for  de ulike drivstoff ved å bruke tapsmultiplikatorene i Tabell 

243. Likning 30  viser hvordan dette er gjort. Symbolet T i likningen står for tapsmultiplikator. 

Likning 30 Beregning av well-to-tank energi ved bruk av tapsmultiplikatorer 

                  
  

  
                   

  
    

                   
  

 

 

Dette gir beregningene i Tabell 244Tabell 244.  Energibruken pr passasjer-km er regnet ut ved å anta  

gjennomsnittlig 12  passasjerer pr km i Norge 2005 (SSB 2008) 796. Vi bruker samme passasjer-belegg 

for alle typer drivstoff. Dette gir effekten pr passasjer-km ut fra forutsetning om norske forhold. I 

beregningen av direkte energibruk (Tank-to-wheel) brukte vi ulike forutsetninger om passasjer-

belegg for ulike drivstoff ut fra de flåte-testene som ble gjennomført med drivstoffet.   

I tabell under er tapsmultiplikatorene for biodiesel beregnet som en veid sum av multiplikatorene 

som hører til de ulike drivstoff hvor drivstoffandelene er brukt som vekter. 

Tabell 244 Energibruk well-to-tank pr km og pr passasjer-km 

Drivstoff Kilde 

Taps-
multi-

plikator 
(A) 

Tank-to-
wheel 
MJ/km 

(B) 

Well-
to-tank 
MJ/km 

(C) 

Well-to-
tank 

MJ/pass-
km  
(D) 

Well-to-
Tank i 

prosent av 
Tank-to-
Wheel 

(E=C/B+C)) 

Diesel  
USA 
kontrollgruppe 1,1493 29,1 4,3 0,36 13,0 % 

CNG 
New York City 
Transit  1,1549 47,2 7,3 0,61 13,4 % 

SME 20%, diesel 80% St Louis Metro 797 1,1552 23,8 3,69 0,31 13,4 % 

RME 20%, diesel 80% St Logis Metro 1,1885 23,8 4,48 0,37 15,9 % 

TME 20%, diesel 80% St Logis Metro 1,2427 23,8 5,77 0,48 19,5 % 
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http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf,side 23 
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 Antatt at de 20% biodiesel som ble brukt i forsøket kommer fra SME. Samme gjelder for RME og TME. 
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Gassreformering CUTE 798 1,7833 28,7 22,5 1,87 43,9 % 

Elektrolyse-vannkraft CUTE 2,4885 28,7 42,69 3,56 59,8 % 

Diesel - buss 2005 SSB 1,1509 10,1 1,52 0,127 13,1 % 

Diesel - bybuss Oslo Ruter   1,1493 15,7 2,35 0,20 13,0 % 

Diesel ekspressbuss Norge Schlaupitz 1,1493 11,3 1,69 0,140 13,0 % 

Diesel ekspressbuss Tyskland ProBas 1,1509 6,4 0,96 0,080 13,1 % 

Diesel gj. snittlig buss USA Chester&Horvath 1,1255 14,4 1,80 0,168 11,2% 

Diesel buss i rush-tafikk USA Chester&Horvath 1,1255 14,4 1,80 0,045 11,2% 

Diesel buss utenfor rush-trafikk 
USA Chester&Horvath 1,1255 14,4 1,80 0,354 11,2% 

    

Tabellen viser at hydrogen fra elektrolyse av vann har det høyeste well-to-tank energiforbruket mens 

konvensjonell diesel har det laveste.  

Utslipp CO2-ekvivalenter 

Det er knyttet utslipp av CO2-ekvivalenter til produksjon av drivstoff. For å beregne utslipp skal vi 

bruke utslippsfaktor i gram CO2-ekvivalenter pr MJ for ulike typer drivstoff. Utslippsfaktoren måler 

utslippet som utløses av produksjon av en enhet nyttbar energi av drivstoffet.  Denne 

utslippsfaktoren multipliserer vi med energibruk i den direkte energikjeden, altså Tank-to-Wheel 

estimatet.   CO2-ekvivalenter i Well-to-Tank kjeden er sluppet ut for å produsere den mengde energi 

som kjøretøyet bruker til framdrift. Energimengden i Well-to-Tank kjeden er derimot tapt energi som 

ikke brukes i kjøretøyet. Utslippene i Well-to-Tank kjeden forholder seg til derimot til nyttbar energi 

og ikke tapt energi. 

Utslippsfaktor i gram CO2-ekvivalenter pr MJ er hentet fra ProBas bortsett fra estimatene fra Chester 

& Horvath hvor vi har brukt forfatternes egne tall. Tabell 245 viser energibruk og utslipp fra 

produksjon av ulike drivstoff.  

Hydrogen fra elektrolyse i tabellen er basert på norsk vannkraft. For norsk vannkraft er det  antatt 

2,86 gram CO2-ekvivalenter pr MJ ut fra estimat fra ProBas 799. Utslippsfaktoren for hydrogen fra 

gassreformering er hentet fra ProBas 800. I følge ProBas  slippes det ut 7,54 millioner milligram CO2 

ved produksjon av 1 kg hydrogen. Vi antar at hydrogen har et energiinnhold på 142 MJ/kg 801. Dette 

gir utslipp av 62,8 gram CO2-ekvivalenter pr MJ. Dette er betydelig høyere enn for de andre drivstoff 

som er inkludert i tabellen under.  ProBas gir tre estimat for utslipp av CO2-ekvivalenter basert på en 

nedbrytningstid på 50, 100 eller 500 år. Vi har brukt estimatet som er basert på 100 års 

nedbrytningstid. 

Estimatet i ProBas er gjort av PlasticsEurope i 2005, en bransjeorganisasjon for europeisk 

plastikkindustri. Vi antar derfor at elektrisitetsmiksen som er brukt for produksjon av hydrogen fra 

gassreformering er en gjennomsnittlig EU-elektrisitetsmiks i 2005.   
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 Antatt at hydrogen i CUTE-forsøket ble produsert med gassreformering. Samme gjelder for de andre 
produksjonsmåtene for hydrogen. 
799

 Internnavn i ProBas er Wasser-KW-gross-NO 
800

 Internavn i ProBas er hydrogen (reformer) 
801

 Energy Density of Hydrogen, Higher Heating Value,  

http://hypertextbook.com/facts/2005/MichelleFung.shtml 

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7b3CE0AD19-51AE-4EEA-A5ED-2C83A0E236D0%7d&id=1&step=1&search=hydrogen&b=1
http://hypertextbook.com/facts/2005/MichelleFung.shtml
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I tabellen under er utslippsfaktorer for biodiesel-blandingene beregnet som en veid sum ved å bruke 

de respektive drivstoffandeler som vekter. 

Tabell 245 Energibruk og utslipp fra produksjon av ulike drivstoff 

Drivstoff Kilde 

gram 
CO2-ekv 

pr MJ 

Tank-
to-

Wheel 
MJ/km 

gram 
CO2-ekv 

pr km 

gram CO2-
ekv pr 

pass-km 

Diesel 
USA 
kontrollgruppe 11,6 29,1 337,6 114,1 

CNG 
New York City 
Transit 13,6 47,2 641,6 213,9 

SME St Louis Metro 802 9,9 23,8 236,0 77,9 

RME St Louis Metro 13,0 23,8 308,1 101,7 

TME St Louis Metro 14,9 23,8 354,7 117,1 

Gassreformering CUTE 803 53,1 28,7 1522,7 416,7 

Elektrolyse-vannkraft CUTE 2,9 28,7 82,1 22,5 

Diesel - buss 2005 SSB 11,9 10,1 120,0 10,0 

Diesel - bybuss Oslo Oslo Sporveier 11,6 15,7 182,5 15,5 

Diesel ekspressbuss Norge Schlaupitz 11,6 11,3 130,9 8,2 

Diesel ekspressbuss Tyskland ProBas 11,9 6,4 75,7 4,8 

Diesel gj. snittlig buss USA Chester&Horvath 11,3 14,4 161,6 15,5 

Diesel buss i rush-tafikk USA Chester&Horvath 11,3 14,4 161,6 4,1 

Diesel buss utenfor rush-trafikk 
USA Chester&Horvath 11,3 14,4 161,6 33,0 

 

Tabell 246 viser hvilke estimat fra ProBas som er benyttet for utslippsfaktorer. Tabellen viser intern-

navnene estimatene har i ProBas. Disse internavnene kan kopieres inn i Volltextsuche i hovedmeny i 

ProBas 804. 

Tabell 246 Estimat for utslippsfaktor pr MJ fra ProBas 

Diesel Tankstelle\Diesel-DE-2010 

CNG Tankstelle\ Erdgas-DE-2010 

SME Tankstelle\SME-2010/Sojaschrot+Glyzerin 

RME Tankstelle\RME-2010/Sojaschrot+Glyzerin  

TME Tankstelle\TME-Tierfett-2000/Glyzerin 

Gassreformering hydrogen (reformer) 

 

Indirekte energi 
Denne delen omhandler indirekte energibruk for busser. Denne bruken kan deles inn i to deler: 
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 Antatt at de 20% biodiesel som ble brukt i forsøket kommer fra SME. Samme gjelder for RME og TME. 
803

 Antatt at hydrogen i CUTE-forsøket ble produsert med gassreformering. Samme gjelder for de andre 
produksjonsmåtene for hydrogen. 
804

 http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php  

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7b9F010C0D-A18D-4163-B86D-22E8656276F7%7d&id=1&step=1&search=Tankstelle/Diesel-DE-2010&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7b5C3DD49A-E2B4-4BAB-93E9-2E2D75076C61%7d&id=1&step=1&search=Tankstelle/%20Erdgas-DE-2010&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7b39AD56F7-551B-4C25-98E8-8E53E5C8DA48%7d&id=1&step=1&search=Tankstelle/SME-2010/Sojaschrot+Glyzerin&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7bAFD0F1F1-E5DE-4416-9A72-1B69BEB1CE5A%7d&id=1&step=1&search=Tankstelle/RME-2010/Sojaschrot+Glyzerin&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7bDB73750E-39EA-43D5-8557-EC663441A3A6%7d&id=1&step=1&search=Tankstelle/TME-Tierfett-2000/Glyzerin&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7b3CE0AD19-51AE-4EEA-A5ED-2C83A0E236D0%7d&id=1&step=1&search=hydrogen%20(reformer)&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php
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 Energibruk og utslipp knyttet til konstruksjon, vedlikehold og drift av infrastruktur for busser, 

 energibruk og utslipp knyttet til fabrikasjon av transportmiddelet buss. 

Vi starter med infrastrukturen. 

Infrastruktur 

Vei er infrastruktur for busser. De sentrale aktiviteter for infrastrukturen er konstruksjon. vedlikehold 

og drift.  Vi skal i denne delen  avgrense oss til energibruk og utslipp knyttet til disse aktivitetene på 

riksveger i Norge. For en drøfting av energibrukstall, utslippsfaktorer og verdier på levetid, 

transportarbeid og lengde km som skal betjenes av de ulike aktiviteter samt fordeling av aktivitetene 

mellom godstransport og passasjertransport henviser vi til Simonsen (2010a,805,b806). 

Infrastruktur vei omfatter ikke veikroer eller bensinstasjoner. All energibruk og utslipp knyttet til 

parkering fordeler vi på personbil. Vedlikehold omfatter all aktivitet som fysisk endrer veien, slik som 

asfaltlegging, forsterking og veimerking. Aktiviteten vedlikehold omfatter også maskiner som 

benyttes i disse aktivitetene. Drift omfatter snøbrøyting, signalanlegg, belysning og ventilasjon av 

tunneler. 

Tabell 247 Vekter for fordeling av energibruk og utslipp for infrastruktur-aktiviteter  

 
Konstruksjon Vedlikehold Drift 

Personbil 0,601 0,074 0,829 

Buss 0,063 0,241 0,018 

Sum Passasjer 0,664 0,315 0,847 

Sum Gods 0,336 0,685 0,153 

Sum totalt 1,000 1,000 1,000 

 

Tabell 247 viser vekter for fordeling av energibruk og utslipp for infrastruktur-aktiviteter mellom 

person- og godstransport og for fordeling mellom personbil og buss. Vi henviser til Simonsen (2020b) 

for en drøfting av disse vekter. 

Energibruk 

Tabell 248 viser energibruk for infrastruktur vei fordelt på ulike aktiviteter. Tabellen viser også 

energibruken fordelt på buss og på bussens transportarbeid. Det ble i 2007 produsert  4 241 millioner 

passasjer-km med buss 807.  

Tabell 248 inkluderer også energibruk for parkering. All denne energibruken fordeles på 

personbiltransport. Vi tar likevel med aktiviteten for å gi et riktig bilde av de totale summer som skal 

fordeles. 

Tabell 248 viser også energibruk for infrastruktur fordelt på vogn-km. Den totale mengde vogn-km 

for busser i 2008 var 694,2 millioner vogn-km i følge SSB's statistikkbank 808.   
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 Simonsen, M. : Levetid og lengde for vei og jernbane, Upublisert notat Vestlandsforsking, januar 2010. 
806

 Simonsen, M. : Allokering av energibruk og utslipp for konstruksjon, vedlikehold og drift av veiinfrastruktur 
mellom passasjer-og godstransport. Upublisert notat Vestlandsforsking, januar 2010. 
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Tabell 248 Energibruk til konstruksjon, drift og vedlikehold av norske riksvei anlegg pr person-km for buss 

Aktivitet 

GJ pr vei-km 
pr levetid 
    (A) 

 
 
 
TJ pr levetid 
      (B) 

TJ pr år 
      (C) 

Bussens 
energibruk i 
TJ pr år 
       (D) 

MJ pr 
person-km 
for buss-
transport 
     (E) 

MJ pr 
vogn-km 
for buss-
transport 

Konstruksjon 14 000 84 000 2 100 132 0,031 0,191 

Parkering 370 2 454 61 0 0,000 0,000 

Drift 3 240 21 489 537 10 0,002 0,014 

Vedlikehold 1 140 16 416 1 368 330 0,078 0,476 

Totalt 18 750 124 359 4 067 473 0,111 0,681 

 

Figur 98 viser fordeling av MJ pr passasjer-km med buss for de ulike aktiviteter for infrastrukturen. 

Tabell 248 og Figur 98 viser at vedlikeholdet er den dominerende aktiviteten med en energibruk som 

er mer enn dobbelt så stort som konstruksjon og drift til sammen. 

Figur 98 Energibelastning for veitransportens infrastruktur fra buss pr passasjer-km. 2007. 

 

Utslipp CO2-ekvivalenter 

Utslippsfaktorene som benyttes i denne delen er dokumentert i Simonsen (2010a,b). Vi beregner 

utslippene på samme måte som energibruken ved å finne samlede utslipp og deretter fordele dette 

på persontransport og godstransport, deretter på bussens andel av persontransportarbeidet. 

Tabell 249 viser utslipp av CO2-ekvivalenter fordelt på de ulike aktivitetene for infrastruktur vei. 

Utslippene er beregnet totalt for levetiden, for ett år og deretter fordelt på buss.  
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http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?MainTable=Kjorelengde1&SubjectCode=10&p
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Tabell 249 viser igjen at vedlikehold er den dominerende aktiviteten. Alene utgjør denne aktiviteten 

nesten tre fjerdedeler av alle utslipp målt pr passasjer-km for buss. 

Tabell 249 Utslipp av CO2-ekvivalenter for konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur vei fordelt på passasjerkm 
for buss. 

Aktivitet 

Utslipp 
tonn pr km 
pr levetid 
      (A) 

Utslipp 
totale 
tonn CO2-
ekv pr 
levetid 
     (B) 

Utslipp 
totale tonn 
CO2-ekv pr 
år 
      (C) 

Utslipp 
tonn CO2-
ekv 
personbil 
pr år 
      (D) 

gram pr  
passasjer-
km for 
personbil 
 
     (E) 

Konstruksjon    959 5 754 000 143 850 9 073 2,1 

Drift  120 801 181 20 030 368 0,1 

Vedlikehold 84 1 209 600 100 800 24 340 5,7 

Sum   7 764 781 264 680 33 782 8,0 

 

Figur 99 Utslipp av CO2-ekvivalenter for konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur vei fordelt på passasjerkm for 
buss. 

 

Figur 99 viser fordelingen av utslipp av CO2-ekvivalenter fordelt på passasjer-km med buss. 

Fabrikasjon transportmiddel 

Vi skal se på fabrikasjon av Volvo 8500-buss. Dette er en buss som benyttes som intercity-buss i følge 

produktdeklarasjonen fra Volvo. Vi viser til Simonsen (2009c809) for en dokumentasjon av bussens 

tekniske detaljer og energibrukstall og utslippsfaktorer for materialer og fabrikasjon  som er brukt i 

utregningene. 

Tabell 250 viser materialsammensetningen for en Volvo 8500. Til sammen brukes energi i 

størrelsesorden 261,8 GJ for utvinning og framstilling av materialer til bussen.  Volvo oppgir i sin 
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produkt-deklarasjon et forbruk på 468 GJ (130 MWh) for produksjon av en buss. Dette inkluderer 

prosess-energi for fabrikasjon, sammenstilling og montering av deler til bussen ved Volvo's fabrikk. Vi 

kan derfor anslå at om lag 206,2 GJ blir brukt til prosessenergi i tillegg til de 261,8 GJ som er 

materialenes bidrag i Tabell 250. 

Tabell 250 Materialsammensetning, energi og utslipp av CO2 for bygging av Volvo 8500 Low Energy 

Material Type Verdi kg Energi 
MJ/kg 

CO2-
equiv. /kg 

Energi MJ CO2-
equiv. 

Jern Støpejern 810 1531 24,0 1,8 36 695 2 756 

Stål Stål 811 2408 19,9 1,52 47 973 3 660 

 Varmevalset stål  1590 22,8 1,71 36 308 2 719 

 Kaldvalset stål 568 27,4 1,98 15 557 1 125 

 Rustfritt stål  690 26,9 3,38812 20 520 2 332 

Aluminium   1666 25,6 1,72 42 680 2 866 

Bly   90 14,7 1,13 1 321 102 

Kobber 813  112 48,9 4,04 5 476 452 

Thermoplastikk 814  427 67,9 1,67 28 974 713 

Thermosetting plastikk 815  126 55,6 4,99 7 006 629 

Gummi   405 36,6 3,18 14 833 1 288 

Glass  490 12,0 1,33 5 859 652 

Tre  396 0,30 0,0432 120 17 

Maling  30 4,2 1,64 125 49 

Bitumen  54 5,3 1,2 285 65 

       

Total  10 583 24,7 2,040812 261 800 19 424 

 

Tabell 250 viser at jern og stål er de dominerende materialer for produksjon av en Volvo 8500 buss. 

Det er tatt hensyn til resirkulering av materialer ved utregning av utslipp av CO2-ekvivalenter. For 

aluminium er det antatt mellom 94% resirkulering. Volvo sin produktdeklarasjon oppgir 90% 

resirkulering. For stål er antatt en resirkuleringsgrad på om lag 34%. 

I følge Volvo sin produktdeklarasjon brukes 219,6 GJ til vedlikehold over hele bussens levetid. 

Tabell 251 viser samlet energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter over hele levetiden fra fabrikasjon 

og vedlikehold av Volvo 8500. Til sammen forbrukes om lag 0,69 TJ med energi. Over hele levetiden 

anslås utslippet av CO2-ekvivalenter til 30 tonn. 

Samlet energibruk og utslipp kan fordeles på transportarbeidet bussen utfører over hele levetiden og 

på utkjørt distanse.   

Tabell 251 Energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter totalt fra fabrikasjon og vedlikehold av Volvo 8500 

                                                           
810

 Behandlet jern (”wrought”) og støpejern (”cast iron”) er slått sammen til støpejern. 
811

 Stål er i  produktdeklarasjonen oppgitt som ”steel rod”, altså stålstang. 
812

 Utslippet gjelder CO2, ikke CO2-ekvivalenter.  
813

 Inkluderer messing og bronse. 
814

  Polypropylene fra ELCD, se http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasets/html/processes/0dc3d65b-7ff8-
4c92-a694-748fb28070a9_02.00.000.html  
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 ProBas, intern-navn Kunststoff\PUR-Hartschaum-DE-2005 

http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasets/html/processes/0dc3d65b-7ff8-4c92-a694-748fb28070a9_02.00.000.html
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Kategori 
Energi 
(GJ) 

CO2-ekvivalenter 
(tonn) 

Materialer 261,8 19,4 

Produksjon 206,2 5,8 

Vedlikehold 219,6 4,8 

Sum 687,6 30 

 

Samlet kjørelengde over hele bussens levetid anslås til 1 million km i produktdeklarasjonen 816. SSB 

(2008)  817opplyser at passasjerbelegget for busser varierer fra 30-32 på langdistanse til 16-20 for 

kortdistanse. Belegget for den lange distansen er basert på  distansen Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim 

og Bergen-Stavanger. Belegget for den korte distansen er basert på tall for strekningen Oslo-

Lillestrøm og Oslo-Asker. I fortsettelsen bruker vi 31 for lang distanse og 18 for kort distanse. En 

gjennomsnittlig buss i Norge 2006 hadde 45 818 seter mens Volvo 8500 har 49 seter 819.  

Vi velger å presentere to estimat for passasjerkm for bussen over hele levetiden, ett for bussen som 

ekspressbuss og ett for bussen i lokal rutetrafikk. Utkjørt distanse multiplisert med passasjerbelegget 

gir passasjer-km. Tabell 252 viser energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter pr passasjerkm som 

følger av fabrikasjon og vedlikehold av kjøretøyet. Vi presenterer også en beregning hvor 

gjennomsnittlig  passasjerbelegget brukes til å beregne antall passasjerkm.  I følge SSB (2008) var 

gjennomsnittlig belegg for alle norske busser 12 passasjerer pr km i Norge 2005 820. 

Tabell 252 Energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter fra fabrikasjon for buss pr passasjer-km på kort og lang distanse 

 
Kort distanse Lang distanse Gjennomsnitt 

Kategori 

Energibruk 
MJ/passasjer-
km 

CO2-
ekvivalenter 
gram pr 
passasjer-
km 

Energibruk 
MJ/passasjer-
km 

CO2-
ekvivalenter 
gram pr 
passasjer-
km 

Energibruk 
MJ/passasjer-
km 

CO2-
ekvivalenter 
gram pr 
passasjer-
km 

Materialer 0,0145 1,08 0,0084 0,63 0,0218 1,62 

Produksjon 0,0115 0,32 0,0067 0,19 0,0172 0,48 

Vedlikehold 0,0122 0,27 0,0071 0,15 0,0183 0,40 

Sum 0,0382 1,67 0,0222 0,97 0,0573 2,50 
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  http://www.volvo.com/vce/vebiz2webauthor/sharepoint/docfetch.aspx?docID=90&listID=a560d670-9b7a-
40ff-845b-f34973fc7493&area=VolvoCom+Volvo+Group side 4. 
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 http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf, side 46 
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 ibid., side 46 
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 http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf side 23 
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Energibruken og utslippene fra fabrikasjon og vedlikehold av kjøretøyet kan også fordeles på vogn-

km. Vi bruker 1 million km som mål på utkjørt distanse over hele bussens levetid. Tabell 253 viser 

resultatet.  

Tabell 253 Energibruk og utslipp fra fabrikasjon og vedlikehold av Volvo 8500 pr vogn-km 

Kategori 

Energibruk 
MJ/vogn-
km 

CO2-
ekvivalenter 
gram pr 
vogn-km 

Materialer 0,2618 19,4 

Produksjon 0,2062 5,8 

Vedlikehold 0,2196 4,8 

Sum 0,6876 30,0 

 

Oppsummering 

Energibruk pr vogn-km 

 For å gjøre en realistisk sammenlikning av energibruk med alternative og konvensjonelle drivstoff tar 

vi med dieselbussene som utgjorde kontrollgruppene for de ulike forsøk med alternative drivstoff 

som er referert ovenfor. Vi velger å bruke medianen av forbruket for de fire kontrollgruppene. Dette 

er dieselbusser som har vært brukt i lokale ruter under relativt like forhold. Dette gir 29,1 MJ pr 

vogn-km. Dette er nesten tre ganger høyere enn energibruken for norske busser totalt i 2005, som 

var på 10,08 MJ/km.  Tallet for Norge omfatter også ekspressbusser, noe som åpenbart er en feilkilde 

når tallene sammenliknes med alternative drivstoff brukt i busser i lokal rutetrafikk. 

Estimatet for bio-diesel i oppsummeringstabellene er hentet fra forsøket med biodiesel i St Louis 

Metro. Vi har referert til to flåte-tester med biodiesel i St Louis og dette er den nyeste av dem. Busser 

som bruker CNG og hybrid-busser er hentet fra en flåtetest i New York City Transit. Hydrogen-busser 

er hentet fra CUTE-prosjektet.  Videre har vi tatt med bybussene som er estimert av Chester & 

Horvath 821. Det dreier seg om en gjennomsnittlig amerikansk buss med et belegg på 10,5 passasjer 

pr buss, en buss som brukes i rush-trafikk med et belegg på 40 pr buss og en buss som brukes 

utenom rush-trafikk med et belegg på 5 passasjerer pr buss. Vi har brukt Tank-to-Wheel estimatet fra 

Chester & Horvath. For infrastruktur, fabrikkering av transportmiddel og drivstoff har vi brukt samme 

tall som for norske busser i 2005 for å gi en rimelig tilpassing til norske forhold. Chester & Horvath 

estimerer samme energibruk og utslipp pr vogn-km for alle bussene. 

Busser i Norge 2005 er veide gjennomsnittstall for alle busser. Med veid gjennomsnitt mener vi at 

sum energibruk eller utslipp er fordelt på sum transportarbeid (passasjer-km) eller trafikkarbeid 

(vogn-km) for alle busser. Estimatet for bybuss er hentet fra Ruter's årsrapport for 2009 og estimatet 

for ekspressbuss er hentet fra Schlaupitz. Den tyske LCA-databasen ProBas har et estimat for en 

ekspressbuss i Tyskland 2005 som også er inkludert. 
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Tabell 254 viser resultatet av en sammenlikning av ulike typer drivstoff for busser. Vi har antatt at 

alle busser i Norge i 2005 brukte diesel slik at tillegg for brutto direkte energi (well-to-tank) er det 

samme som for diesel-bussene. 

Verdiene for busser med biodiesel er basert på en blanding med 80% diesel og 20% biodiesel. Vi 

antar her at biodiesel kommer fra RME. 

Tabell 254 Samlet energibruk i MJ pr vogn-km for busser med ulikt drivstoff i ulike livsløpsfaser 

MJ pr vogn-km 

Direkte  
Tank-to-
Wheel 

Brutto 
direkte 
tillegg 
Well-to-
Tank Infrastruktur 

Fabrikasjon 
kjøretøy Sum 

Average USA  14,4 1,8 0,68 0,69 17,5 

Peak USA  14,4 1,8 0,68 0,69 17,5 

Off-peak USA  14,4 1,8 0,68 0,69 17,5 

Diesel kontrollgruppe 29,1 4,3 0,68 0,69 34,8 

Biodiesel 23,8 3,7 0,68 0,69 28,9 

CNG 47,2 7,3 0,68 0,69 55,9 

Hybrid 23,3 3,5 0,68 0,69 28,2 

Hydrogen 28,7 22,5 0,68 0,69 52,5 

Buss Norge 2005 10,1 1,5 0,68 0,69 13,0 

Bybuss  Oslo 2009 15,7 2,4 0,68 0,69 19,5 

Ekspressbuss Norge 2007 11,3 1,7 0,68 0,69 14,3 

ProBas-Reisebus 6,4 0,9 0,68 0,69 8,7 

 

I Tabell 254 er det antatt gassreformering ved produksjon av hydrogen. For hybrid-bussene er brutto 

direkte energibruk beregnet for diesel som brukes til å lade batteriet som den elektriske motoren får 

strøm fra. 

I Tabell 254 kommer CNG høyest ut på grunn av høyt direkte energiforbruk. Tillegget for brutto 

direkte energi er derimot mye høyere for hydrogen.  

Den indirekte energibruken er satt lik for alle busser, det samme gjelder energibruken for fabrikasjon 

og vedlikehold av transportmiddelet. Den indirekte energibruken utgjør nesten 8,7% av samlet 

energibruk for norske busser i Norge i 2005. Energibruk for infrastruktur alene om lag 4,3%.  

Energibruk pr passasjer-km 

Tabell 255 viser samlet energibruk for busser pr passasjer-km.  For tank-to-wheel energibruk er det 

brukt passasjerbelegg fra de flåte-testene som resultatene er hentet fra. For Norge 2005 er det brukt 

gjennomsnittlig passasjer-belegg på 12 passasjerer pr km  (SSB 2008)822.  Det samme belegget er 

brukt for beregning av energibruken for well-to-tank for alle drivstoff og for fabrikasjon av 
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kjøretøyet. For den indirekte energibruken er den totale energien for ett år for busser dividert med 

passasjer-km for busser i 2007 som var på 4 241 millioner passasjer-km 823. 

Estimatet i ProBas er hentet fra TREMOD og oppgitt i Well-to-Wheel energibruk. Samtidig oppgir 

ProBas mengde energi med drivstoff som er nødvendig for å produsere  en passasjer-km. Dette er 

Tank-to-Wheel estimatet og differensen er Well-to-Tank estimatet. Estimatet fra ProBas er basert  på 

disse utregningene. 

Brutto direkte energitillegg, Well-to-Tank, (og tilsvarende utslipp) fra ProBas inkluderer energibruk og 

utslipp for det kjemiske stoffet Urea som brukes til å begrense utslipp av NOx i forbrenningsmotorer 
824. ProBas beregner input av Urea til  0,643 gram pr passasjer-km. 

Energibruk pr passasjer-km for infrastruktur er beregnet ved å fordele samlet energibruk for 

infrastruktur busser på produsert passasjer-km i 2007 825. Energibruk for fabrikasjon pr passasjer-km 

er beregnet ved å bruke utkjørt distanse for en Volvo 8500 oppgitt av Volvo og multiplisere med 

gjennomsnittlig belegg for alle busser i Norge i 2005 hentet fra SSB 826 som er 12 passasjerer/km. 

Tabell 255 Samlet energibruk i MJ pr passasjer-km for busser med ulikt drivstoff i ulike livsløpsfaser 

MJ pr passasjer-km 

Direkte  
Tank-
to-
Wheel 

Brutto 
direkte 
tillegg 
Well-to-
Tank Infrastruktur 

Fabrikasjon 
kjøretøy Sum 

Average USA  1,37 0,17 0,11 0,06 1,71 

Peak USA  0,37 0,05 0,11 0,06 0,58 

Off-peak USA  2,93 0,37 0,11 0,06 3,47 

Diesel kontrollgruppe 9,84 1,47 0,11 0,06 11,48 

Biodiesel 7,85 1,23 0,11 0,06 9,25 

CNG 15,72 2,44 0,11 0,06 18,33 

Hybrid 7,77 1,16 0,11 0,06 9,10 

Hydrogen 5,74 4,49 0,11 0,06 10,40 

Buss Norge 2005 0,84 0,13 0,11 0,06 1,13 

Bybuss  Oslo 2009 1,33 0,20 0,11 0,06 1,70 

Ekspressbuss Norge 2007 0,71 0,11 0,11 0,06 0,98 

ProBas 0,40 0,06 0,11 0,06 0,63 

 

Energibruk pr sete-km 

Tabell 256 viser energibruk pr setekm for de ulike energikjedene. For en gitt energikjedene i (Tank-

to-Wheel, Well-to-Tank, infrastruktur eller fabrikasjon kjøretøy) er energibruken pr setekm beregnet 

ut fra energibruken pr passasjer-km og forutsetninger om passasjer-belegg. Likning 31 viser formelen 

for utregningen. Siste ledd i likningen er passasjer-belegget som er gjengitt i kolonne G mens 

setekapasiteten totalt er gjengitt i kolonne F i Tabell 256. 

                                                           
823

 Statistisk Årbok, 2009, http://www.ssb.no/aarbok/tab/tab-414.html   
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 http://de.wikipedia.org/wiki/Harnstoff  
825

 http://www.ssb.no/aarbok/tab/tab-414.htm 
826

 Side 23, http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf 
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Likning 31  Energibruk pr sete-km for energikjede i 

   
        

 
   

        
 
        

        
 

 

I Tabell 256 er diesel-busser USA tatt ut siden dette er et middeltall for en kontrollgruppe som består 

av ulike typer busser. Vi har derfor ikke noe setekapasitet eller passasjer-belegg for denne gruppen 

busser. Estimatet for reisebuss fra ProBas  er basert på samme passasjer pr km og samme passasjer-

belegg som ekspressbussen i Norge 2007. 

Tabell 256 Samlet energibruk i MJ pr sete-km for busser med ulikt drivstoff i ulike livsløpsfaser 

MJ pr passasjer-km 

Direkte 
Tank-to-
Wheel 

(A) 

Brutto 
direkte 
tillegg 
Well-

to-Tank 
(B) 

Infra-
struktur 

(C) 

Fabrika-
sjon 

kjøretøy 
(D) 

Sum 
(E) 

Sete-
kapa-
sitet 
(F) 

Passasjer-
belegg pst 

(G) 

Average USA  0,317 0,040 0,015 0,015 0,387 45 23,3 % 

Peak USA  0,317 0,040 0,015 0,015 0,387 45 88,9 % 

Off-peak USA  0,317 0,040 0,015 0,015 0,387 45 11,1 % 

Biodiesel 0,553 0,087 0,016 0,016 0,672 43 7,0 % 

CNG 1,275 0,198 0,018 0,019 1,510 37 8,1 % 

Hybrid 0,613 0,092 0,018 0,018 0,741 38 7,9 % 

Hydrogen 0,956 0,749 0,023 0,023 1,750 30 16,7 % 

Norge 2005 0,224 0,033 0,015 0,015 0,288 45 26,7 % 

Bybuss  Oslo 2009 0,369 0,055 0,015 0,015 0,454 45 27,7 % 

Ekspressbuss Norge 2007 0,247 0,037 0,015 0,015 0,315 46 34,9% 

ProBas-ReiseBus 0,139 0,021 0,015 0,015 0,191 46 34,9% 

 

Variasjonen i energiforbruket kan vi måle i CV-verdier. En CV-verdi er standardavviket over 

gjennomsnittet.  En CV-verdi måler derfor normalisert varians, hvor stor variansen er i forhold til 

fordelingens middelverdi målt med gjennomsnittet. Ser vi på Tank-to-Wheel  energibruk målt med 

vogn-km, passasjer-km og sete-km vil fordelingen pr vogn-km ha lavest CV-verdi med 0,57 mens 

energibruk målt pr passasjer-km vil ha den største CV-verdien på 1,07. Fordelingen av energibruk pr 

sete-km har en CV-verdi på 0,72. Vi kan slutte av dette at variasjon i passasjer-belegg påvirker 

fordelingen pr passasjer-km mer enn forskjeller i kjøretøyenes og drivstoffenes energibruk . 

Når vi analyserer energibruk pr sete-km eller pr vogn-km sammenlikner vi kjøretøy med ulik drivstoff 

uavhengig av passasjer-belegget. Busser med CNG har fremdeles den høyeste energibruken.  En 

ekspressbuss har den laveste energibruken selv når vi kontrollerer for forskjeller i passasjer-belegg. 

Gjennomsnittet for alle busser i Norge i 2005 kommer lavest ut om vi ser bort fra estimatet fra 

Probas.  

Tank-to-Wheel estimatet pr passasjer-km fra ProBas er for en tysk ekspressbuss som vil kunne gjøre 

bruk av motorveier med mindre kurvatur og jamnere fart enn en norsk ekspressbuss. Videre vil 
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denne energibruken være på påvirket av tysk passasjer-belegg. Vi har omregnet dette estimatet pr 

vogn-km og pr sete-km ved å bruke norske tall for passasjer-belegg og antall seter. Estimatet for den 

norske ekspressbussen er mer representativt for norske forhold siden den bruker norsk passasjer-

belegg og drivstoff-forbruk for norske veier som utgangspunkt. 

CO2-utslipp pr vogn-km 

Tabell 257 viser fordeling av utslipp av CO2 -ekvivalenter pr vogn-km. For tank-to-wheel kjeden er 

det beregnet utslipp av CO2, ikke CO2-ekvivalenter.  Vi regner med at avvik i forhold til  utslipp av 

CO2-ekvivalenter er marginalt. For diesel er utslippet av CO2  og CO2-ekvivalenter for busser målt pr 

vogn-km praktisk talt identiske (SSB 2008) 827.   

For hydrogen er utslippet i tank-to-wheel kjeden satt til null. Hydrogen kommer fra sentral 

reformering av naturgass. Hybridbussene antas å ha utslipp pr MJ for framdriftsenergi som er 

identisk med dieselbusser siden diesel brukes til å produsere strøm til batteriet. Utslippsreduksjonen 

for hybrid-busser kommer derfor i form av  lavere drivstofforbruk pr km i forhold til kontrollgruppen 

med vanlig diesel. Denne kontrollgruppen er ikke inkludert i tabellene nedenfor. 

Utslipp knyttet til indirekte energibruk (infrastruktur og fabrikasjon av kjøretøyet) er satt lik for alle 

typer drivstoff. 

 Tabell 257 Samlede utslipp av gram CO2-ekvivalenter for busser pr vogn-km 

 

Direkte  
Tank-to-
Wheel 

Brutto direkte 
tillegg 
Well-to-Tank 

Infra-
struktur 

Fabrikasjon 
kjøretøy Sum 

Average USA  1541 162 49 30 1781 

Peak USA   1541 162 49 30 1781 

Off-peak USA   1541 162 49 30 1781 

Diesel kontrollgruppe 2141 338 49 30 2557 

Biodiesel 1399 282 49 30 1760 

CNG 2566 642 49 30 3287 

Hybrid 1714 270 49 30 2063 

Hydrogen 0 1523 49 30 1601 

Norge 2005 741 117 49 30 937 

Bybuss  Oslo 2009 1116 182 49 30 1377 

Ekspressbuss Norge 2007 830 131 49 30 1040 

ProBas - Reisebus 468 74 49 30 620 

 

Tabell 257 viser at busser med CNG har de største utslipp. Busser med hydrogen har de største 

utslipp i well-to-tank energikjeden, her diesel det laveste utslippet sett bort fra norsk vannkraft. Alt i 

alt kommer hybrid-bussene med norsk vannkraft de laveste utslipp pr vogn-km. 

I Norge 2005 utgjorde utslipp fra framdriften av busser (tank-to-wheel) 88,4% av alle utslipp. Utslipp 

fra infrastruktur utgjorde om lag 5,8% mens utslipp fra fabrikasjon av kjøretøyet utjorde 3,4%. 

                                                           
827

 http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf , Tabell 2.18, side 24. 

http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf
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Utslipp knyttet til framstilling av diesel utgjorde 2% for norske busser i 2005. For busser med 

hydrogen som drivstoff utgjør energibruken for framstilling av drivstoffet 93,9% av alle utslipp. 

CO2-utslipp pr passasjer-km og sete-km 

Tabell 258 viser samlede utslipp av CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for busser med ulikt drivstoff. 

Som i Tabell 257 er det bare beregnet utslipp av CO2 for den direkte energibruken, Tank-to-Wheel. 

Forutsetningene for Tabell 258 er de samme som for Tabell 254. Når det gjelder forutsetninger om 

passasjerbelegg bruker Tabell 258 de samme forutsetninger som tabellen med energibruk pr 

passasjer-km.  

Tabell 258 Samlede utslipp av gram CO2-ekvivalenter for busser pr passasjer-km 

 

Direkte  
Tank-to-
Wheel 

Brutto direkte 
tillegg 
Well-to-Tank Infrastruktur Fabrikasjon Sum 

Average USA  148 15 8 3 174 

Peak USA   38 4 8 3 52 

Off-peak USA   302 33 8 3 345 

Diesel kontrollgruppe 724 114 8 3 848 

Biodiesel 462 93 8 3 565 

CNG 855 214 8 3 1080 

Hybrid 571 90 8 3 672 

Hydrogen 0 305 8 3 315 

Norge 2005 62 10 8 3 82 

Bybuss  Oslo 2009 94 15 8 3 120 

Ekspressbuss Norge 2007 52 8 8 3 71 

ProBas 30 5 8 3 45 

 

Tabell 258 viser busser med CNG og diesel som drivstoff kommer ut med de høyeste utslippene. 

Tabell 259 viser utslipp av gram CO2 pr sete-km for ulike typer busser. Vi bruker samme 

forutsetninger og omregningsformel som for Tabell 256. Det er bare beregnet utslipp av CO2 for den 

direkte energikjeden, Tank-to-Wheel.   

Tabell 259 Samlede utslipp av gram CO2-ekvivalenter for busser pr sete-km 

 

Direkte  
Tank-to-Wheel 

Brutto direkte 
tillegg 
Well-to-Tank Infra-struktur 

Fabrikasjon 
kjøretøy Sum 

Average USA  23,3 3,6 1,1 1,1 29,1 

Peak USA  23,3 3,6 1,1 1,1 29,1 

Off-peak USA  23,3 3,6 1,1 1,1 29,1 

Biodiesel 40,7 6,6 1,2 1,2 49,6 

CNG 93,8 17,3 1,4 1,4 113,8 

Hybrid 45,1 7,1 1,3 1,3 54,9 

Hydrogen 0,0 50,8 1,7 1,7 54,1 

Norge 2005 16,5 2,6 1,1 1,1 21,3 
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Bybuss  Oslo 2009 17 4,3 1,1 1,1 30,5 

Ekspressbuss Norge 2007 18,2 2,9 1,1 1,1 23,3 

ProBas - Reisebus 10,3 1,6 1,1 1,1 14,1 

 

Valgte estimat 
I denne delen skal vise på de estimat vi velger ut som representative for norske busser i 2010. Vi 

skiller mellom busser brukt i bykjøring og ekspressbusser. De første brukes på korte reiser og de 

andre på lengre reiser.  Estimatet for bybusser henter vi fra Ruters årsrapport fra 2009. Estimatet for 

ekspressbuss henter vi fra Schlaupitz. 

Vi skal også estimere energibruk og utslipp for busser med alternative drivstoff. Vi skal bruke 

estimatet for busser med biodiesel hentet fra forsøket i St Louis Metro. Bussene brukte en blanding 

med 20% biodiesel og 80% konvensjonell diesel.  Disse bussene ble brukt i helt andre ruter og med 

helt andre passasjer-belegg enn norske busser. Vi kan derfor ikke overføre estimatet til norske 

forhold uten videre.   

I forsøket i St Louis ble det også brukt en kontrollgruppe med diesel-busser. Disse ble brukt under 

identiske forhold og hadde identisk størrelse som bussene som brukte biodiesel. Det gir oss en 

mulighet til å se på det relative forholdet i energibruk mellom noenlunde identiske busser brukt 

under identiske forhold. Vi beregner en multiplikator-effekt  som er et forholdstall mellom biodiesel-

bussene og dieselbussene i kontrollgruppen. Denne multiplikatoren kan vi benytte sammen med 

estimat for energibruk og utslipp for norske busser. Vi forutsetter da at forholdet mellom 

biodieselbusser og norske busser brukt i bykjøring eller som ekspressbusser er det samme som 

forholdet mellom biodieselbussene og kontrollgruppen i flåteforsøket i St Louis Metro. Vi benytter 

altså ikke absolutte tall for biodiesel-bussene fra St Louis, vi benytter bare det relative forholdet 

mellom biodiesel-bussene og vanlige diesel-busser i kontrollgruppen. 

Vi antar at det relative forholdet mellom biodiesel-busser og diesel-busser brukt i som 

ekspressbusser er det samme som det relative forholdet mellom de samme busstyper brukt i 

bykjøring. 

Forholdstallet mellom biodiesel-busser og diesel-busser i St Louis er regnet ut som forholdet mellom 

median energibruk i de to gruppene. Når det gjelder utslipp antar vi at forholdet mellom utslipp i den 

direkte energikjeden (Tank-to-Wheel) er det samme som forholdet mellom energibruk. 

Utslippsfaktorene styres altså av det relative forholdet mellom energibruk  i to grupper av busser, 

den ene gruppen er busser med biodiesel og den andre gruppen er norske busser brukt til bykjøring 

eller som ekspressbuss. 

I forsøket med hybridbusser i New York brukte man også en kontrollgruppe med dieselbusser. For å 

estimere energibruk og utslipp for hybridbusser bruker vi samme oppskrift som skissert ovenfor for 

biodiesel-bussene. 

Når det gjelder tillegg i energibruk i den brutto direkte kjede, altså Well-to-Tank estimatet, bruker vi 

tapsmultiplikatorene slik de er presentert tidligere i dokumentet. Disse tapsmultiplikatorene bruker 

vi sammen med estimatet for den direkte energibruken slik vi har beskrevet det ovenfor. Utslipp av 

CO2-ekvivalenter beregner vi ved å bruke de samme utslippsfaktorer i gram pr MJ for ulike drivstoff 
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slik de presentert tidligere. Disse utslippsfaktorene bruker vi sammen med estimat for direkte 

energibruk.  

For hybrid-busser bruker vi tapsmultiplikatorer og utslippsfaktorer for diesel som brukes i 

forbrenningsmotoren som produserer elektrisitet til batteriet til den elektriske motoren.  

Vi vil også presentere estimat for hydrogen-busser. Her har vi ikke hatt noen kontrollgruppe med 

dieselbusser. Vi bruker tallene pr vogn-km og pr passasjer-km og sete-km slik de er beregnet for 

hydrogenbussene uten å gå veien om multiplikatorer i forhold til diesel-busser. Dette betyr at 

egenskaper ved ruter og egenskaper ved busser som ble brukt i forsøkene med hydrogenbusser vil 

påvirke estimatet siden vi ikke kan kontrollere for disse forskjellene på samme måte som vi kan for  

biodiesel-busser og hybrid-busser. I tilegg ble forsøket med hydrogen-busser (CUTE-prosjektet) bare 

gjennomført for bybusser. Vi gir derfor bare gi estimat for hydrogenbusser brukt som bybusser. 

Tabell 260 viser energibruk pr vogn-km i alle livsløpfaser. Tabell 261 viser samme energibruk pr 

passasjer-km og Tabell 262 viser samme energibruk pr sete-km.  

For bybusser har vi brukt et passasjer-belegg på 17 passasjerer pr km og en kapasitetsutnyttelse på 

27,7% 828. For ekspressbussen har vi brukt et belegg på 15,9 passasjerer pr km og en 

kapasitetsutnyttelse på 34,9% hentet fra SSB's Statistikkbank 829.  Energibruk pr passasjer-km for 

infrastruktur og fabrikasjon av transportmiddel er beregnet ved å ta utgangspunkt i energibruk pr 

vogn-km og justere for passasjerbelegget pr km. 

 

 

 

Tabell 260 Energibruk i MJ pr vogn-km for busser med ulikt drivstoff i ulik type kjøring i alle livsløpsfaser Norge 2010. 

MJ/vogn-km Direkte 

Brutto 
direkte 
tillegg 

Infra- 
struktur 

Fabrikasjon 
kjøretøy Sum 

Bybuss  15,7 2,3 0,7 0,7 19,4 

Ekspressbuss Norge 11,3 1,7 0,7 0,7 14,3 

Biodiesel bybuss 15,7 2,5 0,7 0,7 19,6 

Biodiesel ekspressbuss 11,3 2,5 0,7 0,7 15,1 

Hybrid bybuss 10,6 1,6 0,7 0,7 13,6 

Hybrid ekspressbuss 7,6 1,1 0,7 0,7 10,1 

Hydrogen bybuss 28,7 22,5 0,7 0,7 52,5 
 

Tabell 261 Energibruk i MJ pr passasjer-km for busser med ulikt drivstoff i ulik type kjøring i alle livsløpsfaser Norge 2010. 

                                                           
828

  Årsrapport fra Ruter, side 28 og side 33,  http://ruter.no/PageFiles/1829/Aarsrapport_2010_.pdf 
829

 
http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?MainTable=KollektnyA&SubjectCode=10&pla
nguage=0&nvl=True&mt=1&nyTmpVar=true 
 

http://ruter.no/PageFiles/1829/Aarsrapport_2010_.pdf
http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?MainTable=KollektnyA&SubjectCode=10&planguage=0&nvl=True&mt=1&nyTmpVar=true
http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?MainTable=KollektnyA&SubjectCode=10&planguage=0&nvl=True&mt=1&nyTmpVar=true
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MJ/passasjer-km Direkte 

Brutto 
direkte 
tillegg 

Infra- 
struktur 

Fabrikasjon 
kjøretøy Sum 

Bybuss  1,332 0,199 0,040 0,040 1,611 

Ekspressbuss Norge 0,710 0,106 0,043 0,043 0,902 

Biodiesel bybuss 1,275 0,200 0,040 0,040 1,556 

Biodiesel ekspressbuss 0,680 0,107 0,043 0,043 0,873 

Hybrid bybuss 0,901 0,135 0,040 0,040 1,116 

Hybrid ekspressbuss 0,480 0,072 0,043 0,043 0,638 

Hydrogen bybuss 1,684 4,493 0,040 0,040 6,256 

 

Tabell 262 Energibruk i MJ pr sete-km for busser med ulikt drivstoff i ulik type kjøring i alle livsløpsfaser Norge 2010. 

MJ pr sete-km Direkte 

Brutto 
direkte 
tillegg 

Infra- 
struktur 

Fabrikasjon 
kjøretøy Sum 

Bybuss  0,369 0,055 0,015 0,015 0,454 

Ekspressbuss Norge 0,247 0,037 0,015 0,015 0,315 

Biodiesel bybuss 0,369 0,058 0,016 0,016 0,459 

Biodiesel ekspressbuss 0,248 0,039 0,016 0,016 0,318 

Hybrid bybuss 0,256 0,038 0,018 0,018 0,330 

Hybrid ekspressbuss 0,172 0,026 0,018 0,018 0,234 

Hydrogen bybuss 0,956 0,749 0,023 0,023 1,750 

 

Tabell 263 viser utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr vogn-km for bybusser og ekspressbusser med 

ulikt type drivstoff i alle livsløpsfaser. Tabell 264 viser utslippene pr passasjer-km og Tabell 265 viser 

utslippene pr sete-km. Utslipp pr passasjer-km er beregnet ved å ta utgangspunkt i utslipp pr vogn-

km og justere for passasjerbelegg pr km. 

 

Tabell 263 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr vogn-km for busser med ulikt drivstoff i ulik type kjøring i alle 
livsløpsfaser Norge 2010. 

Gram CO2-ekv pr vogn-
km Direkte 

Brutto 
direkte 
tillegg 

Infra- 
struktur 

Fabrikasjon 
kjøretøy Sum 

Bybuss  1116,0 182,5 48,7 30,0 1377,2 

Ekspressbuss Norge 830,1 130,9 48,7 30,0 1039,7 

Biodiesel bybuss 1116,3 186,8 48,7 30,0 1381,7 

Biodiesel ekspressbuss 830,3 134,0 48,7 30,0 1043,0 

Hybrid bybuss 755,1 123,5 48,7 30,0 957,3 

Hybrid ekspressbuss 561,7 88,6 48,7 30,0 729,0 

Hydrogen bybuss 0,0 1522,7 48,7 30,0 1601,4 
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Tabell 264 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for busser med ulikt drivstoff i ulik type kjøring i alle 
livsløpsfaser Norge 2010. 

Gram CO2-ekv pr pass-
km Direkte 

Brutto 
direkte 
tillegg 

Infra- 
struktur 

Fabrikasjon 
kjøretøy Sum 

Bybuss  94,0 15,5 2,9 1,8 114,1 

Ekspressbuss Norge 52,2 8,2 3,1 1,9 65,4 

Biodiesel bybuss 90,0 15,1 2,9 1,8 109,7 

Biodiesel ekspressbuss 50,0 8,1 3,1 1,9 63,0 

Hybrid bybuss 63,6 10,5 2,9 1,8 78,7 

Hybrid ekspressbuss 35,3 5,6 3,1 1,9 45,9 

Hydrogen bybuss 0,0 304,5 2,9 1,8 309,2 

 

Tabell 265 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr sete-km for busser med ulikt drivstoff i ulik type kjøring i alle livsløpsfaser 
Norge 2010. 

Gram CO2-ekv pr sete-
km Direkte 

Brutto 
direkte 
tillegg 

Infra- 
struktur 

Fabrikasjon 
kjøretøy Sum 

Bybuss  17,4 4,3 1,1 1,1 23,9 

Ekspressbuss Norge 18,2 2,9 1,1 1,1 23,3 

Biodiesel bybuss 17,4 4,4 1,2 1,2 24,1 

Biodiesel ekspressbuss 18,2 2,9 1,2 1,2 23,5 

Hybrid bybuss 12,1 3,0 1,3 1,3 17,7 

Hybrid ekspressbuss 12,6 2,0 1,3 1,3 17,3 

Hydrogen bybuss 0,0 50,8 1,7 1,7 54,1 

 

Til slutt skal vi se på verdier for SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter for busser med ulikt drivstoff. 

TOPP-ekvivalent er et mål for dannelse av bakkenært ozon. Ekvivalentverdien består av et sett med 

komponenter som er veid i forhold til hverandre etter deres bidrag til ozondannelse 830. 

Komponentene er CO, NMVOC, NOx og CH4. Jo større ekvivalentverdi, jo større er bidraget til 

bakkenær ozondannelse. 

SO2-ekvivalent er et mål på forsuringspotensiale til et sett med komponenter 831 . Komponentene er 

regnet om til SO2-verdier etter deres bidrag til forsuring relativt til SO2. Komponentene er SO2, NOx, 

HCl (saltsyre), HF (hydrogenfluorid), NH3 (amoniakk) og H2S  (hydrogensulfid). Jo større 

ekvivalentverdi, jo større bidrag til forsuring. 

                                                           
830

 
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd
#T 
831

 
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd
#S 

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd#T
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd#T
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd#S
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd#S
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Vi har valgt å bruke disse ekvivalentverdiene framfor å beregne utslipp for hver av 

delkomponentene. Fordelen med å bruke ekvivalentverdier er at vi får et samlet mål for utslippet for 

flere komponenter samtidig. Dette letter tolkingen av stoffenes bidrag til bakkenær ozondannelse 

eller deres forsuringspotensiale siden antall verdier som sammenliknes blir kraftig redusert. Samtidig 

sikrer vi at stoffene blir sammenliknet på et enhetlig måte. 

Verdiene er hentet fra ProBas. Vi har med andre ord ikke beregnet disse ekvivalentverdiene selv. 

Verdiene fra ProBas er regnet om til gram pr MJ for ulike energikjeder. ProBas gir verdier for to 

energikjeder, den direkte energikjede og tillegget i den brutto direkte energikjede. ProBas gir ingen 

estimat for transportmiddel eller for transportmidlenes infrastruktur. Følgelig presenterer vi bare 

utslippstall for direkte energibruk (Tank-to-Wheel) og for tillegget i brutto direkte energikjede (Well-

to-Tank). Utslippsfaktoren for tillegget i den brutto direkte energikjede multipliseres med energibruk 

i den direkte energikjede siden det er denne mengde energi som utløser utslippene. Med andre ord: 

Utslippene  i Well-to-Tank kjeden utløses for å realisere den mengde energi som brukes i den direkte 

energikjeden (Tank-to-Wheel).  

ProBas gir ikke utslippsverdier for SO2-ekvivalenter eller TOPP-ekvivalenter for busser som går på 

biodiesel. ProBas gir bare utslippstall  for biodiesel i  personbiler. Vi har regnet utslippsfaktorer i gram 

pr MJ for biodiesel i busser ved å anta samme forhold mellom utslippsfaktorer for diesel og biodiesel 

i en buss som i en  personbil. Det relative forholdet mellom utslippsfaktorene for diesel og biodiesel i 

en personbil kjenner vi fra ProBas. I biodiesel-estimatene i tabellene under er det antatt at biodiesel 

kommer fra RME (rapsolje). 

ProBas gir ikke estimat for SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter for hydrogen. Vi har derfor ikke 

noe estimat for SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter for busser som går på hydrogen. 

Tabell 266 viser utslippsfaktorer for SO2-ekvivalent og TOPP-ekvivalent i gram pr MJ for busser i 

Norge 2010. 

Tabell 266 Utslippsfaktorer for SO2-ekvivalent og TOPP-ekvivalent i gram pr MJ for busser Norge 2010. 

 
Tank-to-Wheel Well-to-Tank 

g/MJ SO2-ekv TOPP-ekv SO2-ekv TOPP-ekv 

Bybuss  0,65 1,06 0,05 0,05 

Ekspressbuss Norge 0,65 1,06 0,05 0,05 

Biodiesel bybuss 0,52 0,85 0,09 0,03 

Biodiesel ekspressbuss 0,52 0,85 0,09 0,03 

Hybrid bybuss 0,65 1,06 0,05 0,05 

Hybrid ekspressbuss 0,65 1,06 0,05 0,05 

 

Tabell 267 viser utslipp av SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter i gram pr vogn-km for busser i 

Norge 2010. Tabell 268 viser samme utslipp pr passasjer-km. 

Tabell 267 Utslipp av gram SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter pr vogn-km for busser Norge 2010. 

 
Tank-to-Wheel Well-to-Tank Sum 

g pr vogn-km SO2-ekv TOPP-ekv SO2-ekv TOPP-ekv SO2-ekv TOPP-ekv 
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Bybuss  10,23 16,64 0,85 0,80 11,08 17,44 

Ekspressbuss Norge 7,34 11,94 0,61 0,58 7,95 12,51 

Biodiesel bybuss 8,18 13,31 1,36 0,53 9,54 13,84 

Biodiesel ekspressbuss 5,87 9,55 0,97 0,38 6,84 9,93 

Hybrid bybuss 6,92 11,26 0,58 0,54 7,50 11,80 

Hybrid ekspressbuss 4,96 8,08 0,41 0,39 5,38 8,47 

 

Tabell 268 Utslipp av gram SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter pr passasjer-km for busser  Norge 2010. 

 
Tank-to-Wheel Well-to-Tank Sum 

g pr pass-km SO2-ekv TOPP-ekv SO2-ekv TOPP-ekv SO2-ekv TOPP-ekv 

Bybuss  0,87 1,41 0,07 0,07 0,94 1,48 

Ekspressbuss Norge 0,46 0,75 0,04 0,04 0,50 0,79 

Biodiesel bybuss 0,66 1,08 0,11 0,04 0,77 1,12 

Biodiesel ekspressbuss 0,35 0,58 0,06 0,02 0,41 0,60 

Hybrid bybuss 0,59 0,95 0,05 0,05 0,63 1,00 

Hybrid ekspressbuss 0,31 0,51 0,03 0,02 0,34 0,53 

 

 

Fabrikasjon av buss 

Innledning 

Volvo har gitt ut en Environmental Product Declaration (EPD) for Volvo 8500 832.  
Materialsammensetningen for Volvo 8500 i Tabell 269 er hentet fra denne deklarasjonen.  

Volvo 8500 er en buss som leveres i tre forskjellige modeller 833:  

 intercity-buss, 

 intercity-buss med lav inngang  

Bussen bygges på et understell som er basert på seriene B7, B9S eller B12 fra Volvo 834. Bussen er 
basert på Volvos TX-produkt plattform 835.  De to første modellene har motoren plassert midt på 
bussen mens den siste versjonen har motoren plassert bak.  Den siste modellen er konstruert slik  på- 
og avstigning er 32 cm over bakken for å sikre størst mulig flyt av passasjerer på kortest mulig tid 836.  
Ved en såkalt ”kneeling function” kan på- og avstigningspunktet reduseres ytterligere med 9 cm.  Den 
siste modellen er også tilgjengelig som leddbuss. 

                                                           
832

 http://www.volvo.com/vce/vebiz2webauthor/sharepoint/docfetch.aspx?docID=90&listID=a560d670-9b7a-
40ff-845b-f34973fc7493&area=VolvoCom+Volvo+Group  
833

 ibid. 
834

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Volvo_8500  
835

 http://www.volvo.com/bus/global/en-
gb/products/Intercity+buses/Complete+buses/Volvo+8500/introduction_new.htm  
836

 http://media.vgr.cmt.framfab.se/volvo/VOLVO-1017FA73-9DD7-11D5-A7D0-
0002A56B2D74/Volvo_8500le.pdf  

http://www.volvo.com/vce/vebiz2webauthor/sharepoint/docfetch.aspx?docID=90&listID=a560d670-9b7a-40ff-845b-f34973fc7493&area=VolvoCom+Volvo+Group
http://www.volvo.com/vce/vebiz2webauthor/sharepoint/docfetch.aspx?docID=90&listID=a560d670-9b7a-40ff-845b-f34973fc7493&area=VolvoCom+Volvo+Group
http://sv.wikipedia.org/wiki/Volvo_8500
http://www.volvo.com/bus/global/en-gb/products/Intercity+buses/Complete+buses/Volvo+8500/introduction_new.htm
http://www.volvo.com/bus/global/en-gb/products/Intercity+buses/Complete+buses/Volvo+8500/introduction_new.htm
http://media.vgr.cmt.framfab.se/volvo/VOLVO-1017FA73-9DD7-11D5-A7D0-0002A56B2D74/Volvo_8500le.pdf
http://media.vgr.cmt.framfab.se/volvo/VOLVO-1017FA73-9DD7-11D5-A7D0-0002A56B2D74/Volvo_8500le.pdf
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Alle versjonene er tilgjengelige med to eller tre aksler. Modellene har 12,1-liter tverrstilt Volvo DH12-
motor som tilfredsstiller kravet til Euro 4 837. De har elektronisk kontrollert luftfjæring. Bussen er 12-
13,1 meter lang med to aksler og 13,7-14,5 meter lang med tre aksler. Bussen er 2,55 m bred, 3,3 m 
høy og har en bruttovekt på mellom 18,4 tonn med to akslinger og 23 tonn med tre akslinger 838. Som 
leddbuss kan Volvo 8500 frakte inntil 150 passasjerer 839. Volvo 8500 bruker 3 liter diesel/mil og 
antas å tilbakelegge 1 million km i løpet av sin levetid. Bussen har ikke eksosfilter. 

Energibruksfaktorer og utslippsfaktorer for CO2-ekvivalenter er dokumentert andre steder.  

Volvo 8500 i vanlig utgave (ikke leddbuss) har 49 seter 840. 

Materialsammensetning og  energibruk  

Summen av vektene i Tabell 269 er 10 583 kg. I følge produktdeklarasjonen er den totale vekten 10 
900 kg. Tabell 269 dekker således 97 % av den samlede vekten av kjøretøyet. Ved hjelp av Tabell 269 
kan vi  fordele energibruk på ulike materialer.  Videre kan vi danne oss et bilde av hvor mye av 
energibruken som skyldes materialer og hvor mye som skyldes prosess-energi ved Volvo sine 
fabrikker. 

 

Tabell 269 Materialsammensetning, energi og utslipp av CO2 for bygging av Volvo 8500 Low Energy 

Material Type Verdi kg Energi 
MJ/kg 

CO2-
equiv. /kg 

Energi MJ CO2-
equiv. 

Jern Støpejern 841 1531 24,0 1,8 36 695 2 756 

Stål Stål 842 2408 19,9 1,52 47 973 3 660 

 Varmevalset stål  1590 22,8 1,71 36 308 2 719 

 Kaldvalset stål 568 27,4 1,98 15 557 1 125 

 Rustfritt stål  690 26,9 3,38843 20 520 2 332 

Aluminium   1666 25,6 1,72 42 680 2 866 

Bly   90 14,7 1,13 1 321 102 

Kobber 844  112 48,9 4,04 5 476 452 

Thermoplastikk 845  427 67,9 1,67 28 974 713 

Thermosetting plastikk 846  126 55,6 4,99 7 006 629 

Gummi   405 36,6 3,18 14 833 1 288 

Glass  490 12,0 1,33 5 859 652 

Tre  396 0,30 0,0432 120 17 

Maling  30 4,2 1,64 125 49 

Bitumen  54 5,3 1,2 285 65 

       

Total  10 583 24,7 2,040812 261 800 19 424 

                                                           
837

 Utslippsstandard definert av EU. Euro 4 har følgende grenseverdier for busser i g/km: CO 1,5; NOx 3,5; 
partikler  0,02, se http://en.wikipedia.org/wiki/European_emission_standards  
838

 http://media.vgr.cmt.framfab.se/volvo/VOLVO-1017FA73-9DD7-11D5-A7D0-
0002A56B2D74/Volvo_8500le.pdf 
839

 Det er ikke oppgitt hvor mange passasjerer bussen har som vanlig buss (ikke leddbuss).  
840

 http://autoline.info/sf/bus-coach-bus-VOLVO-Sdffle-8500-09111822131342832700.html  
841

 Behandlet jern (”wrought”) og støpejern (”cast iron”) er slått sammen til støpejern. 
842

 Stål er i  produktdeklarasjonen oppgitt som ”steel rod”, altså stålstang. 
843

 Utslippet gjelder CO2, ikke CO2-ekvivalenter.  
844

 Inkluderer messing og bronse. 
845

  Polypropylene fra ELCD, se http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasets/html/processes/0dc3d65b-7ff8-
4c92-a694-748fb28070a9_02.00.000.html  
846

 ProBas, internnavn Kunststoff\PUR-Hartschaum-DE-2005 

http://en.wikipedia.org/wiki/European_emission_standards
http://media.vgr.cmt.framfab.se/volvo/VOLVO-1017FA73-9DD7-11D5-A7D0-0002A56B2D74/Volvo_8500le.pdf
http://media.vgr.cmt.framfab.se/volvo/VOLVO-1017FA73-9DD7-11D5-A7D0-0002A56B2D74/Volvo_8500le.pdf
http://autoline.info/sf/bus-coach-bus-VOLVO-Sdffle-8500-09111822131342832700.html
http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasets/html/processes/0dc3d65b-7ff8-4c92-a694-748fb28070a9_02.00.000.html
http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasets/html/processes/0dc3d65b-7ff8-4c92-a694-748fb28070a9_02.00.000.html
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Til sammen gir energiforbruket fordelt på materialer et energiforbruk på 261,8 GJ som svarer til 72,7 
MWh. I følge Volvo sin produkt-deklarasjon går det med 130 MWh for å produsere en buss av typen 
Volvo 8500 som svarer til 468 GJ. Dette tallet er ikke fordelt på materialer.  Volvo sine tall for 
energibruk inkluderer bruk av energi i produksjonen i tillegg til energien forbundet med bruk av 
materialer. Tallene i Tabell 269 inkluderer bare den siste energimengden. Vi kan derfor anslå 
forbruket av energi i produksjonen til 206,2  GJ eller 52,7 MWh pr buss. I følge Volvos produkt-
deklarasjon kommer 106 MWh eller 381,6 GJ fra forbruk av ikke-fornybar energi.  

Estimatet i Tabell 269 er basert på tysk elektrisitetsmiks. Volvo-bussen er lagd i Sverige med en 
elektrisitetsmiks som kan avvike fra den tyske. Det er minst to forhold som vil dempe effekten av 
dette avviket. For det første importerer Sverige metaller. I 2007 importerte Sverige jern og stål for 50 
mrd svenske kroner og ikke-jernbaserte mrd for nesten 27 milliarder svenske kroner 847. For det 
andre importerer Sverige elektrisk strøm, importen tilsvarte 4,8 mrd svenske kroner i 2007 848. 
Samme år (2007) eksporterte Sverige jern og stål for 77 mrd svenske kroner, ikke-jernbaserte 
metaller for 22,7 mrd svenske kroner og elektrisk strøm for 3,6 mrd svenske kroner 849. Poenget her 
er Sverige importerer metaller selv om eskorten er større enn importen.  Mesteparten av importen 
kommer fra EU. Importen fra Tyskland tilsvarte omlag 26% av all import av alle varer fra EU i 2007 850. 
Det er derfor rimelig grunn til å anta at tyske produksjonsforhold vil påvirke svensk produksjon. 

Ved hjelp av estimat fra ProBas kan energiforbruket rekonstrueres pr energibærer og materiale. 
Dette er vel å merke en rekonstruksjon basert på verdier fra databasen og er ikke hentet fra Volvo sin 
egen produktdeklarasjon. Poenget med en slik rekonstruksjon er å danne seg et bilde av 
materialenes betydning for energiforbruket ved produksjon av en Volvo 8500. Energibruken fordeles 
på energibærere som både benyttes direkte i produksjonen og til produksjon av elektrisitet.  

Tabell 270 viser resultatet. Til sammen 10 157 tonn med energiforbruk tilsvarende 261,5 GJ er fordelt 

på materialer og energibærere. Tre og maling er ikke inkludert, men disse materialene bidrar med 

bare 245 MJ. Negative verdier i tabellen skyldes korrigering for å unngå dobbelt-telling av energi 

siden sekundær-råstoff (resirkulering) medfører redusert forbruk av energibærere.  

Tabell 270 viser at 46,7 % av all energibruk kommer fra steinkull. Brunkull er kull som utvinnes fra 

dagbrudd mens steinkull er kull som utvinnes fra gruvedrift. Forbruk av olje og gass står for 34,6% av 

all energibruk. Medregnet brunkull vil 85,2 % av all energiforbruk komme fra fossilt brennstoff. 

Medregnet atomkraft bidrar disse energikildene med over 90% av all energibruk. Sekundærråstoff 

bidrar med 7,4% mens vannkraft bidrar med 0,6%. 

Forbruket av olje er størst for gummi, thermoplastikk (polypropylen) og ikke minst bitumen. Jern og 

stål er de materialene som forbruker mest steinkull. For støpejern kommer 80,5 % av all 

energiforbruk fra steinkull, tilsvarende tall er 76,3 % for primærstål, 70.9% for varmevalset stål, 

62,8% for kaldvalset stål og  56,2 % for rustfritt stål.  For aluminium kommer størstedelen av 

energiforbruket fra naturgass (38,6 %). Tilsvarende tall for bly er 26,8 % og for glass 70,1 %.  For 

rustfritt stål kommer nesten en fjerdedel av samlet energibruk fra naturgass. Atomkraft står for 

nesten 20 % av all energiforbruk for resirkulert aluminium, ellers er det bare bly (9,5 %) og kobber 

(6,8 %) som bruker nevneverdig energi fra atomkraft. 

                                                           
847

 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2009A01_BR_09_A01BR0901.pdf , tabell 196 side 199 
848

 ibid. 
849

 ibid., tabell 199 side 203. 
850

 ibid., tabell 198. 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2009A01_BR_09_A01BR0901.pdf
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Ifølge Volvos produktdeklarasjon benyttes det 90 % resirkulert aluminium i produksjon av bussene. 

Estimatene fra ProBas bygger på 0,066 kg primæraluminium og 1,1 kg aluminium-skrap for 

produksjon av 1 kg aluminium. Dette svarer til 94,3 % resirkulert materiale. For produksjon av 1 kg 

primæraluminium kreves det 188,5 MJ eller 52,4 kWh som er 7,4 ganger mer enn energiforbruket for 

resirkulert aluminium.  

Tabell 270 Energiforbruk fordelt på materialer for produksjon av Volvo 8500 

GJ Jern Stål 

Varm
e-
valset 
stål   

Kald
- 
vals
et 
stål 

Rustfri
tt stål 

Alumi
-nium Bly 

Kobb
er 

Gum
mi Glass  

Bitu-
men 

Therm
o- 
plastik
k 

Therm
o-
setting Sum 

Atomkraft -1,1 -0,6 -0,1 0,3 0,0 8,5 0,1 0,4 3,5 0,1 0,0 1,2 1,3 14 

Biomasse -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0 

Brunkull -1,1 -0,7 -0,2 0,2 0,6 7,1 0,1 0,3 2,6 0,1 0,0 0,0 1,1 10 

Naturgass -1,9 -1,5 0,7 1,2 4,4 16,5 0,4 0,6 0,6 4,1 -0,1 9,2 2,6 37 

Olje 5,5 6,8 4,8 2,0 3,1 3,5 0,2 1,3 5,8 0,1 0,6 18,3 1,8 54 

Geotermi
sk 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Avfall -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,0 2,5 0,0 0,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,4 4 

Sekundær
-råstoff 

6,1 7,3 5,1 1,9 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 -0,8 -0,4 19 

Solenergi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Steinkull 29,5 36,6 25,8 9,8 10,4 3,8 0,4 2,5 1,0 1,3 -0,3 1,0 0,2 122 

Vannkraft 0,2 0,3 0,2 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 2 

Vindkraft -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

 

              

Sum 36,7 48,0 36,3 15,6 18,6 42,7 1,3 5,5 14,8 5,9 0,3 29,0 7,0 261,6 

 

For stål er det beregnet at 20 % av produksjonen kommer fra EAF-produksjonsmåten som bruker 

0,974 kg resirkulert stål for produksjon av 1 kg stål. De resterende 80 % kommer fra BF-

produksjonsmåten hvor resirkulert stål blandes med støpejern. Her brukes det mindre resirkulert 

stål, omlag 0,18 kg for hver kg produsert stål. Til sammen tilsvarer dette en resirkuleringsandel på 

omlag 34 % for stål.   

I følge produktdeklarasjonen fra Volvo er det brukt 50 % resirkulert behandlet jern og 97 % 

resirkulert støpejern. ProBas inneholder ingen estimater for resirkulert jern. Dette er dermed en 

mulig feilkilde i forhold til verdiene for energiforbruk fra produkt-deklarasjonen. 

CO2-utslipp  

I følge produkt-deklarasjonen er det samlede utslipp av CO2-ekvivalenter 851 25 268 kg. Vi kan ved 

hjelp av Tabell 269 rekonstruere 19 424 kg CO2-ekvivalenter ved hjelp av materialsammensetningen. 
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 Volvos produkt-deklarasjon inneholder ingen definisjon av CO2-ekvivalenter. Det antas at både Volvo og 
ProBas bruker definisjonen fra IPCC med 100 års nedbytningstid ved omregning til CO2-ekvivalenter. 
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Vi anslår ut fra disse beregningene at utslippet av CO2-ekvivalenter i selve produksjonsprosessen er 

på omlag 5 844 kg. 

I følge Tabell 269 er det primærstål som bidrar med det største utslippet av CO2-ekvivalenter. Til 

sammen 18,8% av det samlede utslipp av CO2-ekvivalenter som skyldes materialer kommer fra 

primærstålet. Om vi legger sammen støpejern. primærstål, varmevalset- og kaldvalset stål står disse 

materialene for til sammen 64,8% av de samlede utslipp av CO2-ekvivalenter for produksjon av 

Volvo-bussen. 

Aluminium bidrar med 2 866 kg CO2-ekvivalenter som tilsvarer 14,8% av de samlede utslipp. Av de 

andre materialene er det bare gummi som bidrar med mer enn 5% av samlede utslipp (6,6% med 

1 288 kg). 

 

Vedlikehold 

Produktdeklarasjonen inneholder informasjon om energibruk og CO2-utslipp relatert til vedlikehold 

av bussen. I følge deklarasjonen  brukes 219,6 GJ eller 61 MWh til vedlikehold over hele bussens 

levetid.  

Vedlikehold av bussen medfører forbruk av 3 400 kg med materialer i løpet av bussens levetid. 

Produktdeklarasjonen gir ingen opplysninger om sammensetningen av disse materialene. Utslipp av 

CO2-ekvivalenter som skyldes vedlikehold oppgis til 4 790 kg i produkt-deklarasjonen  (side 4). 

Pr passasjerkm 

I produktdeklarasjonen er bussens samlede utkjørte distanse for bussen med lav inngang oppgitt til 1 

million km 852. Dette er en buss som brukes i lokal rutetrafikk, men i mangel av andre opplysninger 

bruker vi samme utkjørte distanse for ekspressbusser.  

Statistisk Sentralbyrå oppgir kapasitetsutnyttelse og passasjerbelegg for busser brukt på lange og 

korte distanser 853. På korte distanser i lokal rutetrafikk har bussene et gjennomsnittlig 

passasjerbelegg på mellom 16 og 20 passasjerer, målt for strekningene Oslo-Asker og Oslo-Lillestrøm. 

På lange distanser på over 180 km varierer belegget fra 30-32. En gjennomsnittlig buss i Norge 2006 

hadde 45 seter, altså litt mindre enn Volvo 8500 med 49 seter.  

Basert på disse opplysningene kan vi regne ut transportarbeidet i passasjer-km for Volvo 8500 brukt 

på kort og lang distanse, som buss i lokal rutetrafikk eller som ekspressbuss. Vi velger 31 som 

passasjerbelegg på lang distanse og 18 som belegg på korte distanser. Dette gir oss 18 millioner 

passasjerkm for Volvo 8500 brukt i lokal rutetrafikk og 31 millioner passasjerkm for Volvo 8500 brukt 

som ekspressbuss. Energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter fra fabrikasjon og vedlikehold av 

kjøretøyet kan fordeles på dette transportarbeidet.  

Tabell 271 viser energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter fordelt på transportarbeidet. Vi har fordelt 

transportarbeidet på lang og kort distanse i henhold til diskusjonen ovenfor.  

                                                           
852 http://www.volvo.com/vce/vebiz2webauthor/sharepoint/docfetch.aspx? 

docID=90&listID=a560d670-9b7a-40ff-845b-f34973fc7493&area=VolvoCom+Volvo+Group,side 4 

853
 http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf, side 46 

http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf
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Tabell 271 Energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter pr passasjerkm for lang og kort distanse 

 
Kort distanse Lang distanse 

Kategori 

Energibruk 
MJ/passasjer-
km 

CO2-
ekvivalenter 
gram pr 
passasjer-
km 

Energibruk 
MJ/passasjer-
km 

CO2-
ekvivalenter 
gram pr 
passasjer-
km 

Materialer 0,0145 1,08 0,0084 0,63 

Produksjon 0,0115 0,32 0,0067 0,19 

Vedlikehold 0,0122 0,27 0,0071 0,15 

Sum 0,0382 1,67 0,0222 0,97 

 

Tabell 271 viser at energibruken og utslipp på kort distanse er om lag 1,7 ganger høyere enn på lang 

distanse.  

 

Pr vognkm 

Vi kan også fordele energibruk og utslipp fra fabrikasjon og vedlikehold på bussens vognkm over hele 

levetiden. Vi bruker 1 million km fra produktdeklarasjonen som anslag på utkjørt distanse over hele 

levetiden. Fordeler vi total energibruk og utslipp på denne distansen får vi Tabell 272. 

Tabell 272 Energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter fra fabrikasjon og vedlikehold pr vogn-km 

Kategori 
Energi 
(GJ) 

CO2-
ekvivalenter 
(tonn) 

Energibruk 
MJ/vogn-
km 

CO2-
ekvivalenter 
gram pr 
vogn-km 

Materialer 261,8 19,4 0,2618 19,4 

Produksjon 206,2 5,8 0,2062 5,8 

Vedlikehold 219,6 4,8 0,2196 4,8 

Sum 687,6 30 0,6876 30,0 

 

Oppsummering  

Tabell 273 viser samlet energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter for produksjon og vedlikehold av 

Volvo 8500. Alt i alt brukes 687,6 GJ til produksjon av bussen over hele dens livetid, inklusive 

vedlikehold. Det slippes ut 30 tonn CO2-ekvivalenter for de samme aktiviteter. 

Tabell 273 viser energibruk fra fabrikasjon og vedlikehold av kjøretøyet fordelt på transportarbeid og 

vogn-km. Transportarbeidet er delt inn i kort og lang distanse. 

Tabell 273 Samlet energibruk for produksjon og vedlikehold av Volvo 8500 

Kategori Energi 
(GJ) 

Energibruk 
MJ/passasjer-

Energibruk 
MJ/passasjer-

Energibruk 
MJ/vogn-km 
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km kort 
distanse 

km lang 
distanse 

Materialer 261,8 0,0145 0,0084 0,2618 

Produksjon 206,2 0,0115 0,0067 0,2062 

Vedlikehold 219,6 0,0122 0,0071 0,2196 

Sum 687,6 0,0382 0,0222 0,6876 

 

Tabell 274 viser utslipp av CO2-ekvivalenter fra fabrikasjon og vedlikehold av Volvo 8500. Utslippene 

beregnes  totalt og pr transportarbeid og vogn-km. Igjen er transportarbeidet delt inn i lang og kort 

distanse. 

 

Tabell 274 Samlet energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter for produksjon og vedlikehold av 
Volvo 8500 

Kategori CO2-
ekvivalenter 
(tonn) 

CO2-
ekvivalenter 
gram pr 
passasjer-
km kort 
distanse 

CO2-
ekvivalenter 
gram pr 
passasjer-
km lang 
distanse 

CO2-
ekvivalenter 
gram pr 
vogn-km 

Materialer 19,4 1,08 0,63 19,4 

Produksjon 5,8 0,32 0,19 5,8 

Vedlikehold 4,8 0,27 0,15 4,8 

Sum 30 1,67 0,97 30,0 
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Figur 100 Samlet energibruk for produksjon og vedlikehold for Volvo 8500 

 

Figur 101 Samlet utslipp av CO2-ekvivalenter for produksjon og vedlikehold av Volvo 8500 
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Figur 100 og  Figur 101  viser oppsummering av energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter for ulike 

faser av produksjon og vedlikehold for Volvo 8500. 

Figur 102 Energibruk pr passasjer-km for Volvo 8500 på kort og lang distanse 

 

Figur 102 viser energibruk pr passasjer-km for Volvo 8500 brukt på kort og lang distanse. Figur 103 

viser utslipp av CO2-ekvivalenter fordelt på transportarbeidet over kort og lang distanse. 

Figur 103 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr passasjerkm for lang og kort distanse 

 

Figur 104 viser energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter fra fabrikasjon og vedlikehold av buss pr 

vogn-km. 

Figur 104 Energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter pr vogn-km 
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Jernbane passasjertransport 

Innledning 
Vi skal i dette notatet se på energibruk og utslipp for jernbanens persontransport. 

Framstillingen vil bli delt inn i fire deler.  Delene svarer til ulike faser i energibruk og utslipp 

for persontransport med tog. En fase representerer en egen energikjede. En kjede er en 

sammensetning av flere ledd med energibruk og utslipp.  Kjedene vi skal analysere er: 

 Energi og utslipp knyttet til framdrift av toget, tank-to-wheel energikjede. 

 Energi og utslipp knyttet til framstilling av drivstoff for toget, well-to-tank energikjede. 

 Indirekte energibruk og utslipp  knyttet til konstruksjon, vedlikehold og drift av jernbanens 

infrastruktur. 

 Energibruk og utslipp knyttet til fabrikasjon av lokomotiv og vogner for et passasjertog. 

Transportarbeidet 
Figur 105 

854
 viser antall passasjerer fraktet med norsk jernbane i årene 1950-2008. Figuren 

viser at det praktisk talt ikke var noen økning i passasjertransporten fra 1950 til 1996. Deretter 

viser figuren økning på om lag 34% fra 1996 til 2008 i antall passasjerer. 

Figur 105 Antall passasjerer med norsk jernbane 1950-2008 

                                                           
854

 Fra 1950-1999 er kilden Statistisk Årbok 2000, tabell 414,  http://www.ssb.no/histstat/aarbok/ht-101210-
414.html, fra 2004-2008 er kilden Statistikkbanken 
http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?MainTable=JernbanePerson2&SubjectCode=1
0&planguage=0&nvl=True&mt=1&nyTmpVar=true 

http://www.ssb.no/histstat/aarbok/ht-101210-414.html
http://www.ssb.no/histstat/aarbok/ht-101210-414.html
http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?MainTable=JernbanePerson2&SubjectCode=10&planguage=0&nvl=True&mt=1&nyTmpVar=true
http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?MainTable=JernbanePerson2&SubjectCode=10&planguage=0&nvl=True&mt=1&nyTmpVar=true
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Figur 106 
855

 viser endring i antall passasjer-km fra 1994 til 2008.  I denne perioden økte 

antall passasjer-km med 34,1 % mens antall reisende i samme periode økte med 55,7%. Siden 

tallet på passasjerer øker raskere enn tallet på passasjer-km kan vi konkludere med at lengden 

på jernbanereisene i gjennomsnitt blir kortere i perioden. 

 

Figur 106 Antall passasjer-km med norsk jernbane 1950-2008 

 

                                                           
855

 Statistikkbanken, samme URL som i fotnoten ovenfor. 
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Tank-to-wheel energikjede 

Energibruk 

Vi starter med å se på energibruk og utslipp knyttet til framdrift av passasjertog. SSB (2008) 
856

 oppgir energibruk og utslipp pr passasjer-km for passasjertog drevet med elektrisitet og 

diesel.  Til sammen utgjorde persontransportarbeidet med elektriske tog 99,9% av det samlede 

persontransportarbeidet med jernbane i 2004.  Estimatet for elektriske tog er derfor praktisk 

talt ensbetydende med estimat for passasjertransport med jernbane i Norge 2004. 

Tabell 275 Energiforbruk i MJ pr passasjer-km for tog med ulikt drivstoff Norge 1998-2004 

 
Elektrisk Diesel 

År MJ MJ 

1998 0,565 1,011 

2004 0,630 1,073 

 

Tallene i Tabell 275 inkluderer tap ved omforming av spenningen på elektrisk strøm til 

jernbanens nett og tap ved overføring av strøm til toget via kontaktledningen 
857

. SSB anslår 

dette til om lag 15%. Tallene for 1998 er derfor oppjusterte med denne prosentsatsen for å 

gjøre de to årene sammenliknbare.  

Jernbaneverkets miljørapport 2008 
858

 gir opplysninger om energiforbruk og transportarbeid 

for passasjertog i Norge 2008. Energibruken er oppgitt uten tap ved omforming og tap i 

kjøreledning. Jernbaneverket oppgir det første tapet til 15% og det andre tapet til 5% 
859

. Vi 

bruker tapsmultiplikator på 1,15*1,05=1,2075 for å ta hensyn til disse tapene. Ved å 

multiplisere tapene med hverandre får vi fram at de er gjensidig avhengige, tapet fra 

kjøreledning beregnes for en mengde energi som på forhånd er omformet med tap.  

Tabell 276 Energibruk til togframføring Norge 2008 

Energibruk til 
togframføring 

 

Totalt 
Energiforbruk 
med tap 

Passasjer-
km 

Pr 
passasjer-
km 

  
MWh mill MJ 

NSB AS Elektrisk 337 460 2 467 0,492 

 
Diesel 85 192 305 1,006 

NSB GjøvikbanenAS  Elektrisk 17 265 57 1,090 

Flytoget AS  Elektrisk 46 037 282 0,588 

Ofotbanen AS  Elektrisk 760 1 3,179 

SJ AB  Elektrisk 662 3 0,866 

     Sum Elektrisk 402 183 2 810 0,515 

                                                           
856

 Toutain, J.E.W, Taarneby, G., Selvig, E.,Energiforbruk og utslipp til luft fra innenlandsk transport, Statistisk 
Sentralbyrå, Rapport 2998/49. Heretter omtalt som SSB (2008), side 25, 
http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf   
857

 ibid., side 25. 
858

 Miljøraport 2008, Jernbaneverket, 
http://www.jernbaneverket.no/PageFiles/7815/Miljørapport%202008.pdf 
859

 ibid., side 12. 

http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf
http://www.jernbaneverket.no/PageFiles/7815/Milj%C3%B8rapport%202008.pdf
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Diesel 85 192 305 1,006 

 

Tabell 276 viser energibruk totalt og pr passasjer-km for ulike passasjertog Norge 2008. 

SSB's Statistikkbank 860  inneholder opplysninger om tog-km, passasjer-km og sete-km for ulike typer 

tog. Togene er fordelt på lokaltog og regiontog. Regiontogene er igjen fordelt på regiontog mellom 

byer, regiontog på Østlandet og øvrige regiontog.  

Tabell 277 Tog-km, passasjer-km og sete-km for ulike typer tog Norge 2008. 

2008 

Passasjerer                
(1 000 

passasjerer) 
(A) 

Passasjer-
km          

 (1 000 ) 
(B) 

Setekm              
(1 000 km) 

(C) 

Tog-km        
(1 000 km) 

(D) 

Seter 
pr tog 
(E=C/

D) 

Passa-
sjerer 
pr km 

(F=B/D) 

Belegg 
pst 

(G=F/E) 

Lokaltog 40 351 993 074 3 809 454 12 593 303 78,9 26,1 % 

Regiontog Østlandet 6 824 599 416 1 725 579 5 922 291 101,2 34,7 % 

Regiontog by-by 3 423 1 032 191 2 115 047 7 293 290 141,5 48,8 % 

Regiontog øvrige 2353 151322 655489 3541 185 42,7 23,1 % 

        Regiontog utenom 
Østlandet 5 776 1 183 513 2 770 536 10 834 256 109,2 42,7 % 

Alle 52 951 2 776 003 8 305 569 29 349 283 94,6 33,4 % 

 

Vi kan fordele energibruken fra Tabell 276 på togtypene i Tabell 277 ved å bruke opplysninger om 

tog-km i Tabell 277. Vi forutsetter da at energibruk pr tog-km er den samme for alle typer tog.  

For å fordele energibruken mellom togtyper må vi skille mellom passasjertransport med elektriske 

tog og dieseltog. Tabell 278 viser hvilke jernbanestrekninger i Norge som ikke er elektrifisert 861. 

Tabell 278 Ikke-elektrifiserte jernbanestrekninger Norge 

Nordlandsbanen 734 

Rørosbanen 382 

Raumabanen 115 

Solørbanen 88 

Meråkerbanen 70 

Stavne-Leangen 6 

  Sum 1395 

 

Vi har ikke funnet opplysninger om hvor mange passasjer-km og tog-km som blir utført på hver av 

disse strekningene. I forhold til grupperingen av tog i Tabell 277 vil Nordlandsbanen og Rørosbanen 

                                                           
860

 
http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?MainTable=KollektivTOG2&SubjectCode=10&
planguage=0&nvl=True&mt=1&nyTmpVar=true 
861

Jernbanestatistikk 2007, Side 6, 
http://www.jernbaneverket.no/Documents/Jernbanën/Jernbanestatistikk_1821829a.pdf 

http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?MainTable=KollektivTOG2&SubjectCode=10&planguage=0&nvl=True&mt=1&nyTmpVar=true
http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?MainTable=KollektivTOG2&SubjectCode=10&planguage=0&nvl=True&mt=1&nyTmpVar=true
http://www.jernbaneverket.no/Documents/Jernban%C3%ABn/Jernbanestatistikk_1821829a.pdf
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falle inn under kategorien  "Regiontog by-by" siden Nordlandsbanen forbinder Trondheim og Bodø 

mens Rørosbanen forbinder Hamar og Røros. Raumabanen, Solørbanen og Meråkerbanen antar vi 

faller inn under kategorien "Regiontog øvrige".  

I tillegg utføres det en del lokaltrafikk, særlig på Nordlandsbanen i områdene rundt Trondheim og 

Bodø. Nordlandsbanen forbinder også Trondheim og Steinkjer med Værnes flyplass.   

Vi gjør følgende forutsetninger i beregningene: All passasjertransport med dieseltog fordeles på 

kategorien "Regiontog by-by". Vi antar at det ikke er passasjertransport med dieseltog i kategoriene 

"Lokaltog" og "Regiontog øvrige". 

For å beregne energibruk for passasjertransport med ulike kategorier tog fra Tabell 277 skal vi først 

beregne tog-km for dieseltog. Vi bruker  antall passasjer-km for diesel-tog fra Tabell 276 som er 305 

millioner .  Vi forutsetter samme antall passasjerer pr km som for kategorien "Regiontog by-by" fra  

Tabell 277 som er 141,5 passasjer pr km. Ved å dividere antall passasjer-km med gjennomsnittlig 

passasjerer pr km får vi et estimat for tog-km med dieseltog som vi beregner til 2,15 millioner tog-

km.  Vi bruker 942 millioner sete-km for dieseltog som er hentet fra NSBs Miljørapport for 2008 862. Vi 

antar som en forenkling at all produksjon av sete-km med diesel-tog foregår i kategorien "Regiontog 

by-by". 

Vi beregner nye summer for  tog-km, sete-km og passasjer-km eksklusive  dieseltog for kategorien 

"Regiontog by-by". Deretter bruker vi Tabell 277 og beregner hver kategoris andel av totale tog-km 

uten dieseltog og fordeler energibruken fra Tabell 276  til elektriske tog etter disse andelene. Dette 

gir oss et estimat for energibruken for elektriske tog fordelt etter trafikkarbeidet eller utkjørt 

distanse. Vi bruker energibruk fra Tabell 276 eksklusive Flytoget siden dette ikke er del av 

statistikkgrunnlaget for SSB's Statistikkbank som Tabell 277 er hentet fra. 

Tabell 279 viser resultatet av disse beregningene. Flytoget er ikke tatt  med i beregningene. Som 

tabellen viser er MJ pr vogn-km lik i alle kategorier. Kategorien "Regiontog by-by" har den laveste 

energibruken pr passasjer-km fulgt av kategorien "Regiontog Østlandet".  Den høyeste energibruken 

pr passasjer-km finner vi for kategorien "Regiontog øvrige" som har en energibruk som er omlag 3 

ganger så høyt som kategorien med den laveste energibruken. 

Tabell 279 Energibruk pr passasjer-km og pr sete-km for elektriske lokaltog og regionale tog Norge 2008.  

Alle km i 1000 

Tog-km 
eksl. 
diesel 

Sete-km 
ekskl. 
diesel 

Passasjer-
km  ekskl. 
diesel        

Tog-
km 
andel 

Energi 
MWh 

MJ pr 
pass-
km 

MJ pr 
sete-
km 

MJ pr 
tog-
km 

Lokaltog 12 593 3 809 454 993 074 0,463 164 924 0,598 0,156 47,1 

Regiontog 
Østlandet 5 922 1 725 579 599 416 0,218 77 557 0,466 0,162 47,1 

Regiontog by-by 5 138 1 490 076 727 191 0,189 67 290 0,333 0,207 47,1 

Regiontog øvrige 3 541 655 489 151 322 0,130 46 375 1,103 0,255 47,1 
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http://www.nsb.no/getfile.php/www.nsb.no/nsb.no/Bilder/kampanjer/Milj%C3%B8regnskap%202008_v3.pdf 

http://www.nsb.no/getfile.php/www.nsb.no/nsb.no/Bilder/kampanjer/Milj%C3%B8regnskap%202008_v3.pdf
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         Alle 27 194 7 680 598 2 471 003 1,000 356 146 0,519 0,167 47,1 

  

Sum passasjer-km i Tabell 279 er lavere enn i Tabell 276 siden Flytoget og Gjøvikbanen AS ikke er 

med i den siste tabellen. Kategorien "Regiontog øvrige" får en høy energibruk pr passasjer-km fordi 

passasjerbelegget er lavest for denne kategorien. Dette passasjer-belegget er ikke påvirket av 

omregningen for dieseltog som er gjort ovenfor. Kategorien "Regiontog by-by" har det høyeste 

passasjer-belegget fulgt av regiontog på Østlandet mens lokaltog har en langt lavere belegg-prosent.  

Ser vi på energibruken pr sete-km får vi en mye jamnere fordeling. Her kommer lokaltogene best ut. 

Med andre ord: Om lokaltogene hadde blitt benyttet sin fulle kapasitet hele tiden ville disse togene 

vært mest energieffektive. Lokaltog er dimensjonert  for å ta unna trafikkbelastning når den er på det 

høyeste i rush-trafikken. Det vil derfor være umulig å benytte denne kapasiteten fullt ut hele tiden. 

For sammenlikningens skyld viser Tabell 280 energibruken for noen utvalgte jernbanestrekninger. 

Opplysningene er hentet fra SSB (2008) 863. 

Tabell 280 Energibruk pr passasjer-km for utvalgte jernbanestrekninger 

 
MWh 

Passasjer-
km 
(1000) 

MJ/passasjer-
km 

Oslo-Bergen 24 473 329 200 0,27 

Oslo-Trondheim 20 656 258 800 0,29 

Oslo-Halden 14 798 130 600 0,41 

Oslo-Larvik 31 185 255 600 0,44 

Asker-Lillestrøm (lokaltog) 24 255 67 315 1,30 

Asker-Lillestrøm (regiontog) 2 404 19 487 0,44 

 

Tabell 280 viser at kategorien "Regiontog by-by" i Tabell 279 har en energibruk pr passasjer-km som 

ligger noe over Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim men under Oslo-Halden og Oslo-Larvik. Lokaltoget 

Asker-Lillestrøm har den høyeste energibruken. Energibruken ligger nesten tre ganger så høyt som 

for samme togstrekning trafikkert med regiontog. Lokaltogene i Tabell 279 har et lavere energibruk 

enn lokaltog-strekningen Asker-Lillestrøm i Tabell 280.   

Chester & Horvath (2008) 864 gir estimat for tank-to-wheel energibruk for et framtidig 

høyhastighetstog i California  samt for et dieseldrevet pendlertog Caltrain, som trafikkerer 

strekningen Gilroy-San Francisco i USA. California High Speed Rail (CAHSR) er tenkt å forbinde Los 

Angeles med San Francisco. Prosjektet ble godkjent ved en folkeavstemning i november 2008. For 

                                                           
863

 Toutain, J.E.W, Taarneby, G., Selvig, E.,Energiforbruk og utslipp til luft fra innenlandsk transport, Statistisk 
Sentralbyrå, Rapport 2998/49. Heretter omtalt som SSB (2008), Tabell 3.12, side 49, 
http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf   
864

 Chester, M., Horvath, A.:Environmental Life-cycle Assessment of Passenger Transportation: A Detailed 

Methodology for Energy,  Greenhouse Gas and Criteria Pollutant Inventories of Automobiles, Buses, Light Rail, 

Heavy Rail and Air v.2,  side 46-83 
http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=its/future_urban_transport  

http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf
http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=its/future_urban_transport
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hvert Caltrain-tog er det antatt 155 passasjerer og for hvert CAHSR-tog 263 passasjerer. Samlet 

kapasitet er anslått til 345 passasjer for Caltrain 865, dette gir en kapasitetsutnyttelse på 45%.  

I gjennomsnitt har hvert tog på Caltrain-linjen tre vogner 
866

. Caltrain har i alt 34 lokomotiv 

og 110 passasjer-vogner. Levetiden for vognene anslås til 30 år. Setekapasiteten er mellom 84 

og 148 seter. CAHSR vil ha 42 elektrisk drevne tog med en gjennomsnittfart på om lag 350 

km i timen. 

I estimatet fra Chester og Horvath er det antatt at Caltrain-tog blir varmet opp 1 time før de 

blir satt i drift, 30 minutter etter stopp ved siste stasjon pr dag og 1 time mellom ruter. 

Stillstandstid (”idling time”) er den tiden toget bruker på stasjonene samt den energien toget 

bruker etter avslutning av ruten . Et Caltrain antas å bruke 147 MJ/tog-km i drift, 9 MJ/tog-

km til stillstandsenergi og 19 MJ/tog-km på oppvarming 
867

. 

Estimatet for CAHSR er basert på data for X2000 fra Sverige. Dette toget bruker 0,075 kWh 

pr passasjer-km i alt hvorav 0,002 kWh/passasjer-km er antatt å være stillstandsenergi. Energi 

for hjelpesystem er anslått til 0,004 kWh/passasjer-km. 

Chester & Horvath deler estimatet for tank-to-wheel energibruk  inn i tre komponenter. Den 

første komponenten er energi til framdrift av toget. Den andre komponenten er 

stillstandsenergien. Den tredje komponenten kaller de HVAC ("heating, ventilation and air 

conditioning"), den omfatter oppvarming og ventilasjon av togene. Det oppgis ikke om tap 

ved overføring av elektrisitet i det amerikanske nettet samt tap ved omforming til det 

amerikanske jernbanenettet er inkludert. Det antas at dette ikke er tilfelle men at tap ved 

overføring fra kontaktledning er inkludert og at strømforbruket måles ved inntaket til 

jernbanens elektrisitetsnett. 

Tabell 281 Energibruk tank-to-wheel pr passasjer-km for amerikansk jernbane 

 
Pr passenger-mile Pr passasjer-km 

MJ Pr pass-km 

California 
High 
Speed Rail Caltrain 

California 
High 
Speed 
Rail Caltrain 

Drift 0,390 0,900 0,242 0,559 

Stillstand 0,020 0,120 0,012 0,075 

Belysning, ventilasjon 0,021 0,048 0,013 0,030 

Sum 0,431 1,068 0,268 0,664 

 

Tabell 281 viser estimatet fra Chester & Horvath for tank-to-wheel energibruk. Energibruken 

pr passasjer-km er regnet om fra energibruk pr passenger-mile. Likning 32 viser hvordan 

omregning fra passenger-mile til passasjer-km er foretatt. Det siste leddet, passenger-

mile/passasjer-km er antatt identisk med mile/km. Det er  1,609344 km på 1 mile, altså er 

mile/km den inverse av dette tallet. 

Likning 32 Omregning frå passenger-mile til passasjer-km 

                                                           
865

 Det er oppgitt at hver vogn har mellom 82 og 148 passasjer-seter med 3 vogner i hvert togsett. 
Middelverdien gir 155 passasjerer i hver vogn og 345 seter totalt. 
866

 ibid., side 46. 
867

 ibid., side 49. 
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Den tyske databasen LCA-databasen ProBas 
868

 inneholder estimat for elektriske og 

dieseldrevne passasjertog. I tillegg er estimatene i Probas fordelt på nærtrafikk og fjerntrafikk. 

Estimatene gjelder for 2005.  

ProBas henter estimatene fra regnemodellen TREMOD utviklet av IFEU, Institut für Energie und 

Umweltforshung. TREMOD gir energi-estimat for hele kjeden Well-to-Wheel 869.  

ProBas oppgir hvor mye strøm levert fra det tyske elektrisitetsnettet som er nødvendig for å 

produsere en passasjerkm med nærtog og fjerntog. 
870

. Energimengden måles ved inntaket til 

jernbanens nett.  Denne mengden inkluderer energitap ved overføring i det tyske 

elektrisitetsnettet samt tap ved spenningsomforming og tap ved omdanning fra vekselstrøm til 

likestrøm for bruk i det tyske jernbanenettet Dette er mengde energi som står til disposisjon 

for framdrift, altså Tank-to-Wheel energi. Den er gjengitt i Tabell 282, kolonne B. 

Differensen mellom Well-to-Wheel og Tank-to-Wheel gir estimat for energikjeden Well-to-

Tank pr passasjer-km. 

Vi gjør oppmerksom på at energitap ved overføring i nasjonale nett er inkludert i Tank-to-

Wheel, den direkte energibruken, i estimatene fra ProBas. Dette gjelder ikke for tallene fra 

SSB. Vi har ikke greid å skille ut energibruken for overføringen i det nasjonale nett fra interne 

tap i jernbanens nett i estimatene fra ProBas. Dette vil gi høyere Tank-To-Wheel estimat fra 

ProBas enn for SSB siden systemgrensene er noe ulike. Tallene fra Chester & Horvath er også 

eksklusive tap ved overføring og distribusjon av elektrisk strøm til jernbanens nett. 

Tabell 282 Energibruk i MJ pr passasjerkm for persontransport elektriske tog Tyskland 2005 

MJ/ passasjer-km 

ProBas 
Well-to-
Wheel 

(A) 

Tank-to-
Wheel 

(B) 

Well-to-
Tank 

(C=A-B) Internavn ProBas (E) 871 

Nærtrafikk 1,535 0,5310 1,0045 Zug-Personen-Nah-Elektro-DE-2005 

Fjerntrafikk 0,803 0,2830 0,5198 Zug-Personen-Fern-Elektro-DE-2005 

 

Tabell 282 viser estimatene fra ProBas.  Energibruken for Well-to-Tank kjeden er større enn 

Tank-to-Wheel kjeden i MJ pr passasjer-km. Dette skyldes at produksjon av elektrisk strøm i 

Tyskland har en virkningsgrad på litt over 35%.  Steinkull alene bidrar med over 37% av 

energiinnholdet i elektrisk strøm i Tyskland 2005,  dette gir lav virkningsgrad. I Norge med 

vannkraft som naturvare for elektrisk strøm ville forholdet mellom Well-to-Tank og Tank-to-

Wheel energikjeder se annerledes ut siden  
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 Et samarbeidsprosjekt mellom det tyske miljøverndepartementet og Ôko-Institut Heidelberg, Tyskland, 
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php 
869

 Netzwerk Lebenszyklusdaten: Datenprojekt Transport. Projektbericht.  http://www.netzwerk-
lebenszyklusdaten.de/cms/webdav/site/lca/groups/allPersonsActive/public/Projektberichte/NetLZD-
Transport_S01_v04_2007.pdf, side 6 
870

 Det tyske jernbanenettet bruker likestrøm, se 
http://www.dbenergie.de/site/dbenergie/de/leistungen/bahngleichstrom/bahnstrom__gleichstrom__einleitun
g.html mens det tyske elektrisitetsnettet bruker vekselstrøm, se http://de.wikipedia.org/wiki/Stromnetz 
871

 Internavnene kan brukes i Volltextsuche i hovedmeny til å finne estimatene som er gjengitt her. 

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php
http://www.netzwerk-lebenszyklusdaten.de/cms/webdav/site/lca/groups/allPersonsActive/public/Projektberichte/NetLZD-Transport_S01_v04_2007.pdf
http://www.netzwerk-lebenszyklusdaten.de/cms/webdav/site/lca/groups/allPersonsActive/public/Projektberichte/NetLZD-Transport_S01_v04_2007.pdf
http://www.netzwerk-lebenszyklusdaten.de/cms/webdav/site/lca/groups/allPersonsActive/public/Projektberichte/NetLZD-Transport_S01_v04_2007.pdf
http://www.dbenergie.de/site/dbenergie/de/leistungen/bahngleichstrom/bahnstrom__gleichstrom__einleitung.html
http://www.dbenergie.de/site/dbenergie/de/leistungen/bahngleichstrom/bahnstrom__gleichstrom__einleitung.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Stromnetz
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Det antas at energibruken i ProBas omfatter all energibruk for toget, inklusive 

stillstandsenergi og energi til oppvarming, ventilasjon og belysning. Det antas også at tap ved 

overføring av strøm fra kontaktledning er inkludert i oppgitt strømforbruk siden 

strømforbruket måles ved inntaket til jernbanenettet. Tap ved overføring av strøm i det tyske 

elektrisitetsnettet samt tap ved omforming av strøm til jernbanenettet er inkludert i Tank-to-

Wheel estimatet, altså i framdriftsenergien. 

Tallene fra ProBas er hentet fra datamodellenTREMOD. I en prosjektrapport fra TREMOD 

blir det opplyst at energibruk til forflytning av togmateriell ved sporskifte eller til sidespor for 

avvikling av trafikk ikke er inkludert i energibruken. Det blir hevdet at denne energien  er 

marginal for person-transporten men at den derimot kan være mer betydelig for 

godstransporten  
872

. 

ProBas gir også to estimat for dieseltog, ett for nærtrafikk og ett for fjerntrafikk. I estimatene 

er det oppgitt hvor mye diesel som benyttes til produksjon av 1 passasjer-km med dieseltog. 

Videre gir ProBas et estimat for framstilling av diesel som benyttes. Vi beregner derfor 

energibruken for dieseltog på samme måte som for elektriske tog ovenfor. 

Tabell 283 Energibruk i MJ pr passasjerkm for persontransport dieseldrevne tog Tyskland 2005 

MJ/ passasjer-km 

ProBas 
Well-to-
Wheel 

(A) 

Tank-to-
Wheel 

(B) 

Well-to-
Tank 

(C=A-B) Internavn ProBas (E)  

Nærtrafikk 1,292 1,100 0,192 Zug-Personen-Nah-Diesel-DE-2005 

Fjerntrafikk 1,139 0,979 0,160 Zug-Personen-Fern-Diesel-DE-2005 

 

Tabell 283 viser estimat for Well-to-Wheel, Tank-to-Wheel samt Well-to-Tank energibruk  i 

MJ per passasjer-km for persontransport med dieseltog Tyskland 2005.  Estimatene er fordelt 

på tog i nærtrafikk og fjerntrafikk.  

Høyer (2009) 
873

 gir ulike estimat for framdriftsenergi for høyhastighetstog og konvensjonelle 

tog. Tabell 284 viser estimatene. 

Tabell 284 Energiforbruk for høyhastighetstog og konvensjonell bane 

Type Navn 

Dimensjo-
nerende 
hastighet 

kWh pr 
setekm 

Kapasitets-
utnytting 

kWh pr 
passasjer-
km 

MJ pr 
passasjerkm 

HSR X2000 200 0,042 0,55 0,077 0,2772 

HSR Regina 200 0,034 0,2 0,168 0,6048 

HSR OTU-Øresund 180 0,028 0,41 0,069 0,2484 

HSR Flytoget 210 0,049 0,27 0,182 0,6552 

HSR Talgo-Bombardier 330 0,049 
   

                                                           
872

 Netzwerk Lebenszyklusdaten: Datenprojekt Transport. Projektbericht.  http://www.netzwerk-
lebenszyklusdaten.de/cms/webdav/site/lca/groups/allPersonsActive/public/Projektberichte/NetLZD-
Transport_S01_v04_2007.pdf, side 11 
873

 Høyer, K.G.: Høyhastighetstog. Analyser av direkte og brutto direkte energiforbruk. Høgskolen i Oslo, TDM-
Rapport 1/09, side 5. 

http://www.netzwerk-lebenszyklusdaten.de/cms/webdav/site/lca/groups/allPersonsActive/public/Projektberichte/NetLZD-Transport_S01_v04_2007.pdf
http://www.netzwerk-lebenszyklusdaten.de/cms/webdav/site/lca/groups/allPersonsActive/public/Projektberichte/NetLZD-Transport_S01_v04_2007.pdf
http://www.netzwerk-lebenszyklusdaten.de/cms/webdav/site/lca/groups/allPersonsActive/public/Projektberichte/NetLZD-Transport_S01_v04_2007.pdf
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HSR Shinkansen 270 0,032 
   HSR Madrid-Sevilla 300 0,051 
   HSR ICE-Linje 3 250 0,037 
   HSR ICE-Linje 4 250 0,0347 
   HSR ICE-Linje 6 250 0,035 
   HSR TGV-Sud Est 270 0,046 
   HSR TGV-Atlantique 220-300 0,037 
   HSR TGV-Reseaue 300 0,05 
   HSR TGV-Duplex 270-300 0,033 
   KB Norge 

 
0,07 0,55 0,127 0,4572 

KB Spania 200 0,062 
   

       HSR Median 
 

0,037 0,34 0,109 0,392 

KB Median 
 

0,066 0,55 0,127 0,4572 
KB=Konvensjonell bane HSR=Høyhastighetstog 

Høyer definerer direkte energibruk som summen av framdriftsenergi , tilbakeført 

bremseenergi, intern tapsenergi og standard stillstandsenergi 
874

. Tilbakeført bremseenergi 

kommer til fratrekk, det vil si at uttaket fra kjøreledning (pantograf) reduseres ved tilbakeført 

bremseenergi. For konvensjonell bane uten tilbakeført bremseenergi regner Høyer med en 

tapsmultiplikator på 1,2. For høyhastighetstog med bremseenergi inkludert anslås 

tapsmultiplikator til 1,15. 

De konvensjonelle banene har et median forbruk på 0,066 kWh pr setekm som tilsvarer 0,238 

MJ pr sete-km.  Om vi antar en kapasitetsutnyttelse på linje med norsk konvensjonell bane 

(0,55) får vi 0,432 MJ pr passasjer-km. Høyhastighetstog har et median forbruk på 0,037 kWh 

pr setekm. Her varierer kapasitetsutnyttelsen mer, men med en median utnyttelse på 0,34 får 

vi et estimat på 0,392 MJ pr passasjer-km. Estimatet for høyhastighetstog skulle være rimelig 

sammenliknbart med fjerntog fra den tyske databasen ProBas.  

Høyer oppgir at kapasitetsutnyttelsen for franske og tyske høyhastighetstog på midten av 90-

tallet var på 0,4-0,7. Dette er høyere enn vårt anslag på 0,34 som inkluderer flytoget og 

Regina med lav kapasitetsutnyttelse. Med en høyere kapasitetsutnyttelse ville energibruken pr 

passasjer-km gå ned. En kapasitetsutnyttelse på linje med konvensjonell bane ville gitt 0,242 

MJ pr passasjer-km. 

Coradia Lirex er et seks-vogner passasjertog som brukes i nærtrafikk i Stockholm-området. I 

produktdeklarasjonen for toget oppgis energibruken til 1 726 200 kWh pr år (6 214 320 MJ) 
875

. I følge produktdeklarasjonen er passasjer-belegget 17% 
876

 med en total passasjer-

kapasitet på 918 passasjerer inklusive ståplasser. Med en årlig kjørelengde på 180 000 km pr 

tog 
877

 gir dette 0,221 MJ pr passasjer-km. 

                                                           
874

 ibid., side 21 
875

 Alstom: Coradia Lirex. Environmental Product Declaration , 
http://www.se.alstom.com/home/about_us/ecopolicy/_files/file_32236_59941.pdf, side 6. 
876

 Produktdeklarasjonen bruker dette tallet for en sammenlikning med T-bane systemet (ibid., side 11). Det gis 
ingen empiriske tall for passasjerbelegget. Vi bruker her 17% i forhold til total kapasitet inklusive ståplasser. 
877

 ibid., Side 5 

http://www.se.alstom.com/home/about_us/ecopolicy/_files/file_32236_59941.pdf
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Energibruk pr tog-km og vogn-km 

For å beregne energibruk pr setekm må vi gjøre forutsetninger om passasjer-belegg for ulike typer 

tog. Likning 33 viser formelen for utregningen. 

Likning 33 Beregning av energibruk pr setekm fra energibruk pr passasjer-km og passasjer-belegg 

 

  

       
 

  

            
 
            

       
 

Det siste leddet i Likning 33 er passasjer-belegget. I Tabell 277 er passasjer-belegget for ulike 

kategorier tog gjengitt. Opplysningene er hentet fra SSB's Statistikkbank 878. For å beregne energibruk 

pr setekm for andre typer tog gjør vi følgende forutsetninger:  

 For energiestimat fra SSB for elektriske tog bruker vi passasjer-belegget for alle elektriske 

tog. Dette belegget beregner vi ved å bruke summene for sete-km eksklusive dieseltog (7,68 

milliarder sete-km) , tog-km eksklusive dieseltog (27,2 millioner) og passasjer-km eksklusive 

dieseltog (2,47 milliarder). Dette gir 282 seter pr tog og 90,9 passasjerer pr km som igjen gir 

et belegg på 32,2% for elektriske tog. 

 For estimatet for fjerntog fra ProBas bruker vi belegget for kategorien "Regiontog by-by" i 

Tabell 277 på 48,8%. Dette gjelder både for elektriske og dieseltog  fra ProBas. 

 For estimatet for nærtog fra ProBas bruker vi belegget for kategorien "Lokaltog" fra Tabell 

277 som er på 26,1%. Dette gjelder både for elektriske og dieseltog fra ProBas. 

 For estimatet for konvensjonell bane bruker vi passasjer-belegget for alle tog fra Tabell 277 

som er på 33,4%. Dette er et veid gjennomsnitt for lokaltog og regiontog. Med veid 

gjennomsnitt mener vi at tog med mange seter teller mer enn tog med færre seter. 

 For høyhastighetstog bruker vi passasjer-belegget for kategorien "Regiontog by-by" i Tabell 

277. 

 Vi bruker samme belegg for estimatet fra Chester & Horvath for  California High Speed Rail 

og for Caltrain som er et diesel tog som forbinder byene Gilroy og San Francisco. 

 For Coradia Lirex bruker vi passasjer-belegget for lokaltog fra Tabell 277 siden dette er et tog 

som brukes i lokaltrafikk i Stockholm-området. 

Vi kan også beregne energibruken pr tog-km fra energibruken pr passasjer-km. Vi bruker de samme 

forutsetninger som ovenfor, men i stedet for å bruke passasjer-belegget fra Tabell 277 bruker vi 

passasjer pr km for ulike kategorier tog. 

Likning 34 Beregning av energibruk pr tog-km fra energibruk pr passasjer-km 

  

      
 

  

       
 
       

      
 

Likning 34 viser formelen for omregning fra energibruk pr passasjer-km til energibruk pr tog-km. Det 

siste leddet i likningen er identisk med passasjerer pr tog-km. 

                                                           
878

 
http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?MainTable=KollektivTOG2&SubjectCode=10&
planguage=0&nvl=True&mt=1&nyTmpVar=true  

http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?MainTable=KollektivTOG2&SubjectCode=10&planguage=0&nvl=True&mt=1&nyTmpVar=true
http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?MainTable=KollektivTOG2&SubjectCode=10&planguage=0&nvl=True&mt=1&nyTmpVar=true
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Tabell 285 Energibruk pr tog-km og pr sete-km for ulike typer tog 

 
MJ pr vogn-km MJ pr sete-km 

 
Elektrisk Diesel Elektrisk Diesel 

Norge 2004 (SSB) 57,2 151,9 0,203 0,524 

ProBas fjerntog 40,1 138,6 0,138 0,478 

ProBas nærtog 41,9 86,7 0,138 0,287 

Konvensjonell bane  Norge 43,2 
 

0,153 
 Høyhastighetstog (median) 55,4 

 
0,191 

 Chester & Horvath #  37,9 93,9 0,131 0,324 

Coradia Lirex 17,4 
 

0,058 
 Lokaltog Norge 2008 47,1 

 
0,156 

 Regiontog Østlandet 47,1 
 

0,162 
 Regiontog by-by 47,1 

 
0,207 

 Regiontog øvrige 47,1 
 

0,255 
 # California High Speed Rail for elektriske tog og Caltrain for dieseltog. 

Tabell 285 viser energibruken pr tog-km og pr sete-km for togene som er brukt i denne analysen. For 

konvensjonell bane opererer vi med lavere passasjer-belegg enn Høyer. Han bruker 55% for 

konvensjonell bane mens vi anslår 33,4%  basert på sete-km og passasjer-km fra SSB's Statistikkbank. 

Med et lavere passasjer-belegg får vi et lavere energibruk pr sete-km enn Høyer.  

For høyhastighetstog har vi brukt passasjer-belegg fra Statistikkbanken for kategorien "Regiontog by-

by" som er på 48,8%. For alle praktiske formål er dette identisk med 50% som Høyer bruker for et 

framtidig høyhastighetstog i Norge. 

 

Utslipp CO2-ekvivalenter 

Det antas null utslipp av CO2-ekvivalenter for framdrift av elektriske tog siden elektriske 

motorer ikke forbrenner fossilt drivstoff. 

For dieseltog har vi derimot utslipp av CO2-ekvivalenter  ved forbrenning av fossilt drivstoff. 

I ProBas er utslippet av CO2-ekvivalenter delt opp i direkte utslipp og utslipp for hele kjeden 

inklusive produksjon av drivstoff og transportmiddel. 

SSB oppgir et utslipp på 88 gram CO2-ekvivalenter pr passasjerkm for dieseldrevne tog i 

Norge 2004. Av dette er 79 gram utslipp av CO2 alene. Metan (CH4) står for 0,005 gram pr 

passasjer-km mens lystgass (N2O) står for utslipp av 0,03 gram pr passasjerkm. Alle disse 

tallene er for direkte utslipp av CO2-ekvivalenter eksklusive utslipp knyttet til framstilling av 

drivstoffet 
879

. 

ProBas gir estimat for utslipp av CO2-ekvivalenter for 1 passasjer-km med ulike tog i 

Tyskland. Estimatet er splittet i totale utslipp inklusive framstilling av drivstoff (Well-to-

Wheel) og direkte utslipp som kommer fra framdriften av toget (Tank-to-Wheel).  Utslipp fra 

kjeden Well-to-Tank kan estimeres som differensen mellom de andre to. For de elektriske tog 

er de siste utslipp null, her er alle utslipp relatert til framstilling av drivstoff og produksjon av 

transportmiddel. For dieseltog er det estimert direkte utslipp fra framdriften av toget.  

                                                           
879

 SSB (2008), side 3. SSB kaller dette direkte netto utslipp og energibruk. 
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Tabell 286 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km Tank-to-Wheel for dieseldrevne tog Tyskland 2005 

 

gram/passasjer-
km 

Nærtrafikk 81,5 

Fjerntrafikk 72,9 

  

Tabell 286 viser direkte  utslipp (Tank-to-Wheel) av CO2-ekvivalenter for produksjon av 1 

passasjerkm med dieseltog i Tyskland 2005. Det er et estimat for dieseldrevne tog i nærtrafikk 

og et estimat for dieseldrevne tog i fjerntrafikk. Dieseldrevne tog i nærtrafikk har om lag 8,6 

gram større utslipp pr passasjer-km. 

Chester & Horvath (2008) 
880

gir et estimat for utslipp av GHG-gasser 
881

 for California High 

Speed Rail  (CAHSR) og Caltrain. Det siste er et dieseldrevet tog som vil ha direkte utslipp 

ved framdrift. Utslippene for CAHSR vil vi betrakte som estimat av brutto direkte tillegg, 

altså Well-to-Tank og ikke Tank-to-Wheel estimat. Chester & Horvath grunngir estimatet 

med elektrisitetsmiksen i California. Denne miksen er relevant for det brutto direkte tillegg 

men ikke for direkte utslipp fra framdriften av toget. Siden CAHSR er et elektrisk drevet 

høyhastighetstog vil det ikke være forbrenning av fossile drivstoff ved framdriften av toget.  

Tabell 287 Utslipp av CO2-ekvivalenter i gram pr passasjer-km for framdrift av Caltrain 

gram pr 
passasjer-km Caltrain 

Framdrift 38,5 

Stillstand 5,2 

HVAC*  2,1 

Sum 45,8 

 

Tabell 287 viser utslippene for Caltrain. Det antas her at dette bare er utslipp knyttet til 

framdriften av toget og at det ikke inkluderer Well-to-Tank utslipp for framstilling av 

drivstoffet. Omregning fra gram pr passenger-mile til gram pr passasjer-km er gjort på samme 

måte som for energibruken. 

Tabell 288 viser estimatene for utslipp av CO2-ekvivalenter i gram pr passasjer-km for 

dieseldrevne tog. Estimater fra SSB er det høyeste, en grunn kan være egenskaper ved rutene 

som driftes av dieseldrevne tog i Norge. Både California og Tyskland antas å ha ruter med 

lavere kurvatur. 

Tabell 288 Utslipp CO2-ekvivalenter i gram pr passasjer-km for framdrift av dieseltog. Tank-to-Wheel estimat. 

SSB 88,0 

ProBas-nærtrafikk 81,5 

ProBas-fjerntrafikk 72,9 

Caltrain 45,8 

 

                                                           
880

 Chester & Horvath, side 54 og 56. 
881

 GHG = Greenhouse Gas omfatter CO2, metan (CH4)  og lystgass (N2O), se side 14 
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Oppsummering 

Energibruk 

Tabell 289 viser energibruk for Tank-to-Wheel kjeden for ulike typer tog i ulike land. 

Høyhastighetstog i tabellen refererer til median energibruk pr passasjer-km for 

høyhastighetstog mens konvensjonell bane refererer til norsk jernbane som ikke er 

høyhastighetstog. 

Tabell 289 Tank-to-Wheel energibruk i MJ pr passasjer-km for ulike typer tog  

  MJ pr passasjer-km 

 
Elektrisk Diesel 

Norge 2004 (SSB) 0,63 1,073 

ProBas fjerntog 0,283 0,979 

ProBas nærtog 0,531 1,1 

Konvensjonell bane  Norge 0,457 
 Høyhastighetstog (median) 0,392 
 Chester & Horvath #  0,268 0,664 

Coradia Lirex 0,221 
 Lokaltog Norge 2008 0,598 
 Regiontog Østlandet 0,466 
 Regiontog by-by 0,333 
 Regiontog øvrige 1,103 
 #

 California High Speed Rail for elektriske tog, Caltrain for diesel. 

Figur 107 viser ulike estimat for  energibruk pr passasjer-km for elektriske tog. Både høyhastighetstog 
og  konvensjonell bane er inkludert i figuren. Estimatet fra Chester & Horvath gjelder for et framtidig 
høyhastighetstog i California, USA. Estimatet for elektriske fra SSB er hentet fra  tabellen ovenfor. 

Figur 107 Estimat MJ pr passasjer-km for ulike elektriske tog 
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Utslipp CO2-ekvivalenter 

Tabell 290 viser utslipp av CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for framdrift av ulike typer dieseltog i 

ulike land. 

Tabell 290 Utslipp gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for Tank-to-Wheel kjeden for ulike typer dieseltog i ulike land 

Tank-to-wheel 
 Gram pr passasjer-km Diesel 

Norge 2004 88 

ProBas fjerntog 73 

ProBas nærtog 82 

Caltrain 46 

 

Indirekte energibruk 

Infrastruktur 

Energibruk 

I denne delen skal vi se på energibruk og utslipp knyttet til jernbanes infrastruktur. Vi 

henviser til Simonsen (2010a) 
882

 for en dokumentasjon av energibruk og utslipp knyttet til 

konstruksjon, vedlikehold og drift av  jernbanenettet i Norge. 

Vi bruker de samme vekter for å fordele energibruken til konstruksjon, drift og vedlikehold 

mellom passasjertransport og godstransport. Vektene er beregnet ut fra samlet energiforbruk 

for passasjertransport og godstransport på jernbane. Tabell 291 viser denne energibruken 

fordelt på passasjer- og godstransport 
883

. Energibruken for elektriske tog (både passasjer- og 

gods) er beregnet inklusive tap ved omforming til jernbanenettets spenning og interne tap i 

ledningsnettet for jernbanen.  

Tabell 291 Fordeling av energibruk i MWh på passasjer- og godstransport jernbane Norge 2004 

 Energibruk 
MWh Passasjer Gods 

Elektrisk 370 850 116 750 

Diesel 80 654 86 200 

Sum 451504 202950 

Vekter 0,69 0,31 

 

For levetid og lengde på jernbanenettet som skal konstrueres, vedlikeholdes og driftes i løpet 

av ett år viser vi til Simonsen (2010b) 
884

. 

Med disse forutsetninger viser Tabell 292 energibruken for passasjertransport med  jernbane 

for ett år. Kolonne A viser samlet energibruk for ulike aktiviteter for infrastruktur over hele 

jernbanenettes levetid. Kolonne B viser denne energibruken for ett år under forutsetning om 
                                                           
882

 Simonsen, M.:Indirect energy use, Upublisert notat Vestlandsforsking januar 2010.  
883

 SSB (2008), http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf, tabell 2.20 og tabell 2.21 
side 25 for passasjertransport, tabell 2.42 side 37 og tabell 2.43 side 38 for godstransport. NB! Energibruk for 
diesel passasjertog tabell 2.21 har feil bruk av desimaltegn. Det skal være 80 654 MWh med 6740000 mg diesel 
og 43,1 MJ pr kg diesel (se side 15). 
884

 Simonsen, M.:Levetid og lengde for vei og jernbane, Upublisert notat Vestlandsforsking januar 2010. 

http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf
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ulik levetid for ulike komponenter slik som underbygning, overbygning, signalanlegg osv. 

Energibruken omfatter ikke stasjoner for jernbanens infrastruktur 
885

. 

Kolonne C gir energibruken for passasjertransport med den vekten som er gitt 

passasjertransport med jernbane ovenfor. All energibruk til parkering ved jernbanestasjoner er 

fordelt på passasjertransporten. Kolonne D gir energibruk pr passasjer-km for ett år. For å 

beregne effekten pr passasjer-km er det brukt 2 910 millioner passasjer-km med jernbane i 

2007 
886

. Dette omfatter ikke transportarbeid utført av t-bane. 

Tabell 292 Energibruk infrastruktur  for passasjertransport jernbane 

Aktivitet 

TJ  
levetid 

(A) 
TJ pr år 

(B) 

TJ pr år 
passasjer-
transport 

(C )  

MJ  pr 
passasjer-
km pr år 

(D) 

Konstruksjon 63 000 1 575 1 087 0,373 

Parkering 1 382 35 35 0,012 

Drift 17 455 436 301 0,103 

Vedlikehold 9 000 360 248 0,085 

Total 90 836 2 406 1 671 0,574 

 

Figur 108 Energibruk MJ pr passasjer-km for infrastruktur jernbane fordelt på jernbanens passasjertransport 

 

Figur 108 viser energibruken i MJ pr passasjer-km for ulike aktiviteter for infrastruktur 

jernbane fordelt på jernbanens passasjertransport. 

                                                           
885

 Estimatene er delvis hentet fra Schlaupitz, H.: Energi- og klimakonsekvenser av moderne transportsystem, 
Norges Naturvernforbund, Rapport 3/2008. Hans estimat omfatter bare den delen av stasjoner som er relevant 
for avvikling av togtrafikken. http://naturvern.imaker.no/data/f/1/24/31/4_2401_0/Rapport_250908.pdf  
886

 http://www.ssb.no/aarbok/tab/tab-414.html 

http://naturvern.imaker.no/data/f/1/24/31/4_2401_0/Rapport_250908.pdf


 

487 
 

SSB's Statistikkbank  
887

 opplyser at norske passasjer-tog i 2008 tilbakela 29 349 000 tog-km.  

Tabell 19 viser energibruk for konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur pr tog-km 

for passasjertog i Norge. 

 Tabell 293 Energibruk pr tog-km for jernbanens infrastruktur. Passasjertransport. 

MJ pr tog-km  

Konstruksjon 37,0 

Parkering 1,2 

Drift 10,3 

Vedlikehold 8,5 

Total 56,9 

 

 

Utslipp CO2-ekvivalenter 

Tabell 294 viser utslipp av CO2-ekvivalenter for jernbanens infrastruktur fordelt på 

jernbanens passasjertransport. Vi viser til Simonsen (2010a) for en dokumentasjon av 

utslippene. 

Tabell 294 Utslipp av CO2-ekvivalenter for jernbanens infrastruktur fordelt på jernbanens passasjertransport 

Aktivitet 

Tonn CO2-ekv  
levetid 

(A) 

Tonn CO2-
ekv pr år 

(B) 

Tonn CO2-ekv 
pr år 

passasjer-
transport 

© 

g CO2-ekv  
pr passasjer-

km pr år 
(D) 

Konstruksjon 4 723 600 118 090 81 470 28,0 

Drift 821 589 20 540 14 170 4,9 

Vedlikehold 850 000 34 000 23 456 8,1 

Total 6 395 189 172 630 119 096 40,9 

 

Kolonne A viser utslippet over hele infrastrukturens levetid. Kolonne B viser utslippene 

fordelt pr år med forutsetninger om ulik levetid for ulike komponenter i jernbanens 

infrastruktur. Vi viser til Simonsen (2010b) for en dokumentasjon av levetid for ulike 

komponenter samt lengde av  nettet som skal konstrueres, vedlikeholdes og driftes hvert år. 

Levetid og lengder brukes til å beregne utslippsmengde pr år og pr levetid. 

Kolonne C viser utslippene fordelt over ett år bare på jernbanens passasjertransport. Vi viser 

til vektene ovenfor. Kolonne D viser utslipp pr passasjer-km. Det er 2 910 millioner passasjer-

km med jernbane i 2007 som ovenfor. 

Figur 109 Utslipp gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for jernbanens infrastruktur  

                                                           
887

 
http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?MainTable=KollektivTOG2&SubjectCode=10&
planguage=0&nvl=True&mt=1&nyTmpVar=true 

http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?MainTable=KollektivTOG2&SubjectCode=10&planguage=0&nvl=True&mt=1&nyTmpVar=true
http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?MainTable=KollektivTOG2&SubjectCode=10&planguage=0&nvl=True&mt=1&nyTmpVar=true
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Figur 109 viser utslipp av CO2-ekvivalenter for jernbanens infrastruktur pr passasjer-km. 

Tabell 21 viser utslipp av CO2-ekvivalenter for konstruksjon, drift og vedlikehold av 

jernbanens infrastruktur  pr tog-km for passasjer-tog i Norge. Vi har brukt 29 349 000  tog-km 

for alle passasjer-tog som er hentet fra SSB's Statistikkbank for 2008 

 

Tabell 295 Utslipp CO2-ekvivalenter til jernbanens infrastruktur pr tog-km 

Konstruksjon 2775,9 

Drift 482,8 

Vedlikehold 799,2 

Sum 4057,9 

 

Transportmiddel 

Energibruk 

I denne delen skal vi se på energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter for produksjon av 

transportmiddel for jernbanens passasjertransport. 

Coradia Lirex er et passasjertog som brukes til nærtrafikk i Stockholm. Toget har 6 vogner og veier 

206 tonn. Maksimalhastigheten er på 160 km/timen. Toget er produsert av Alstom og har en samlet 

kapasitet på 375 seter. Alstom har utgitt en miljødeklarasjon for toget som vi skal benytte her til å 

beregne energibruk og utslipp knyttet til produksjon av transportmiddel for passasjertransport med 

jernbane. 

Tabell 296 Materialsammensetning og energibruk for Coradia Lirex 

Materialer Tonn 

Energibruks-
faktorer 
MJ/kg 

Total energi 
GJ 

Stål 82,4 22,8 1 882 
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Rustfritt stål 42,3 53,0 2 242 

Støpejern 23,7 19,9 472 

Aluminium 18,0 175,9 3 166 

Kopper 10,5 48,9 513 

Gummi 2,6 36,6 95 

Glass 3,8 12,0 45 

    

Total 183,3  8 415 

 

Tabell 296 viser materialsammensetning og energibruk for Coradia Lirex. Energibruksfaktorene for de 

ulike materialer er dokumentert i Simonsen (2009a) 888. Analysen av Coradia Lirex er dokumentert i 

Simonsen (2009b) 889. Materialene i Tabell 296 utgjør til sammen 183,3 tonn av en samlet vekt på 206 

tonn. De resterende materialer er gruppert i grovere kategorier som gjør det vanskelig å anvende 

energibruksfaktorer på hele gruppen.  

Materialene i Tabell 296 gir en samlet energibruk på 8 415 GJ. Produktdeklarasjonen inneholder ikke 

noe estimat for energibruk for produksjon av toget. Energibruken i tabellen omfatter bare energi 

nedfelt i materialer og ikke prosessenergi ved selve fabrikken hvor toget blir produsert. Ut fra 

analyser av produksjon av lokomotiv anslås prosessenergien til  10% av samlet energi i materialer. 

Dette gir til sammen 9 256 GJ for produksjon av toget. Energi til vedlikehold av Coradia Lirex er også 

gjort med bakgrunn i analyser av lokomotiv. For lokomotiv ble det anslått at energien til materialer 

for vedlikehold utgjør 15% av samlet energi til utvinning og framstilling av materialer for produksjon. 

Ved å bruke samme forholdstall for Coradia Lirex anslås energibruken til vedlikehold til 1 304 GJ for 

hele togets levetid. 

For å beregne energibruken pr passasjer-km trenger vi et anslag på kjørelengde og 

kapasitetsutnyttelse for ett år. Kjenner vi togets levetid kan vi multiplisere det årlige 

transportarbeidet med levetiden. Dette vil gi oss et samlet transportarbeid som energibruken til 

produksjon av transportmiddelet kan beregnes i forhold til. 

Produktdeklarasjonen til Alstom oppgir den årlige kjørelengde for toget til 180,000 km 
890

. Samtidig 

oppgis levetiden til toget til 30 år. Alstom presenterer et regnestykke hvor den direkte energibruken 

til Coradia Lirex sammenliknes med energibruken til et T-bane system. Her oppgis 

kapasitetsutnyttelsen til 17% for den samlede passasjerkapasiteten. Vi antar her at dette inkluderer 

ståplasser i tillegg til setekapasiteten. Produktdeklarasjonen oppgir den samlede 

passasjerkapasiteten til 918 passasjerer inklusive 544 ståplasser og 374 seter 891. 

Med disse forutsetningene finner vi et samlet transportarbeid på   28 090 800 passasjerkm for ett år 

og   842 724 000 passasjer-km for hele levetiden. I dette regnestykket er ståplasser inkludert.  

                                                           
888

  Simonsen, M.: Energibruksfaktorer og utslippsfaktorer for ulike metaller. Upublisert notat Vestlandsforsking 
juni 2009. 
889

 Simonsen, M.:Energy requirements and CO2-emissions from manufacturing and maintenance of locomotives 
and trains. Upublisert notat Vestlandsforsking mars 2009. 
890

 http://www.se.alstom.com/home/about_us/ecopolicy/_files/file_32236_59941.pdf , side 5 
891

 Side 2. 

http://www.se.alstom.com/home/about_us/ecopolicy/_files/file_32236_59941.pdf
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Vi har beregnet den samlede energimengde til konstruksjon og vedlikehold av transportmiddelet til 

10 560 GJ hvorav 1 304 GJ er energibruk til vedlikehold. Dette gir 0,0125 MJ pr passasjer-km og 1,96 

MJ pr vogn-km. Om vi regner 17% i forhold til setekapasiteten får vi 0,031 MJ pr passasjer-km.  

En kapasitetsutnyttelse på 17% er lavt.  Høyer oppgir en kapasitetsutnyttelse på 55% for norsk 
konvensjonell jernbane 892. Med gjennomsnittet for konvensjonell bane får vi  0,0095 MJ/passasjer-
km. 
 
ProBas har estimat for tog i fjern- og nærtrafikk. Estimatene er også fordelt på elektriske og 

dieseldrevne tog. Tabell 297 viser materialsammensetningen for disse passasjertog Tyskland 2005. 

Sammensetningen er lik for tog i nærtrafikk enten de er elektriske eller dieseldrevne. For fjerntogene 

derimot er det en vesentlig forskjell, det dieseldrevne passasjertoget for fjerntrafikk er nesten 200 

tonn tyngre enn det elektriske. Fjerntogene er fra dobbelt så tunge til tre ganger så tunge som tog i 

nærtrafikk. 

Tabell 297 Materialsammensetning i kg for passasjertog Tyskland 2005 

 

Nærtog 
elektrisk 

(A) 

Fjerntog 
elektrisk 

(B) 

Nærtog 
diesel 

(C) 

Fjerntog 
diesel 

(D) 
MJ/kg 

(E) 

Kg CO2-
ekvivale
nter pr 

kg 
(F) 

Aluminium 12900 54 200 12 900 81 200 175,9 16,9 

Bly 1868 0 1 868 0 14,7 1,1 

Glass 9315 30 100 9 315 45 100 12,0 1,1 

Kobber 9018 20 700 9 018 31 000 27,2 2,1 

Plastikk 18400 101 000 18 400 151 000 55,6 5,0 

Tre 1649 0 1 649 0 2,5 0,1 

Stål 147000 194 000 147 000 291 000 34,7 2,6 

     

  

Sum 200 150 400 000 200 150 599 300   

 

Tabell 298 viser at materialsammensetningen er dominert av stål, plastikk og aluminium. Stålet er 

varmeforsinkete valsede stålplater. Aluminium består av en miks av stål fra Tyskland (33%), Russland 

(30%), Australia (12%), Tropene (17%) og Norge (8%).  Plastikk er kunststoff-skum laget av  

polyuretan. Plastikk utgjør under 10% av materialsammensetningen for nærtog men over en 

fjerdedel av sammensetningen for fjerntogene. Derimot utgjør stål nesten tre fjerdedeler av togene i 

nærtrafikk men under halvparten av togene i fjerntrafikk. 

Kolonne E i Tabell 298 viser energibruksfaktoren for de ulike materialene hentet fra ProBas. 

Kolonnen viser hvor mye energi som kreves for å produsere 1 kg av de ulike materialene. Kolonne F 

viser utslipp av kg CO2-ekvivalenter for produksjon av 1 kg materiale. Alle utslipp og energibruk i hele 

produksjonskjeden for alle materialer er inkludert i beregningene.  

Tabell 298 Total energibruk i GJ for produksjon av ulike passasjertog Tyskland 2005 
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 Høyer (2009), side 25. 
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GJ 

Tog 
nærtrafikk 
elektrisk 

(A) 

Tog 
fjerntrafikk 

elektrisk 
(B) 

Tog 
nærtrafikk 

diesel 
(C) 

Tog 
fjerntrafikk 

diesel 
(D) 

Aluminium 2 269 9 532 2 269 14 281 

Bly 27 0 27 0 

Glass 111 360 111 539 

Kopper 245 562 245 842 

Plastikk 1 023 5 616 1 023 8 396 

Tre 4 0 4 0 

Stål 5 104 6 736 5 104 10 104 

     Sum 8 784 22 807 8 784 34 163 

 

Multipliserer vi materialbruken med energibruksfaktorene i kolonne E  i Tabell 298 kan vi konstruere 

Tabell 299 som viser total energibruk for produksjon av materialer til ulike passasjertog Tyskland 

2005. Energibruken for elektriske og dieseldrevne nærtog  er identiske. Til sammenlikning var 

energibruken for produksjon av materialer til Coradia Lirex beregnet til 8 415 GJ.   

Tabell 299 Total energibruk i GJ for produksjon av ulike passasjertog Tyskland 2005 

GJ 

Tog 
nærtrafikk 
elektrisk 

(A) 

Tog 
fjerntrafikk 

elektrisk 
(B) 

Tog 
nærtrafikk 

diesel 
(C) 

Tog 
fjerntrafikk 

diesel 
(D) 

Aluminium 2 269 9 532 2 269 14 281 

Bly 27 0 27 0 

Glass 111 360 111 539 

Kopper 245 562 245 842 

Plastikk 1 023 5 616 1 023 8 396 

Tre 4 0 4 0 

Stål 5 104 6 736 5 104 10 104 

     Sum 8 784 22 807 8 784 34 163 

 

Prosessenergien for produksjon av togene kommer i tillegg til energien bundet i 

materialsammensetningen. ProBas gir ikke noe estimat for denne prosessenergien pr tog. På 

bakgrunn av  opplysninger om Coradia Lirex anslår vi 10% mer for prosessenergi . Energibruken for 

materialene inneholder ikke energi for vedlikehold av toget. Til sammen utgjorde energi for 

produksjon av toget inklusive prosessenergi  87,7%  av samlet energibruk. Dette gir 14,1% mer for 

vedlikehold. Med multiplikatorene 1,0999 og 1,1409 får vi til sammen 28 620 GJ for produksjon og 

vedlikehold av elektriske tog i fjerntrafikk. 
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ProBas gir ingen estimat for transportarbeidet for de ulike tog.  I følge Wikipedia produserte 260 ICE-

tog i Tyskland 2000 til sammen 13,92 milliarder passasjer-km 893. Dette gir 53,54 millioner passasjer-

km pr tog. Vi antar at ICE-togene er sammenliknbare med elektriske tog i fjerntrafikk i tabellen 

ovenfor. Da får vi 28 620 GJ fordelt på 1 606,2 millioner passasjer-km som er transportarbeidet for 

ett tog med 30 års levetid. Dette gir 0,0178 MJ pr passasjer-km. Det er forutsatt 46% utnyttelsesgrad 

for ICE-togene i Tyskland 2000. I dette regnestykket har vi antatt at alle ICE-tog er elektriske 894. 

Estimatet samsvarer rimelig god med estimatet for Coradia Lirex i nærtrafikk i Stockholm.  I 

estimatene for ICE-tog Tyskland er alle energi til produksjon (inklusive prosessenergi) og vedlikehold 

inkludert ved å bruke multiplikatorene som er beskrevet ovenfor. 

Chester og Horvath gir et estimat for produksjon av transportmiddel til framtidig høyhastighetsbane i 

California og et dieseldrevet pendlertog på strekningen Gilroy-San Francisco (Caltrain) 895. Deres 

estimat er fordelt på produksjon og vedlikehold av transportmiddelet. Vedlikeholdet er igjen delt inn 

i tre deler, en for vanlig vedlikehold, en for rengjøring av vogner og en del for erstatning av gulvet i 

vognene. Det vanlige vedlikeholdet omfatter erstatning av materialer, sliping av hjul, smøremiddel, 

vedlikehold av bremser og inspeksjon.  

Caltrain tog antas å veie 360 tonn, mens vekten for California High Speed Rail (CAHSR) ikke er 

oppgitt, det opplyses at vekten er satt lik et høyhastighetstog fra LCA-databasen SimaPro som bygger 

sine estimat på tog fra Sveit og Tyskland. SimaPro gir te ulike estimat, et for landistansetog, et for 

trikk ("light rail") og et for høyhastighetstog. Langdistansetoget er brukt som modell for estimering av 

Caltrain. Estimatet er bygd opp ved å multiplisere forventet vekt med  energibruksfaktorer og 

utslippsfaktorer  

Vi gjentar  at kapasitetsutnyttelsen på Caltrain-togene anslås til 45% (se ovenfor). Samlet energibruk 

til produksjon av transportmiddelet er anslått til 30 TJ for Caltrain og 44 for CAHSR. Samlet energi til 

vedlikehold er anslått til 25 TJ for hele levetiden for Caltrain og 28 TJ for CAHSR. Vedlikeholdet er 

også estimert ved hjelp av SimaPro på samme måte som for produksjon av transportmiddelet. Gulvet 

i togene er anslått å være teppe med levetid 4 år eller fast belegg med levetid 10 år.  Rengjøring 

foregår hver dag med støvsuging. 

Tabell 300 Energibruk i MJ pr passasjer-km for produksjon og vedlikehold av passasjertog USA 2008. 

 

MJ pr passenger-miles 
travelled MJ pr passasjer-km 
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 http://de.wikipedia.org/wiki/Intercity-Express#Erste_Generation, for antall tog se 
http://de.wikipedia.org/wiki/Intercity-Express#Eingesetztes_Zugmaterial 
894

 Dette er ikke helt korrekt. Det finnes diesel ICE-tog som trafikkerer strekninger med mange kurver hvor 
togene ikke kan utnytte topp hastighet. Det har vært problem med dieseltogene og de blir mest brukt som 
forsterknings- og avlastningstog for de elektriske togene. Vi antar dermed at forutsetingen om bare elektriske 
tog er forsvarlig. Se http://de.wikipedia.org/wiki/Intercity-Express#Neigetechnik-
Z.C3.BCge_f.C3.BCr_Ausbaustrecken_ICE-T.2C_ICE-TD.  
895

 Chester, M., Horvath, A.:Environmental Life-cycle Assessment of Passenger Transportation: A Detailed 

Methodology for Energy,  Greenhouse Gas and Criteria Pollutant Inventories of Automobiles, Buses, Light Rail, 

Heavy Rail and Air v.2,  side 54-56 
http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=its/future_urban_transport 

http://de.wikipedia.org/wiki/Intercity-Express#Erste_Generation
http://de.wikipedia.org/wiki/Intercity-Express#Eingesetztes_Zugmaterial
http://de.wikipedia.org/wiki/Intercity-Express#Neigetechnik-Z.C3.BCge_f.C3.BCr_Ausbaustrecken_ICE-T.2C_ICE-TD
http://de.wikipedia.org/wiki/Intercity-Express#Neigetechnik-Z.C3.BCge_f.C3.BCr_Ausbaustrecken_ICE-T.2C_ICE-TD
http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=its/future_urban_transport
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California 
High Speed 
Rail Caltrain 

California 
High 
Speed Rail Caltrain 

Produksjon 0,000017 0,16 0,00001 0,0994 

Vedlikehold 0,000011 0,13 0,00001 0,0808 

Vedlikehold-rengjøring 4,5E-08 0,00032 0,00000 0,0002 

Vedlkehold-erstatning gulv 0,0000071 0,005 0,00000 0,0031 

Sum 0,00004 0,29532 0,00002 0,1835 

 

Tabell 300 viser resultatet. Deres estimat er gitt i MJ pr passenger-miles travelled. Tabell 300 viser de 

originale tall samt omregningen til MJ pr passasjer-km. Likning 35 viser omregningsformelen. Det er 

antatt 0,62137 (1/1,609344) passenger-miles pr passasjer-km. 

Likning 35 Omregning av energibruk pr passenger-mile til passasjer-km 

      

       
 

      

          
 
          

       
 

 

Estimatene fra Chester & Horvath ligger betydelig høyere for dieseltog i nærtrafikk og betydelig 

lavere for elektriske tog i fjerntrafikk. Kapasitetsutnyttelsen i Caltrain er noe lavere enn konvensjonell 

bane i Norge i følge Høyer (2009) og dette kan være noe av forklaringen. 

Denne gjennomgangen gir oss oversikten i Tabell 301. For elektriske tog i fjerntrafikk har vi bruke ICE-

tog Tyskland 2000. Vi har brukt samme estimat for dieseltog i fjerntrafikk. 

Tabell 301 Energibruk MJ pr passasjer-km for produksjon og vedlikehold av transportmiddel 

Togtype 
MJ pr 
passasjer-km 

Elektrisk-fjerntrafikk 0,0178 

Diesel-fjerntrafikk 0,0178 

Caltrain 0,1835 

CAHSR 0,00002 

Coradia Lirex 0,0125 

 

Det er en del usikkerhet knyttet til beregningene. For det første anslaget på kapasitetsutnyttelse som 

har vært brukt i beregningene. For det andre hvordan vedlikehold er håndtert i de ulike estimat. Vi 

har ikkeklart å etterprøve om vedlikehold er inkludert i tallene fra ProBas. Når det gjelder Caltrain er  

vedlikeholdsdelen stor sammenliknet med de andre togtypene vi har vedlikeholdsestimater for. Når 

det gjelder Coradia Lirex er vedlikeholdet estimert på bakgrunn av andel energimengde som ble 

brukt til vedlikehold av lokomotiv. Dette er en klar feilkilde. Denne andelen var på 15,5% 896. 

Estimatet for Caltrain viser en vedlikeholdsandel på 46% inklusive rengjøring og skifte av gulv i 

vognene. 

                                                           
 
896

 Simonsen (2009) 



 

494 
 

Figur 110 Energibruk i MJ pr passasjer-km for produksjon og vedlikehold av tog 

 

Figur 110 viser energibruken i MJ pr passasjer-km for produksjon og vedlikehold av ulike tog. 

Utslipp CO2-ekvivalenter 

Produktdeklarasjonen for Coradia Lirex inneholder informasjon om utslipp av CO2-ekvivalenter for 
produksjon og vedlikehold av toget. Informasjonen er splittet på utslipp knyttet til utvinning og 
fabrikasjon av materialer, utslipp knyttet til framstilling av toget ved fabrikken i Salzgitter, Tyskland 
og utslipp knyttet til vedlikehold av toget. Tabell 302 viser opplysningene. 
 
Tabell 302 Utslipp av CO2-ekvivalenter for produksjon og vedlikehold av Coradia Lirex 

 
tonn CO2-
ekvivalenter 

Produksjon av materialer 720 

Produksjon av en enhet (6 
vogner) i fabrikk i Salzgitter 880,5 

Vedlikehold 56,2 

  

Sum 1656,7 

 
Med antatt 343 332 000 passasjer-km for hele levetiden gir dette 1,97 gram pr passasjer-km. Med 
antatt 180 000 km pr år og en levetid på 30 år får vi til sammen 5,4 millioner tog-km og et utslipp på 
307 gram pr tog-km.  
 
Vi kan beregne utslipp av CO2-ekvivalenter for tog i Tyskland  ut fra opplysninger om materialbruk og 
utslippsfaktorer pr kg materiale som er gjengitt ovenfor. Tabell 303 viser totale utslipp av tonn  CO2-
ekvivalenter for ulike tog Tyskland 2005. 
 
Tabell 303 Totale utslipp av tonn CO2-ekvivalenter for produksjon av ulike typer tog Tyskland 2005 

 

Tog 
nærtrafikk 
elektrisk 

Tog 
fjerntrafikk 
elektrisk 

Tog 
nærtrafikk 
diesel 

Tog 
fjerntrafikk 
diesel 
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(A) (B) (C) (D) 

Aluminium 218 916 218 1 372 

Bly 2,1 0,0 2,1 0,0 

Glass 11 34 11 51 

Kopper 19 43 19 64 

Plastikk 92 504 92 753 

Tre 0,2 0,0 0,2 0,0 

Stål 381 502 381 754 

     Sum 722 1 999 722 2 994 

 
Vi kan beregne utslipp av CO2-ekvivalenter pr passasjer-km med de samme forutsetninger om 
transportarbeid for ICE-tog som er gjengitt ovenfor. Vi bruker de samme multiplikatorer for 
prosessenergi og vedlikehold som vi gjorde for beregninger av energibruken. Vi får da 2 509 tonn 
CO2-ekvivalenter for produksjon og vedlikehold av elektriske tog i fjerntrafikk, inklusive 
prosessenergi og vedlikehold. Med 1 606,2 millioner passasjer-km over hele levetiden gir dette 1,56 
gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km. 
 
Chester & Horvath gir også estimat 897 for utslipp av GHG-gasser som følger av produksjon og 

vedlikehold av ulike tog, Vi skal presentere et estimat for California High Speed Rail som er et 

framtidig høyhastighetstog og et for Caltrain som er et dieseldrevet pendlertog. Tabell 304 viser 

estimatene. 

Tabell 304 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter som følgje av produksjon og vedlikehold av amerikanske tog. 

gram pr passasjer-km 

California 
High Speed 
Rail Caltrain 

Produksjon 0,001 6,0 

Vedlikehold 0,000 3,7 

Vedlikehold-rengjøring 0,000 0,0 

Vedlikehold-gulv 0,000 0,2 

Sum 0,001 9,9 

 

Disse estimatene er svært ulike de tilsvarende estimat fra Coradia Lirex og ProBas. Caltrain ligger 

høyt, om lag 7,3 gram mer pr passasjerkm enn dieseltog i nærtrafikk i Tyskland. California High Speed 

Rail ligger meget lavt sammenliknet med andre estimat. Estimatet for tilsvarende elektriske tog i 

Tyskland har utslipp i størrelsesorden 100 ganger større for produksjon og vedlikehold av 

transportmiddelet. 

Tabell 305 gir en oppsummering av estimat for utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km som 

er knyttet til produksjon og vedlikehold av transportmiddelet tog. Vi bruker samme utslippsfaktor for 

dieseltog i fjerntrafikk som for elektriske tog i fjerntrafikk for estimatene fra ProBas. 

Tabell 305 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for produksjon og vedlikehold av ulike togtyper 
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Elektrisk Diesel 

Coradia Lirex 1,97 
 ProBas tog fjerntrafikk 1,56 1,56 

CAHSR-Caltrain 0,001 9,9 
CAHSR= California High Speed Rail, elektrisk høyhastighetstog, Caltrain=Diesel pendeltog 

Brutto direkte tillegg - Well-to-Tank 

Energibruk 

Elektrisk strøm 

For å beregne et Well-to-Tank estimat for drift av elektrisk jernbane i Norge skal vi benytte anslag på 

tap ved produksjon av elektrisitet fra norske vannkraft. For estimatene fra ProBas bruker vil Well-to-

Tank estimat slik de er beregnet i ProBas. For amerikansk jernbane bruker vi Well-to-Tank estimat slik 

disse er beregnet av Chester og Horvath med amerikansk elektrisitetsmiks. Poenget med å bruke 

forskjellige Well-to-Tank estimat fra forskjellige kilder er å triangulere for gi et bedre grunnlag for  

kvalitetsvurdering av ulike estimat. 

Høyer (2009) 898 beregner en tapsmultiplikator for norsk vannkraft. Tap i tunneler og rørgater, tap i 

turbiner og generatorer i tillegg til  kraftverkenes eget energibruk gis en multiplikator på 1,15. I tillegg 

kommer tap ved overføring av elektrisitet i det nasjonale nettet. Dette tap gis en multiplikator på 

1,05. Til sammen gir dette en tapsmultiplikator på 1,21. 

ProBas har et estimat for norsk vannkraft 899. Estimatet omfatter energibruk og utslipp knyttet til 

materialer som brukes i produksjon av magasin og kraftverk. Probas anslår en energibruk på 1,0156 

TJ for produksjon av 1 TJ med elektrisitet fra stort norsk vannkraft. Vi lar dette være multiplikator for 

materialer som er input for produksjon av norsk vannkraft og multipliserer den med 

tapsmultiplikatoren fra Høyer. Vi får da en endelig tapsmultiplikator på 1,2289 som omfatter lekkasje 

i rørgater, tunneler og turbiner, tap ved produksjon av elektrisitet i generator, tap ved overføring i 

det nasjonale nettet og tap ved bruk av energi til materialer for bygging av magasin og kraftverk. 

Samtidig anslår ProBas et utslipp på 2863 kg CO2-ekvivalenter for produksjon av 1 TJ med elektrisitet 

fra norsk vannkraft. Dette gir 2,86 gram pr MJ elektrisitet levert fra kraftverket. Utslippene kommer 

fra utvinning og framstilling av materialene sement og stål  til konstruksjon av  magasin og kraftverk. 

Stål brukes også i anleggsmaskiner som benyttes i denne konstruksjonen. 

Estimat fra ProBas for Tyskland 2005 viser at det kreves 2,8342 TJ for produksjon av 1 TJ med 

elektrisk strøm levert jernbanens nett.   Energibruken for omforming til jernbanens spenningsnett i 

Tyskland og omforming fra vekselstrøm til likestrøm er inkludert i den direkte energibruken, Tank-to-

Wheel.  Energibruk for overføring i det nasjonale nettet er også inkludert i den direkte energibruken, 

Tank-to-Wheel. Dette vil gi høyere estimat for Tank-to-Wheel og mindre for Well-to-Tank energibruk 

sammenliknet med tallene fra SSB og Chester og Horvath. Vi har ikke greid å skille ut overføringstap i 

det nasjonale nett fra tap i det interne jernbanenettet i estimatene fra ProBas. 

Tabell 306 Tysk elektrisitetsmiks 2005 
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 Høyer, 2009, side 30. 
899

 Internnavn i ProBas er Wasser-KW-gross-NO. Internnavnet kan limes i inn i søkefeltet for Volltextsuche i 
hovedmenyen i ProBas, http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php  

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php
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Energikilde TJ Prosent 

Varmetap -1,59E-10 0,0 % 

Atomkraft 1,11 39,2 % 

Biomasse-Reststoff 0,015 0,5 % 

Brunkull 0,121 4,3 % 

Naturgass 0,154 5,4 % 

Olje 0,164 5,8 % 

Geotermisk 3,20E-06 0,0 % 

Avfall 0,0232 0,8 % 

Sekundærråstoff 0,00124 0,0 % 

Solenergi 0,0003 0,0 % 

Steinkull 1,07 37,8 % 

Vannkraft 0,169 6,0 % 

Vindkraft 0,0065 0,2 % 

   Sum 2,8342 100,0 % 

 

Tabell 306 viser energibruk for produksjon av 1 TJ med energi for tysk jernbane 2005. Den 

prosentvise fordeling viser at atomkraft utgjør nesten en fjerdedel og  steinkull litt over en tredjedel 

av energikildene. Vannkraft utgjør 6% av de samlede energikildene. Til sammenlikning oppgir Chester 

& Horvath at 33% av  elektrisk energi i California produseres med atomkraft og vannkraft. En studie 
900 av elektrisitetsproduksjon i California viser at i 2003 utgjorde vannkraft 23% av energikildene i 

California, atomkraft utgjorde 9% mens de fossile energikilder olje, gass og kull til sammen utgjorde 

48%. 

Alle estimat for energibruk i brutto direkte energikjede (Well-to-Tank) er beregnet ved å bruke 

Likning 36 hvor T er tapsmultiplikatoren for produsert energi. 

Likning 36 Utregning av energibruk pr passasjer-km for Well-to-Tank kjeden ved tapsmultiplikator 

              

            
  

               

            
    

               

            
 

 

Tabell 307 viser energibruk pr passasjer-km for produksjon av elektrisk strøm for framdrift av 

elektriske tog. I tallene fra Chester og Horvath er det beregnet tap på 8,4 ved overføring og 

distribusjon av elektrisk strøm i California 901. Det antas at tap i rørgater og tunneler, turbiner og 

generatorer ikke er inkludert. Dette vil isolert sett gi lavere Well-to-Tank estimat enn tilsvarende 

estimat for vannkraft i Norge hvor disse tapene er inkludert. 
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 Calfornia Energy Commission: California's Electricity Generation and Transmission Interconnection Needs 
Under Alternative Scenarios, http://www.electricpowergroup.com/Downloads/pFinalCAElecGenTransNeeds11-
17T3.pdf, Figure 3. 
901

 Chester & Horvath, side 72. 

http://www.electricpowergroup.com/Downloads/pFinalCAElecGenTransNeeds11-17T3.pdf
http://www.electricpowergroup.com/Downloads/pFinalCAElecGenTransNeeds11-17T3.pdf


 

498 
 

Tallet for energibruk i Norge 2004 bygger på opplysninger om direkte energibruk fra SSB (2008). 

Energibrukstall for direkte energibruk fra SSB omfatter interne tap i jernbanens interne ledningsnett 

samt ved omforming av elektrisk strøm til jernbanens spenningsnivå. Disse energibrukstall for 

elektrisk jernbane i 2004, Tank-to-Wheel, er multiplisert med tapsmultiplikatoren fra Høyer (med 

tillegg fra ProBas) for å gi Well-to-Wheel energibruk. Deretter trekkes den direkte energibruken, 

Tank-to-Weel fra estimatet for Well-to-Wheel for å gi et estimat pr passasjer-km for Well-to-Tank 

kjeden. 

Tabell 307 Energibruk Well-to-Tank for elektriske tog 

 

MJ pr pass-
km Tank-to-

Wheel 
(A) 

Taps-
multiplikator 

(B) 

MJ pr pass-
km 

Well-to-
Tank 

(C=(A*B)-A) 

ProBas Elektrisk Nærtrafikk 0,531 2,834 0,974 

ProBas Elektrisk Fjerntrafikk 0,283 2,834 0,519 

California High Speed Rail 0,268 1,239 0,064 

SSB Elektrisk  0,630 1,229 0,144 

Konvensjonell bane 0,457 1,229 0,105 

Høyhastighetstog 0,392 1,229 0,090 

Coradia Lirex 0,221 1,229 0,051 

Lokaltog Norge 2008 0,598 1,229 0,137 

Regiontog Østlandet 0,466 1,229 0,107 

Regiontog by-by 0,333 1,229 0,076 

Regiontog øvrige 1,103 1,229 0,253 

 

Estimatene fra ProBas gjelder for 2005. Tallene fra SSB gjelder for elektriske tog 2004. Tall for 

konvensjonell bane og høyhastighetstog er hentet fra Høyer (2009). Tall for lokaltog og regiontog i 

Norge er hentet fra SSB's statistikkbank. Når det gjelder CAHSR er dette et framtidig prosjekt og 

tallene må derfor sees på som en prognose og ikke som en empirisk observasjon.  

 

Diesel 

ProBas estimerer energibruken for å framstille 1 TJ med energi fra diesel i Tyskland 2010. Figur 111 

viser prosess-skjema for denne framstillingen.  

Figur 111 viser at estimatet omfatter all energibruk fra utvinning av råstoff via prosessering i raffineri 

til tankanlegg.  All transport er inkludert i estimatet, likeledes alle materialer som er nødvendige i 

prosessen.  Vi vil bruke energibruken for framstilling av 1 TJ med energi fra diesel som 

tapsmultiplikator for drivstoffet. Figur 111 viser at denne tapsmultiplikatoren blir 1,1493. Dette er 

tapsmultiplikator for 2010. Vi skal bruke en multiplikator for et estimat for diesel levert tankanlegg 

Tyskland 2005 med en verdi på 1,1509 902. 
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 Internnavn i ProBas er Tankstelle\Diesel-DE-2005.  
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Figur 111 Prosess-skjema for produksjon av 1 TJ med diesel Tyskland 2010 

 

Estimatene fra ProBas er regnet ut på samme måte som for elektriske tog. ProBas opplyser mengde 

diesel i TJ som er nødvendig for å produsere 1 passasjer-km med dieseltog. Dette er Well-to-Tank 

estimatet.  Estimatet multipliseres med tapsmultiplikatorene for å gi Well-to-Wheel energibruken. 

Differensen mellom dem gir Well-to-Tank estimatet slik Tabell 308Tabell 308 viser.  

Tabell 308 viser Well-to-Tank energi-estimat  for ulike dieseltog. 

Tabell 308 Energibruk Well-to-Tank i MJ pr passasjer-km for ulike dieseltog. 

 

MJ pr pass-
km Tank-to-

Wheel 
(A) 

Taps-
multiplikator 

(B) 

MJ pr pass-
km 

Well-to-
Tank 

(C=(A*B)-A) 

ProBas Diesel Nærtrafikk 1,100 1,151 0,166 

ProBas Diesel Fjerntrafikk 0,979 1,151 0,148 

Caltrain 0,664 1,131 0,087 

SSB Diesel 1,073 1,151 0,162 

 

Estimatet for Caltrain er gjort av Chester & Horvath som oppgitt 0,14 MJ pr passenger-mile 903. 

Estimatet er et input-output estimat gjort med EIO-LCA 904  som heves å inkludere all energi som er 
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 Chester & Horvath, Table 60, side 74. 
904

 EIO-LCA er software for beregning av input-output analyse, se http://www.eiolca.net/  

http://www.eiolca.net/
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nødvendig for å produsere diesel så vel som all energibruk fra alle input-produkt som benyttes  i 

denne produksjonen. 

 

Likning 37 Utregning av tapsmultiplikator gitt Tank-to-Wheel og Well-to-Tank energiestimat 

                  
                                      

                   
 

 

Vi kan bruke estimatene fra Chester & Horvath til å beregne den tapsmultiplikatoren som er benyttet 

i deres estimat. Vi legger sammen Well-to-Tank og Tank-to-Wheel estimat og dividerer summen på 

Tank-to-Wheel estimatet. Dette gir oss estimatet for tapsmultiplikatoren. Likning 37 viser hvordan 

dette er gjort . Beregningen  1,239 for elektriske tog og 1,131 for dieseltog. Dette er multiplikatorer 

som ligger nær norsk vannkraft for elektriske tog og  multiplikatoren for diesel som er hentet fra 

ProBas.  

 

Utslipp CO2-ekvivalenter 

Elektriske tog 

Det antas at all elektrisk strøm brukt av jernbane i Norge kommer fra norsk vannkraft. 

Jernbaneverket inngikk i 2007 en avtale om kjøp av opphavsgarantert elektrisitet. Avtalen har 

sin grunn i EU’s Fornybarhetsdirektiv som åpner for utstedelse av opphavsgarantier 
905

. Med 

disse avtalene er Jernbaneverket garantert at elektrisiteten som benyttes kommer fra fornybar 

energi, det vil si vannkraft i Norge. SSB (2008) opplyser at Jernbaneverket fra 1 juli 2007 har 

inngått avtale om kjøp av opprinnelsessertifikater utstedt av Statnett.  

Vi skal bruke et estimat fra ProBas for produksjon av norsk vannkraft som anslår utslippene 

til 2,86 gram CO2-ekvivalenter pr MJ levert elektrisk strøm. Utslippene er bundet til 

materialer som er brukt i konstruksjonen av norske vannkraftverk.  For å beregne utslippene 

pr passasjer-km skal vi multiplisere utslippsfaktor i gram pr MJ med energibruken i Tank-to-

Wheel kjeden. Det er produksjon av framdriftsenergien som utløser utslippene  i Well-to-

Tank kjeden, derfor multipliseres utslippsfaktoren fra Well-to-Tank kjeden med energibruk i 

Tank-to-Wheel kjeden. 

Tabell 309 viser utslipp i gram pr passasjer-km for produksjon av elektrisitet til tog i Norge, i 

Tyskland  2005 og USA 2008.   Tallene for Tyskland og USA bygger på elektrisitetsmiksen i 

disse landene. Elektrisitetsmiksen i Calfornia har større innslag av vannkraft og atomkraft enn 

i Tyskland som bruker mer fossile energikilder, særlig steinkull. 

 

Tabell 309 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for produksjon av elektrisitet til tog  

 

MJ pr pass-
km Tank-to-

Wheel 
(A) 

gram CO2-
ekv Pr MJ 
Well-to-

Tank 

Gram 
CO2-ekv 

pr 
passasjer-
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 Høyer, ibid., side 39. 
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(B) km 
Well-to-

Tank 
(C=A*B) 

ProBas Elektrisk Nærtrafikk 0,531 149,00 79,119 

ProBas Elektrisk Fjerntrafikk 0,283 149,00 42,167 

California High Speed Rail 0,268 3,18 0,851 

SSB Elektrisk  0,630 2,86 1,804 

Konvensjonell bane 0,457 2,86 1,309 

Høyhastighetstog 0,392 2,86 1,122 

Coradia Lirex 0,221 2,86 0,633 

Lokaltog Norge 2008 0,598 2,86 1,712 

Regiontog Østlandet 0,466 2,86 1,334 

Regiontog by-by 0,333 2,86 0,954 

Regiontog øvrige 1,103 2,86 3,159 

 

 

Dieseltog 

Tabell 310 viser estimat for gram CO2-ekvivalenter pr MJ og utslipp av CO2-ekvivalenter pr passasjer-

km for produksjon av diesel til dieseltog brukt til passasjertransport. Utslippene pr passasjer-km er 

beregnet ved å multiplisere utslippsfaktoren med energibruk i Tank-to-Wheel kjeden slik det er 

beskrevet ovenfor. 

Tabell 310 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for produksjon av drivstoff til dieseltog 

 

MJ pr pass-
km Tank-
to-Wheel 

(A) 

gram CO2-
ekv Pr MJ 
Well-to-

Tank 
(B) 

Gram CO2-
ekv pr 

passasjer-
km 

Well-to-
Tank 

(C=A*B) 

ProBas Diesel Nærtrafikk 1,100 11,9 13,1 

ProBas Diesel Fjerntrafikk 0,979 11,9 11,7 

Caltrain 0,664 11,2 7,5 

SSB Diesel 1,073 11,9 12,8 

 

I følge ProBas slippes det ut 11 900 tonn med CO2-ekvivalenter for produksjon av 1 TJ med diesel. I 

følge SSB (2008) ble det brukt 6740 tonn med diesel for dieseldrevne tog i Norge 2004. Dette tilsvarer 

290,5 TJ diesel-energi med et energiinnhold på 43,1 MJ pr kg 906.  Med 11 900 tonn pr TJ blir det 

samlede utslippet på 3 457 tonn CO2-ekvivalenter.  Til sammen produserte disse dieseltog 270,5 

millioner passasjer-km.  Pr passasjer-km blir utslippene dermed 12,8 gram pr passasjer-km. Dette er 

utslipp som utløses for produksjon av diesel tilsvarende et energiinnhold på  290,5 TJ. 
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 Se SSB (2008) side 15. 
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Estimatet fra Caltrain er hentet direkte fra Chester & Horvath.  Utslippsfaktoren for deres estimat er 

beregnet som utslipp av CO2-ekvivalenter pr passasjer-km dividert med energibruk til framdrift 

(Tank-to-Wheel)  pr passasjer-km. 

Oppsummering 

Energibruk 

Tabell 311 viser energibruk pr passasjer-km for ulike typer passasjertog for alle energikjedene vi har 

diskutert ovenfor. Vi har brukt estimater for Coradia Lirex som transportmiddel sammen med estimat 

for energibruk og utslipp  fra SSB. Vi har også brukt Coradia Lirex som transportmiddel for tog i 

nærtrafikk i Tyskland 2005, både med elektrisitet og diesel. Derimot har vi brukt estimatet for 

produksjon av et ICE-tog for tog i fjerntrafikk i Tyskland 2005, både for elektriske tog og dieseltog. 

I oppsummeringstabellene har vi brukt energiestimat for norsk vannkraft i brutto direkte  

energikjede (Well-to-Tank) for alle elektriske tog. 

I tabellene kan  estimat for direkte energikjede oversettes til Tank-to-Wheel estimat. Det er 

framdriftsenergien og utslippene knyttet til denne kjeden. Den brutto direkte energikjede er 

energiens energikjede. Vi estimerer tillegget i denne kjeden som er den energibruk og de tillegg som 

er nødvendig for å produsere drivstoffet som blir brukt i den direkte energikjede. Dette estimatet kan 

oversettes med Well-to-Tank energikjede. Ulempen ved å bruke begrep som Tank-to-Wheel og Well-

to-Tank for tog er at det er uklart hvor punktet Tank begynner. Begreper om energikjeder er derfor 

mer presise begrep. 

Tabell 311 Energibruk MJ pr passasjer-km for ulike typer persontog i ulike livsløpsfaser 

MJ pr passasjer-km 
Direkte 

energikjede 

Brutto 
direkte 

energikjede- 
tillegg 

Infra- 
struktur 

Transport- 
middel Sum 

Elektrisk tog Norge 2004 (SSB) 0,630 0,144 0,574 0,013 1,361 

ProBas Elektrisk Nærtrafikk 0,531 0,122 0,574 0,013 1,239 

ProBas Elektrisk Fjerntrafikk 0,283 0,065 0,574 0,018 0,940 

California High Speed Rail 0,268 0,061 0,574 0,000 0,903 

Konvensjonell bane 0,457 0,105 0,574 0,013 1,148 

Høyhastighetstog 0,392 0,090 0,574 0,013 1,068 

Coradia Lirex 0,221 0,051 0,574 0,013 0,858 

Lokaltog Norge 2008 0,598 0,137 0,574 0,013 1,321 

Regiontog Østlandet 0,466 0,107 0,574 0,013 1,159 

Regiontog by-by 0,333 0,076 0,574 0,013 0,996 

Regiontog øvrige 1,103 0,253 0,574 0,013 1,942 

SSB Diesel 1,073 0,162 0,574 0,013 1,821 

ProBas Diesel Nærtrafikk 1,100 0,166 0,574 0,013 1,853 

ProBas Diesel Fjerntrafikk 0,979 0,148 0,574 0,018 1,719 

Caltrain 0,664 0,087 0,574 0,184 1,508 
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Elektriske tog i Norge kommer høyere i energibruk Tank-to-Wheel kjeden enn tyske tog. Dette har 

ventelig sammenheng med høyere produksjon av passasjer-km for de tyske togene.   

California High Speed Rail (CAHSR) er et framtidig transportsystem som ikke er i drift i dag. Chester & 

Horvath gir veldig lave estimat for CAHSR, det er grunn til å stille spørsmål om estimatet av  

passasjer-km for systemet er for høyt. Dette er satt til 14 000 millioner passasjer-km 907, det er mer 

enn samlet transportarbeid for hele ICE-systemet i Tyskland i 2000 908 som var 13 920 millioner 

passasjer-km.    

Tabell 312 viser samme energibruk pr tog-km. Energibruken er beregnet ut fra energibruk pr 

passasjer-km med forutsetninger om antall passasjerer pr km pr tog som er vist i kolonne F i tabellen. 

Tabell 312 Energibruk MJ pr tog-km for ulike typer persontog i ulike livsløpsfaser 

MJ pr tog-km 

Direkte 
energi-
kjede 

(A) 

Brutto 
direkte 

energikjede
- tillegg 

(B) 

Infra- 
struktur 

(C) 

Transport
- middel 

(D) 
Sum   
(E) 

Passasjere
r pr km 

(F) 

SSB Elektrisk tog 57,2 13,1 56,9 2,0 129,2 90,9 

ProBas Elektrisk Nærtrafikk 41,9 9,6 56,9 2,0 110,3 78,9 

ProBas Elektrisk Fjerntrafikk 40,1 9,2 56,9 2,0 108,1 141,5 

California High Speed Rail 37,9 8,7 56,9 2,0 105,5 141,5 

Konvensjonell bane 43,2 9,9 56,9 2,0 112,0 94,6 

Høyhastighetstog 55,4 12,7 56,9 2,0 127,0 141,5 

Coradia Lirex 17,4 4,0 56,9 2,0 80,3 78,9 

Lokaltog Norge 2008 47,1 10,8 56,9 2,0 116,8 78,9 

Regiontog Østlandet 47,1 10,8 56,9 2,0 116,8 101,2 

Regiontog by-by 47,1 10,8 56,9 2,0 116,8 141,5 

Regiontog øvrige 47,1 10,8 56,9 2,0 116,8 42,7 

SSB Diesel 151,9 22,9 56,9 2,0 233,7 141,5 

ProBas Diesel Nærtrafikk 86,7 13,1 56,9 2,0 158,7 78,9 

ProBas Diesel Fjerntrafikk 138,6 20,9 56,9 2,0 218,3 141,5 

Caltrain 93,9 12,3 56,9 2,0 165,1 141,5 

 

Tabell 313 viser energibruk i ulike livsløpsfaser i MJ pr sete-km. Energibruken er omregnet ved å gjøre 

forutsetninger om sete-kapasiteten til ulike tog som er gjengitt i kolonne F i tabellen. 

Tabell 313 Energibruk MJ pr sete-km for ulike typer persontog i ulike livsløpsfaser 

MJ pr sete-km 

Direkte 
energi-
kjede 

(A) 

Brutto 
direkte 

energikjede- 
tillegg 

(B) 

Infra- 
struktur 

(C) 

Transport- 
middel 

(D) 
Sum   
(E) 

Sete-
kapasitet 

(F) 
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 Chester & Horvath, Table 41, side 53. 
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 http://de.wikipedia.org/wiki/Intercity-Express#Erste_Generation  
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SSB Elektrisk tog 0,203 0,046 0,185 0,004 0,438 282 

ProBas Elektrisk Nærtrafikk 0,138 0,032 0,150 0,003 0,323 303 

ProBas Elektrisk Fjerntrafikk 0,138 0,032 0,280 0,009 0,459 290 

California High Speed Rail 0,131 0,030 0,280 0,000 0,441 290 

Konvensjonell bane 0,153 0,035 0,192 0,004 0,384 283 

Høyhastighetstog 0,191 0,044 0,280 0,006 0,521 290 

Coradia Lirex 0,058 0,013 0,150 0,003 0,224 303 

Lokaltog Norge 2008 0,156 0,036 0,150 0,003 0,344 303 

Regiontog Østlandet 0,162 0,037 0,199 0,004 0,403 291 

Regiontog by-by 0,207 0,047 0,356 0,008 0,617 228 

Regiontog øvrige 0,255 0,058 0,133 0,003 0,448 185 

SSB Diesel 0,524 0,079 0,280 0,006 0,889 290 

ProBas Diesel Nærtrafikk 0,287 0,043 0,150 0,003 0,483 303 

ProBas Diesel Fjerntrafikk 0,478 0,072 0,280 0,009 0,839 290 

Caltrain 0,324 0,042 0,280 0,090 0,736 290 

 

En CV-verdi måler standardavviket over gjennomsnittet for en fordeling. Jo større CV-verdien er, jo 

større er forskjellene relativt til den representative verdien for fordelingen. CV-verdien for Tank-to-

Wheel energibruk pr passasjer-km og  pr sete-km er omlag like. Dette innebærer at forskjeller i 

passasjer-belegg mellom ulike typer tog ikke har den avgjørende innvirkning på energibruken.  

Utslipp CO2-ekvivalenter 

Vi har satt utslipp av CO2-ekvivalenter for direkte framdrift av elektriske tog til null. Vi antar dermed 

at det ikke kan være utslipp fra en elektrisk motor siden det ikke forbrennes fossilt drivstoff. Alle 

Well-to-Tank estimatene bygger på norsk vannkraft, både for energibruk og for utslipp av CO2-

ekvivalenter.  Tabell 314 viser estimat for utslipp av gram pr passasjer-km for de samme togtyper og 

energikjeder. Alle Tank-to-Wheel estimat for elektriske tog er satt til null som omtalt ovenfor. 

Tabell 314 Utslipp av CO2-ekvivalenter gram pr passasjer-km for ulike typer persontog for ulike livsløpsfaser 

Gram CO2-ekv. Pr passasjer-
km 

Direkte 
energikjede 

Brutto 
direkte 

energikjede- 
tillegg 

Infra- 
struktur 

Transport- 
middel Sum 

SSB Elektrisk tog 0,0 1,8 40,9 2,0 44,7 

ProBas Elektrisk Nærtrafikk 0,0 1,5 40,9 2,0 44,4 

ProBas Elektrisk Fjerntrafikk 0,0 0,8 40,9 1,6 43,3 

California High Speed Rail 0,0 0,8 40,9 0,0 41,7 

Konvensjonell bane 0,0 1,3 40,9 2,0 44,2 

Høyhastighetstog 0,0 1,1 40,9 2,0 44,0 

Coradia Lirex 0,0 0,6 40,9 2,0 43,5 

Lokaltog Norge 2008 0,0 1,7 40,9 2,0 44,6 

Regiontog Østlandet 0,0 1,3 40,9 2,0 44,2 

Regiontog by-by 0,0 1,0 40,9 2,0 43,8 

Regiontog øvrige 0,0 3,2 40,9 2,0 46,0 
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SSB Diesel 88,0 12,8 40,9 2,0 143,6 

ProBas Diesel Nærtrafikk 81,5 13,1 40,9 2,0 137,5 

ProBas Diesel Fjerntrafikk 72,9 11,7 40,9 1,6 127,0 

Caltrain 45,8 7,5 40,9 9,9 104,0 

 

Tabell 315 viser utslipp av CO2-ekvivalenter pr tog-km for ulike typer tog i ulike livsløpsfaser. 

Estimatet framkommer ved å anta samme gram CO2-ekvivalenter pr MJ som for estimatet pr 

passasjer-km og deretter multiplisere opp energibruk pr tog-km fra Tabell 314. 

Tabell 315 Utslipp av CO2-ekvivalenter gram pr tog-km for ulike typer persontog for ulike livsløpsfaser 

Gram CO2-ekv  pr tog-km 
Direkte 

energikjede 

Brutto 
direkte 

energikjede- 
tillegg 

Infra- 
struktur 

Transport- 
middel Sum  

SSB Elektrisk tog 0 164 4 058 307 4 529 

ProBas Elektrisk Nærtrafikk 0 120 4 056 307 4 482 

ProBas Elektrisk Fjerntrafikk 0 115 4 056 307 4 477 

California High Speed Rail 0 109 4 056 307 4 471 

Konvensjonell bane 0 124 4 056 307 4 486 

Høyhastighetstog 0 159 4 056 307 4 521 

Coradia Lirex 0 50 4 056 307 4 413 

Lokaltog Norge 2008 0 135 4 056 307 4 498 

Regiontog Østlandet 0 135 4 056 307 4 498 

Regiontog by-by 0 135 4 056 307 4 498 

Regiontog øvrige 0 135 4 056 307 4 498 

SSB Diesel 12 455 1 807 4 056 307 18 625 

ProBas Diesel Nærtrafikk 6 427 1 032 4 056 307 11 822 

ProBas Diesel Fjerntrafikk 10 318 1 649 4 056 307 16 329 

Caltrain 6 481 1 055 4 056 307 11 899 

 

Tabell 316 viser utslipp av CO2-ekvivalenter pr sete-km for ulike typer tog i ulike livsløpsfaser. 

Estimatet framkommer ved å anta samme gram CO2-ekvivalenter pr MJ som estimatet pr passasjer-

km og deretter multiplisere opp energibruk pr sete-km fra Tabell 315. 

Tabell 316 Utslipp av CO2-ekvivalenter gram pr sete-km for ulike typer persontog for ulike livsløpsfaser 

Gram CO2-ekv  pr sete-km 
Direkte 

energikjede 

Brutto 
direkte 

energikjede- 
tillegg 

Infra- 
struktur 

Transport- 
middel Sum 

SSB Elektrisk tog 0,0 0,580 13,158 0,632 14,371 

ProBas Elektrisk Nærtrafikk 0,0 0,396 10,662 0,512 11,571 

ProBas Elektrisk Fjerntrafikk 0,0 0,395 19,960 0,762 21,118 

California High Speed Rail 0,0 0,374 19,960 0,000 20,335 
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Konvensjonell bane 0,0 0,438 13,670 0,657 14,765 

Høyhastighetstog 0,0 0,547 19,960 0,959 21,467 

Coradia Lirex 0,0 0,165 10,662 0,512 11,340 

Lokaltog Norge 2008 0,0 0,446 10,662 0,512 11,621 

Regiontog Østlandet 0,0 0,463 14,207 0,683 15,354 

Regiontog by-by 0,0 0,591 25,355 1,219 27,164 

Regiontog øvrige 0,0 0,729 9,442 0,454 10,625 

SSB Diesel 42,946 6,231 19,960 0,959 70,097 

ProBas Diesel Nærtrafikk 21,246 3,412 10,662 0,512 35,833 

ProBas Diesel Fjerntrafikk 35,577 5,686 19,960 0,762 61,985 

Caltrain 22,349 3,639 19,960 4,826 50,774 

 

Valgte estimat 
Vi skal i denne delen presentere de estimat vi velger som representative for passasjertransport med 

tog i Norge 2010. Vi presenterer bare estimat for elektriske tog i passasjer-transport. 

Estimatene er splittet på korte og lange reiser. For de korte reisene velger vi lokaltog på 

Østlandsområdet som representative. For de lange reisene bruker vi et veid estimat for regiontog. 

Dette estimatet er en veid sum av estimatene for de to kategoriene Regiontog Østlandet og 

Regiontog by-by slik de er presentert i tabellene ovenfor.   

Vi bruker andelen av passasjer-km som ble produsert av de to kategoriene i 2008 som vekter i det 

veide estimatet. SSB's Statistikkbank opplyser at i 2008 ble det produsert 2,78 millioner passasjer-km 

for alle typer passasjertog i Norge, inklusive dieseldrevne tog. Av dette ble 0,6 millioner passasjer-km 

produsert av regiontog på Østlandet mens omlag 1 million passasjer-km ble produsert av regiontog 

by til by. Vi allokerer all passasjer-transport med dieseltog til kategorien Regiontog by-by. 

Begrunnelsen er at de tyngste togstrekninger med dieseldrevne tog er  Nordlandsbanen og 

Rørosbanen som vi hører til kategorien Regiontog by-by. Korrigert for produksjon av passasjer-km for 

dieseldrevne tog får vi til sammen en produksjon på 0,73 millioner passasjer-km med elektriske tog i 

kategorien Regiontog by-by. Dette gi en vekt på 0,45 for Regiontog Østlandet og en vekt på 0,55 for 

Regiontog by-by. Ved å bruke disse vektene kommer vi fram til et veid estimat for regiontog som vi 

bruker som estimat for passasjer-transport med elektriske tog på lengre reiser. 

Tabell 317 viser energibruk pr tog-km for ulke typer elektriske passasjertog i Norge 2010, fordelt på 

alle livsløpsfaser. Tabell 318 viser samme energibruk pr passasjer-km mens Tabell 319 viser 

energibruken pr sete-km. 

Tabell 317 Energibruk MJ pr tog-km for ulike elektriske passasjertog over alle livsløpsfaser. Norge 2010. 

MJ pr tog-km 
Direkte 
energikjede 

Infra- 
struktur 

Transport- 
middel 

Brutto 
direkte 
energikjede-
tillegg Sum 

Lokaltog Norge  47,1 56,9 2,0 10,8 116,8 

Regiontog Østlandet 47,1 56,9 2,0 10,8 116,8 

Regiontog by-by 47,1 56,9 2,0 10,8 116,8 
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Regiontog  47,1 56,9 2,0 10,8 116,8 

 

Tabell 318 Energibruk MJ pr passasjer-km for ulike elektriske passasjertog over alle livsløpsfaser. Norge 2010. 

MJ pr pass-km 
Direkte 
energikjede 

Infra- 
struktur 

Transport- 
middel 

Brutto 
direkte 
energikjede-
tillegg Sum 

Lokaltog Norge  0,598 0,574 0,013 0,137 1,321 

Regiontog Østlandet 0,466 0,574 0,013 0,107 1,159 

Regiontog by-by 0,333 0,574 0,013 0,076 0,996 

Regiontog veid 0,393 0,574 0,013 0,090 1,070 

 

Tabell 319 Energibruk MJ pr sete-km for ulike elektriske passasjertog over alle livsløpsfaser. Norge 2010. 

MJ pr sete-km 
Direkte 
energikjede 

Infra- 
struktur 

Transport- 
middel 

Brutto 
direkte 
energikjede-
tillegg Sum 

Lokaltog Norge  0,156 0,150 0,003 0,036 0,344 

Regiontog Østlandet 0,162 0,199 0,004 0,037 0,403 

Regiontog by-by 0,207 0,356 0,008 0,047 0,617 

Regiontog veid 0,186 0,285 0,006 0,043 0,520 

 

Tabell 320 viser utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr tog-km for ulike elektriske passasjertog i Norge 

2010 over alle livsløpsfaser. Tabell 321 viser utslippene pr passasjer-km mens Tabell 322 viser 

utslippene pr sete-km. 

Tabell 320 Utslipp gram CO2-ekvivalenter pr tog-km for ulike elektriske passasjertog over alle livsløpsfaser. Norge 2010. 

g CO2-ekv  pr tog-km 
Direkte 
energikjede 

Infra- 
struktur 

Transport- 
middel 

Brutto 
direkte 
energikjede-
tillegg Sum 

Lokaltog Norge  0,0 4055,8 306,8 135,0 4497,6 

Regiontog Østlandet 0,0 4055,8 306,8 135,0 4497,6 

Regiontog by-by 0,0 4055,8 306,8 135,0 4497,6 

Regiontog veid 0,0 4055,8 306,8 135,0 4497,6 

 

Tabell 321 Utslipp gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for ulike elektriske passasjertog over alle livsløpsfaser. Norge 
2010. 

g CO2-ekv  pr pass-km 
Direkte 
energikjede 

Infra- 
struktur 

Transport- 
middel 

Brutto 
direkte 
energikjede-
tillegg Sum 

Lokaltog Norge  0,0 40,9 2,0 1,7 44,6 
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Regiontog Østlandet 0,0 40,9 2,0 1,3 44,2 

Regiontog by-by 0,0 40,9 2,0 1,0 43,8 

Regiontog veid 0,0 40,9 2,0 1,1 44,0 

 

Tabell 322 Utslipp gram CO2-ekvivalenter pr sete-km for ulike elektriske passasjertog over alle livsløpsfaser. Norge 2010. 

g CO2-ekv  pr sete-km 
Direkte 
energikjede 

Infra- 
struktur 

Transport- 
middel 

Brutto 
direkte 
energikjede-
tillegg Sum 

Lokaltog Norge  0,0 10,7 0,5 0,4 11,6 

Regiontog Østlandet 0,0 14,2 0,7 0,5 15,4 

Regiontog by-by 0,0 25,4 1,2 0,6 27,2 

Regiontog veid 0,0 20,3 1,0 0,5 21,8 

 

Til slutt skal vi se på utslipp av SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter for passasjertransport med 

elektrisk jernbane i Norge 2010.  

TOPP-ekvivalent er et mål for dannelse av bakkenært ozon. Ekvivalentverdien består av et sett med 

komponenter som er veid i forhold til hverandre etter deres bidrag til ozondannelse 909. 

Komponentene er CO, NMVOC, NOx og CH4. Jo større ekvivalentverdi, jo større er bidraget til 

bakkenær ozondannelse. 

SO2-ekvivalent er et mål på forsuringspotensiale til et sett med komponenter 910 . Komponentene er 

regnet om til SO2-verdier etter deres bidrag til forsuring relativt til SO2. Komponentene er SO2, NOx, 

HCl (saltsyre), HF (hydrogenfluorid), NH3 (amoniakk) og H2S  (hydrogensulfid). Jo større 

ekvivalentverdi, jo større bidrag til forsuring. 

Vi har valgt å bruke disse ekvivalentverdiene framfor å beregne utslipp for hver av 

delkomponentene. Fordelen med å bruke ekvivalentverdier er at vi får et samlet mål for utslippet for 

flere komponenter samtidig. Dette letter tolkingen av stoffenes bidrag til bakkenær ozondannelse 

eller deres forsuringspotensiale siden antall verdier som sammenliknes blir kraftig redusert. Samtidig 

sikrer vi at stoffene blir sammenliknet på et enhetlig måte. 

Verdiene er hentet fra ProBas. ProBas gir verdier for to energikjeder, den direkte energikjede og 

tillegget i den brutto direkte energikjede.  Verdiene er hentet fra ProBas. Verdiene fra ProBas er 

regnet om til gram pr MJ for den direkte energikjede og for tillegget i brutto direkte energikjede. 

Deretter er utslippsfaktorene multiplisert med energibruk i den direkte energikjeden for å gi utslipp  

pr passasjer-km, pr vogn-km eller pr tonn-km.   
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http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd
#T 
910

 
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd
#S 

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd#T
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd#T
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd#S
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd#S
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ProBas gir ingen estimat for transportmiddel eller for transportmidlenes infrastruktur. 

Utslippsfaktoren for tillegget i den brutto direkte energikjede multipliseres med energibruk i den 

direkte energikjede siden det er denne mengde energi som utløser utslippene. Med andre ord: 

Utslippene  i Well-to-Tank kjeden utløses for å realisere den mengde energi som brukes i den direkte 

energikjeden (Tank-to-Wheel).  

For elektriske tog er det ingen utslipp av SO2-ekvivalenter eller TOPP-ekvivalenter ved framdrift av 

togene siden de bruker en elektrisk motor uten forbrenning av fossilt drivstoff. I brutto direkte 

energikjede er det beregnet utslipp av begge ekvivalentene for norsk vannkraft. Estimatet er hentet 

fra ProBas som anslår 5130 gram SO2-ekvivalenter pr produsert TJ og 7970 gram TOPP-ekvivalenter 

pr samme mengde produsert energi fra et stort norsk vannkraftanlegg. 

Tabell 323 viser utslipp av gram SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter pr tog-km i brutto direkte 

energikjede for ulike elektriske tog Norge 2010. Tabell 324 viser de samme utslipp i gram pr 

passasjer-km mens Tabell 325 viser utslippene pr sete-km. 

Tabell 323 Utslipp av gram SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter pr tog-km i brutto direkte energikjede for ulike 
elektriske tog Norge 2010. 

 
Well-to-Tank 

gram pr tog-km SO2-ekv TOPP-ekv 

Lokaltog Norge  0,24187 0,37576 

Regiontog Østlandet 0,24187 0,37576 

Regiontog by-by 0,24187 0,37576 

Regiontog veid 0,24187 0,37576 

 

Tabell 324 Utslipp av gram SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter pr passasjer-km i brutto direkte energikjede for ulike 
elektriske tog Norge 2010. 

 
Well-to-Tank 

gram pr pass-km SO2-ekv TOPP-ekv 

Lokaltog Norge  0,00307 0,00477 

Regiontog Østlandet 0,00239 0,00371 

Regiontog by-by 0,00171 0,00265 

Regiontog veid 0,00202 0,00313 

 

Tabell 325 Utslipp av gram SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter pr sete-km i brutto direkte energikjede for ulike 
elektriske tog Norge 2010 

 
Well-to-Tank 

gram pr sete-km SO2-ekv TOPP-ekv 

Lokaltog Norge  0,00080 0,00124 

Regiontog Østlandet 0,00083 0,00129 

Regiontog by-by 0,00106 0,00165 

Regiontog veid 0,00096 0,00148 
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Fabrikasjon av tog 

Energy consumption factors 

This document analyses the energy requirements for manufacturing of locomotives and trains. We 

will look at two locomotives (one electric and one diesel-driven) from Bombardier, one six-car 

commuter train from Alstom and train manufacturing estimates 911 for BART and Caltrain railway 

systems in USA. In addition, we will look at estimates for train manufacturing presented in the 

literature. We will analyse the energy requirements both for manufacturing and maintenance of the 

different railway equipment. 

In order to calculate the energy requirements for locomotives from Bombardier and commuter trains 
from Alstom, we will start with a material decomposition of the railway equipment in question. By 
applying factors for energy use and emissions pr kg of the most significant materials we will build up 
a total energy and emission estimate for the manufacturing of the relevant equipment.  
 
Energy use factors can be developed in several ways. We will first look at GER-values. Then we will 
contrast these GER-values with estimates from a German LCA-database 912. 
 
According to FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) a GER-value measures 
the “total amount of energy required for a product” 913. FAO gives an example of what a GER-value is 
by referring to milk which has a GER-value of 5.2 MJ/pint in the United Kingdom. This GER-value 
includes the energy required to “..produce fertiliser, grow the grass, feed the cows, process the milk 
in the dairy, and energy for transport” . A doctoral thesis from University of Groningen in the 
Netherlands 914 defines GER-values as: “The amount of energy source which is sequestered by the 
process of making a good or service.” We will use the term energy use factors with the same 
meaning as GER-values. 
 
  

                                                           
911 Horvath,A. , Chester, M. ,: Environmental Life-cycle Assessment of Passenger Transportation: A Detailed 

Methodology for Energy,  Greenhouse Gas and Criteria Pollutant Inventories of Automobiles, Buses, Light Rail, 
Heavy Rail and Air v.2, 
http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=its/future_urban_transport  
912

 ProBas, a database for “process oriented data for environmental management instruments” developed by  
Deutsche Bundesumweltsamt and Institut für Angewandte Ökologie,. 
913

 See http://www.fao.org/docrep/u2246e/u2246e02.htm  
914

 Lensink, S.M., ” Capacity Building for Sustainable Transport”  
http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/science/2005/s.m.lensink/thesis.pdf 

http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=its/future_urban_transport
http://www.fao.org/docrep/u2246e/u2246e02.htm
http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/science/2005/s.m.lensink/thesis.pdf
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Figure 1 GER-values  
915

 

 

  

                                                           
915

 ibid., page 30. 
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Figure 1 is reproduced from the thesis. The figure shows energy requirements of different orders 

included in the energy use values. As can be seen from the figure, first order requirements include 

the direct manufacturing energy needed to manufacture a good or service as well as the direct 

energy needed to transport it to the end user. Higher order requirements include the energy needed 

to  mine, fabricate and transport materials as well as manufacturing and transport machines used in 

the manufacturing process of the service or good in question.   
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Figure 1 shows that the manufacturing process is a chain with many links, of which the direct 
manufacturing at plant is one. 
 
Note that for transport, only direct energy is included. This means that energy for producing, 
transporting, refining and distributing fuel for transport is not included. This energy we call the gross 
direct energy. The energy  for manufacturing the transport mean or for constructing, operating and 
maintain the infrastructure is also not included in the energy use factors. This last type of energy we 
call indirect energy 916. 
 
By applying energy use factors  for different materials used in locomotives and trains, we will try to 
produce an estimate of the total energy required to manufacture the train equipment. The product 
declaration from the manufacturer include energy values for production, but these values only relate 
to the direct employment of energy at the manufacturing plant. Our energy use factors include 
energy required to extract and fabricate materials, the machines involved in this process, as well as  
the transport required in these processes. 
 
One problem with this approach is that not all materials in the relevant train equipments are referred 
to in the product declaration.  Since the dominant materials are included, we will regard this source 
of error as a negligible one. Product declaration from both Bombardier 917 and Alstom 918 are 
published according to the standards of ISO 14025. Product declarations from both companies are 
made in accordance to EMAS, a management tool for environmental assessment developed by the 
EU which is open to all production sectors since 2001. 
 
TRAXX is a locomotive platform from Bombardier. The locomotives have 4 axles and are run both on 
electricity and diesel. All locomotives on the platform are built in a modular fashion allowing for 
reuse of components across different locomotive types. The locomotives are used both for passenger 
and freight transport across Europe. They are designed to comply with different standards in 
different European countries. The European Train Control System (ETCS) are available on locomotives 
from this platform.  

Bombardier F140 MS 

The TRAXX 4 F140 MS is a locomotive based on Class 185 from Bombardier. The power of this 
locomotive varies according to the voltage system on which the locomotive is run. For voltage 
systems between 15 and 25 kilo-voltage in AC-systems the power capacity of the locomotives are 
5 600 kW. For voltage systems with 3 kilo-voltage in DC-systems the power capacity is also 5 600 kW 
while the capacity for voltage systems of 1,5 kilo-voltage in DC-systems is 4000 kW.  
 
The TRAXX 4 F140 MS can run on 4 different voltage systems (15kV / 25 kV AC, 1.5kV / 3kV DC) 919, 
hence the abbreviation MS which stands for multiple systems 920. Maximum speed for TRAXX F140 

                                                           

916
 Høyer, K.G. and Heiberg, E. (1993):  Persontransport – konsekvenser for energi og miljø 

(Passenger transport – an assessment of energy and environmental impacts), Report 1/93 

(Sogndal: Western Norway Research Institute). 
917 Bombardier: Environment Product Declaration for TRAXX F140 MS, 

http://www.bombardier.com/files/en/supporting_docs/TRAXX_MS_EMAS.pdf   

918 Alstom: CORADIA LIREX Commuter Train.  

http://www.se.alstom.com/home/about_us/ecopolicy/_files/file_32236_59941.pdf  

919
 http://railwiki.com/TRAXX+F140+MS/ 

920
  http://www.ferroequinologist.de/en/photos/Innotrans+2008+-+Bombardier+TRAXX+F140+MS  

http://www.bombardier.com/files/en/supporting_docs/TRAXX_MS_EMAS.pdf
http://www.se.alstom.com/home/about_us/ecopolicy/_files/file_32236_59941.pdf
http://railwiki.com/TRAXX+F140+MS/
http://www.ferroequinologist.de/en/photos/Innotrans+2008+-+Bombardier+TRAXX+F140+MS
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MS is 140 kilometre pr hour. The letter F means that this locomotive is used for freight transport 921.  
The locomotives are used by the Swiss railway cargo division, among others. The total weight of the 
locomotive is 84,7 tonnes. Its loading capacity is 1 260 tonnes giving a gross tonnes weight 
(load+vehicle weight) of 1 344,7 tonnes.   
 
Table 54 Production site of different locomotive parts by country 

 

Part Place Country 

Carbodies and bogie Wroclaw Poland 

Traction converter and auxiliary converter Mannheim Germany 

Bogies Siegen Germany 

Drive Hennigsdorf Germany 

Cooling tower Stuttgart Germany 

Brake system Munich Germany 

Transformer Geneva Switzerland 

HVAC (heating, ventilation and air 
conditioning) 

Korneuburg Austria 

 
 
Table 54 shows in which country  the different parts of the locomotive are produced. Table 55 shows 
its material decomposition as well as energy use  factors for the materials. The factors are obtained 
from the German LCA-database ProBas 922. The documentation of these factors are discussed 
elsewhere. 
 
Table 55 Material decomposition of Bombardier TRAXX 4 F140 MS 

923
 

Material kg MJ/kg Total 
energy 
(GJ) 

Steel 
924

 58 059 22,8 1 324 

Aluminium 5 009 175,9 881 

Copper 7 867 48,9 385 

PVC 2 958 56,2 166 
Total 73 893  2 756 

 
One problem with the analysis above is that only 71 tonnes of the total weight of 84 tonnes is 
accounted for (excluding PVC). Consequently, some energy is also not accounted for. The rest of the 
materials are grouped in larger categories.  Polymers is one group with 2 958 kg. We will use a energy 
use factor of 56,2 MJ/kg  for PVC obtained from ELCD 925 as representative for polymers. We refer to 

                                                           
921

 ibid. 
922 Fro ProBas, a database for “process oriented data for environmental management instruments” from 

Deutsche Bundesumweltsamt and Institut für Angewandte Ökologie. The database includes all relevant 
information for a cradle-to-grave environmental assessment of a material or product, such as excavation and 
fabrication of raw materials as well as transport. See 
http://www.probas.umweltbundesamt.de/download/uba_bewertungsmethode.pdf  page 1 
923

 http://www.bombardier.com/files/en/supporting_docs/TRAXX_MS_EMAS.pdf , page 8 
924

 Energy use factor for hot rolled steel sheets. 
925

 ELCD is a LCA-database developed by EU for core materials, energy carriers and transport. Each estimate is 
represented by a  ”data set”. Each data set is developed and approved by relevant industrial organizations in 
EU, http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasetArea.vm  

http://www.bombardier.com/files/en/supporting_docs/TRAXX_MS_EMAS.pdf
http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasetArea.vm
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the discussion of energy use factors elsewhere for justification of this factor. Using this estimate, we 
estimate an additional 166 GJ bringing the total estimate to 2756 GJ for manufacturing of F140 MS. 
 
The energy use factors applied above include energy used by the process of mining raw material (i.e. 
iron ore) and transport it for further processing as well as  fabrication of raw material to the end-
material (i.e. hot rolled steel sheets). Our energy use factors do not include energy used at the 
manufacturing plant for the locomotive F140 MS. 
 
The product declaration from Bombardier gives estimates for material requirements arising from  use 
of the locomotive.  These are equivalent to maintenance requirements. Table 56 shows the 
maintenance material decomposition for F140 MS for its total lifetime. 
 
Table 56 Material decomposition for maintenance of Bombardier TRAXX 4 F140 MS  

Material Kg MJ/kg Total 
energy 
in GJ 

Steel 13 676 22,8 312 

Aluminium 515 175,9 91 

Copper 11 48,9 1 

Total 14 202  403 

 
 
We estimated the manufacturing energy to be 2756 GJ. By adding the maintenance energy 
requirements we get a total estimate of 3 159 GJ for F140 MS over its entire lifetime. 
 
The product declaration also gives an overview of different primary energy resources used in the 
manufacturing of the locomotive. This energy do presumably not include indirect energy from 
material excavation, material fabrication, machine fabrication and transport as do the energy use 
factors  employed in this analysis. We assume that the figures for primary energy resources only 
include direct energy used at the manufacturing plant. These numbers will anyhow tell us what 
energy mix is used at the manufacturing plant as well as give us a picture of how big the amount of  
direct energy is relative to the indirect energy used in other stages of the manufacturing process. 
 
The use of primary energy sources is measured pr tonne-km. In order to give an estimate of total 
primary energy use over the lifetime of the locomotive we need to make two assumptions. One is for 
the total lifetime of the locomotive, the other is for the vehicle length travelled in km each year with 
a specified average load.  The product declaration from Bombardier uses a lifetime for the 
locomotive of 30 years and a yearly  travelled length of 150 000 km. The average load used is 1 260 
tonnes. The locomotive itself weighs 84,7 tonnes so the average gross mass of the locomotive in use 
is 1 344,7 tonnes (load +vehicle weight)926.  
 
Table 57 shows use of primary energy resource pr tonne kilometre for manufacturing of the 

locomotive Bombardier F140 MS.  The leftmost column shows the values for total energy use pr 

energy source with the assumptions given. The values for primary energy use are calculated for the 

entire lifetime of the locomotive. All in all, it is assumed that the locomotive during its lifetime 

produces 1344,7*150000*30=6 051 150 000 tonne kilometres. 

 

                                                           
926 http://www.bombardier.com/files/en/supporting_docs/TRAXX_MS_EMAS.pdf , page 8. 

http://www.bombardier.com/files/en/supporting_docs/TRAXX_MS_EMAS.pdf
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Table 4 Use of primary energy source for manufacturing of Bombardier TRAXX 4 F140 MS  

Primary energy 
source 

Wh/ 
tonne-km 

Total energy 
in GJ 

Oil 0,00094 20,5 

Coal 0,00416 90,6 

Nuclear power 0,00409 89,1 

Natural gas 0,00181 39,4 

Hydro power 0,00228 49,7 

Total  289,3 

 

The total energy use for all primary energy sources is calculated as 289,3 GJ in Table 57. This is only 

for manufacturing the train at the production site. Previously we have calculated total  energy use for 

fabrication of the materials used in this production. This energy is calculated as 2 756 GJ.  We add the 

energy used at production plant and get 3 045,3 GJ as an estimate for the total energy use for 

manufacturing of the locomotive. This figure includes energy for the whole production chain, from 

mining and transport of raw materials, to fabrication of raw materials to materials and finally to 

manufacturing of the locomotive at production site. If we add energy for maintenance to this 

estimate we get a total of 3448,3 GJ.   
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Figure 2 shows the chain (with maintenance included) with each node represented as boxes with 

edges between them representing the links between the nodes.  
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Figure 2 Energy chain for manufacturing and maintenance of locomotive F140 MS 

 

How much CO2 is emitted from manufacturing of Bombardier F140 MS? The product declaration 

gives an estimate of 0,000052 kg CO2-equivalents for each tonne km performed by the locomotive.  

According to the product declaration, this is a “cradle-to-gate” estimate including the materials and 

energy needed for manufacturing of the locomotive 927. Using 6 051 150 000 tonne km over the 

lifetime of the locomotive, we estimate a  total emission of 315 tonnes CO2-equivalents for 

manufacturing the locomotive. 

Presumably this is emission from the manufacturing plants. The product declaration is unclear at this 

point. It states that an LCA analysis has been performed, without clearly stating what this analysis 

include.  In addition to the emissions estimated in the product declaration, we will estimate the CO2-

emissions from the materials used in manufacturing the locomotive. We will produce an estimate of 

the total emission following from the production chain for the locomotive until assembly in the 

production plants based on material distribution.  We can produce this estimate by looking at 

emission factors for the main materials used in  the locomotive from Table 55. This will account for 

approximately 85% of the total weight of the locomotive. 

Emission factors for different materials are obtained from ProBas. We refer to the documentation of 

these factors elsewhere. ProBas  gives estimates for CO2-equivalents including all greenhouse gases 

such as methane, nitrus-oksid, perfluorcarbones, hydrofluorcarbones and sulphur hexafluorid in 

addition to CO2. 

Table 57 CO2-emission from materials used in manufacturing of Bombardier F140 MS 

Material 

Emission factor 
(tonne CO2 
equivalents/tonne 
material) 

Tonnes of 

material used in 

manufacturing 

Tonnes of CO2 
emitted from 
manufacturing 
F140 MS 

                                                           
927

 http://www.bombardier.com/files/en/supporting_docs/TRAXX_MS_EMAS.pdf , page 9. 

http://www.bombardier.com/files/en/supporting_docs/TRAXX_MS_EMAS.pdf
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Steel 1,7 928 58,1 98,8 

Aluminium 16,9 929 5,01  84,7 

Copper 4 930 7,9  31,6 

PVC 2,7931 3 8,1 

Total  74  223,1 

 

All in all, excavating, fabricating and transporting the materials used in the manufacturing of  the 

Bombardier F140 MS cause emission of 223,1 tonnes of CO2-equivalents. This is the emission of CO2-

equivalents in the production chain until assembly at the production plants. The estimate from the 

product declaration is 315 tonnes . It is not clear from the product declaration what is included in this 

estimate. We assume that the estimate covers energy use for  manufacturing at the production site. 

We therefore add the 223,1 tonnes and end up with an emission of 538,1  tonnes of CO2-equivalents 

for manufacturing of Bombardier F140 MS. 

In addition, materials are used for maintenance of the locomotive.  Table 58 shows emission of CO2-

equivalents for materials used in maintenance and manufacturing of the Bombardier F140 MS. The 

emission estimate does not include energy used for assembling at the manufacturing plants. 

Emission from maintenance alone is 31,7 tonnes. Adding up emissions from manufacturing and 

maintenance we estimate the total emission of CO2-equivalents for Bombardier F140 MS to be 561,8 

tonnes  of CO2-equivalents pr tonne for the locomotive.  

Table 58 Emission of CO2 from materials for maintenance and manufacturing of Bombardier F140 MS 

Materials for 
maintenance Tonne 

Tonne CO2-
equivalents 
pr tonne 
material 

Emission of 
CO2-
equivalents 
from 
maintenance 
(tonne) 

Emission of 
CO2-
equivalents 
from materials 
used in 
manufacturing 
(tonne) 

 
Emissions of 
CO2-
equivalents 
from 
manufacturing 
(tonne) 

 
 
 
 
 
Total 
manufacturing and 
maintenance 
(tonne) 

Steel 13,7 1,7 23,3 98,8  122,1 

Aluminium 0,5 16,9 8,5 84,7  93,2 

Copper 0,0 4,0 0,0 31,6  31,6 

PVC 3 2,7  8,1   

Total 14,2  31,7 223,1 315,0 569,8 

 

Figure 3 Total emissions of CO2-equivalents from manufacturing and maintenance for Bombardier F140 MS 

                                                           
928

 Estimate for hot rolled steel sheets from ProBas, internal name Stahl-DE-WarmWalz-2005 
929

  Estimate for aluminium from ProBas, internal name Aluminium-mix-DE-2005 
930

  Estimate for copper from ProBas, internal nameKupfer-DE-mix-2005 
931

 ELCD, European Reference Life Cycle Database, http://lct.jrc.ec.europa.eu/projects/eplca/deliverables/elcd-
database-1/elcd-database  
 

http://lct.jrc.ec.europa.eu/projects/eplca/deliverables/elcd-database-1/elcd-database
http://lct.jrc.ec.europa.eu/projects/eplca/deliverables/elcd-database-1/elcd-database
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Figure 3 shows a breakdown of the estimate of CO2-equivalents arising from manufacturing and 
maintenance of F140 MS. 

Bombardier P160DE 

In this section we will look at energy requirements for manufacturing another Bombardier 
locomotive, the P160DE. This is a locomotive for passenger transport with a maximum speed of 160 
km/hour. The locomotive runs on diesel power. It shares the car body, bogies, traction motors, 
driver’s cabs, locomotive layout and communication system with the locomotive F140 MS. This also 
means that they share the same energy mix for the manufacturing of the locomotive. The P160 DE 
can run on different voltage systems as can F140 MS. The P160DE locomotive has a power capacity 
of 2 200 kW in all voltage systems. The power capacity of the P160DE is therefore less than the F140 
MS in all voltage systems. The locomotive weighs 88 tonnes . 
 
The material decomposition for P160 DE is shown in Table 58. The energy use factors used are the 
same as for F140 MS with the same specifications. We use the same approach for polymers for P160 
DE as for the freight locomotive F140 MS. We assume that all polymers are PVC for isolation, 
dashboards and tightening. The total weight estimated above for P160 DE is greater than the total 
weight given for the locomotive in the product declaration., where the total weight is set to 81 
tonnes. The amount of steel, aluminium and copper alone given in the environment profile exceeds 
the total weight. We will use the weights from the environment profile as the total weight estimate 
for P160 DE. 
 
Table  5  Material decomposition of Bombardier TRAXX 4  P160 DE 

Material Kg 

Energy 
use 
factor  
(MJ/kg) 

Total energy 
in GJ 

Steel 76 672 22,84 1 751 

Aluminium 7 950 175,9 1 398 

Copper 3 045 48,9 149 

Polymers 1 314 56,2 74 

Total 88 981  3 372 
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The product declaration for the locomotive P160 DE also has a material decomposition for materials 
required for maintenance of the locomotive over its lifetime. Table 59Table 59 shows this 
decomposition along with the energy requirements estimated by using relevant  energy use factors 
for the different materials. Adding the energy requirements for maintenance we get a total estimate 
for energy requirements for P160 DE of 3 891 GJ over the train’s lifetime. 
 
Table 59 Material decomposition for maintenance of Bombardier  P160 DE 

Material Kg 

Energy 
use 
factor  
(MJ/kg) 

Total energy 
in GJ 

Steel 14 547 22,8 332 

Aluminium 1 049 175,9 184 

Copper 38 48,9 2 

Total 15 634  519 

 
 
The product declaration for the P160 DE covers primary energy used at the manufacturing plants. 

Table 60 shows the energy consumption. The locomotive P160 DE is for passenger transport. The 

load  used in calculations in the product declaration is 226.2 tonnes which includes passenger and 

passenger coaches. In addition the locomotive itself weighs 81,2 tonnes. The locomotive runs 

175 000 km each year in 30 years. In total, this yields 1 613 850 000 tonne km for the lifetime of the 

locomotive. Using numbers pr tonne-km as given in the product declaration, we can estimate the 

total consumption of energy resources over the lifetime of the locomotive. As Table 60 shows, we 

estimate this consumption of primary energy resources to be 288,8 GJ. 

Table 60 shows energy resources used at the production plants. The estimates given in Table 58 and 
Table 59 shows energy embedded in the materials used. We add the energy used at the 
manufacturing plants and get a total energy requirement estimate of  4 179,8 GJ for manufacturing 
and maintenance of the locomotive. Excluding maintenance, we get an energy estimate of 3 660,8 
GJ. 
 

Table 60 Primary energy resources used at the manufacturing plants. 

Primary 
energy 
resource 

Wh pr 
tonne-

km GJ 

Oil 0,0035 20,3 

Coal 0,0156 90,6 

Nuclear 
power 0,0153 88,9 

Gas  0,0068 39,5 

Hydropower 0,0085 49,4 

Total  288,8 

  
Figure 4 shows energy used in the production chain (including maintenance) for manufacturing of the 
locomotive P160 DE. 
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Figure 4 Energy chain for manufacturing and maintenance of locomotive P160 DE  

 

We can calculate the emission of CO2-equivalents from manufacturing of the locomotive P160 DE as 
we did for locomotive F140 MS. The product declaration 932 gives an estimate for materials and 
energy used in manufacturing of 0,000190 kg pr tonne-km. With 1 613 850 000 tonne-km as 
estimated above this yields 306,7 tonnes of CO2-equivalents for manufacturing of the locomotive at 
the production site.  We assume, as above, that this estimate does not include embedded CO2 from 
excavation and fabrication of materials before final assembly and fabrication at the manufacturing 
plants.  
 
We will use emission factors for the materials used in manufacturing in order to arrive at an estimate 
of embedded CO2-emission in the materials. We refer elsewhere to the documentation of these 
factors.  As mentioned above, we assume that all use of polymers is in the form of PVC insulation 
material.  
 
Table 61 Emission of CO2-equivalents from materials used in manufacturing of Bombardier P160 DE 

Material Tonnes 

Tonne 
CO2-
equivalents 
pr tonne 
material 

Tonnes of 
CO2-
equivalents 

Steel 76,7 1,7 130,3 

Aluminium 8,0 16,9 134,4 

Copper 3,0 4,0 12,2 

PVC 1,3 2,7 3,5 

                                                           
932  http://www.bombardier.com/files/en/supporting_docs/TRAXX_DE_EMAS.pdf   

 

http://www.bombardier.com/files/en/supporting_docs/TRAXX_DE_EMAS.pdf
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Total 89,0  280,4 

 
We add the total estimate from Table 61, 280,4 tonnes of CO2-equivalents, to the  306,7 tonnes CO2-
equivalents given in the product declaration.  This gives us emission of 587,1 tonnes of CO2-
equivalents for manufacturing of the Bombardier P160 DE. 
 
Materials are also used for maintenance of the locomotive P160 DE. Table 62 shows materials used 
in maintenance and the corresponding factors for emission of CO2-equivalents and the total emission 
due to maintenance. Corresponding numbers for manufacturing are included in the table to give an 
overview of the total emission for each of the listed materials. PVC is only used in manufacturing of 
the locomotive, not in maintenance of it. 
 
Table 62 Emission of tonnes of CO2-equivalents for manufacturing and maintenance for Bombardier P160 DE 

Materials for 
maintenance Tonne 

Tonne CO2-
equivalents 
pr tonne 
material 

Emission of 
CO2-
equivalents 
from 
maintenance 

Emission of 
CO2-
equivalents 
from materials 
used in 
manufacturing 

 
Emissions of 
CO2-
equivalents 
from 
manufacturing 

Total 

Steel 14,5 1,7 24,7 130,3  155,0 

Aluminium 1,1 16,9 17,7 134,4  152,1 

Copper 0,0 4,0 0,0 12,2  12,2 

PVC    3,5   

Total 15,6  42,4 280,4 306,7 629,5 

 
As Table 62 shows, maintenance operations add 42,4 tonnes of CO2-equivalents to the total emission 

for the locomotive P160 DE. Adding emissions from maintenance to emissions from manufacturing 

(including emissions from fabricating materials), we end up with a total emission of 629,5 CO2-

equivalents for manufacturing and maintenance of the Bombardier locomotive P160 DE.   
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Figure 5 shows a breakdown of the estimate of CO2-equivalents arising from manufacturing and 
maintenance of P160 DE. 
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Figure 5 Total emissions of CO2-equivalents from  manufacturing and maintenance for P160 DE 

 
 

Alstom Coradia Lirex 

Coradia Lirex is a train operating in the Greater Stockholm area operated by Storstockholms 
Lokaltrafik (SL). The train has six cars, weighs 206 tonnes and has a maximum speed of 160 km/hour. 
It has 374 seats and a total passenger carrying capacity of 918 passengers. The operator ordered 71 
train sets which were all delivered before 2008. The train is manufactured by Alstom which has 
published an environmental product declaration with an LCA analysis conforming to ISO 14040-
14043  Standard. Alstom also has an environmental policy conforming to the EU Management and 
Audit System (EMAS) 933.   
 
Table 63 shows the material decomposition of the Coradia Lirex. The table uses the energy use 
factors used above in order to estimate the energy requirements for manufacturing of the train. We 
refer to the documentation of these energy use factors elsewhere. For cast iron we use the  energy 
use factor  for primary steel. For steel the energy use value for hot rolled steel is used. All in all the 
material decomposition in Table 63 accounts for 183,3  of the train’s total weight of 206 tonnes 
which is about 89% of total weight.  
 
The remaining 23 tonnes are mainly plastics and chemicals. We do not have energy use factors (or 
CO2-emission factors) for aggregate material categories like plastic or chemicals, only for materials at 
a more specified level. We do not know the exact properties of the remaining 26 tonnes, which 
makes it impossible to calculate the energy requirements and emission from these materials. Since 
they make up a minor part (11%) of total material composition we regard this source of error as 
negligible. The product declaration states explicitly that plastic is not composed of PVC since this 
material is “..avoided from the beginning” 934. 
 

                                                           
933 Alstom: CORADIA LIREX Commuter Train.  A Presentation of Quantified Product Information on the 

Life Cycle of the CORADIA LIREX Commuter Train for Stockholm/Sweden, 

http://www.se.alstom.com/home/about_us/ecopolicy/_files/file_32236_59941.pdf  

934
 ibid., page 4 

http://www.se.alstom.com/home/about_us/ecopolicy/_files/file_32236_59941.pdf
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Table 63 Material decomposition for Coradia Lirex 

Materials Tonne 

Energy use 
factors 
MJ/kg 

Total 
energy GJ 

Metals    

Steel 82,4 22,8 1 882 

Stainless steel 42,3 53,0 2 242 

Cast iron 23,7 19,9 472 

Aluminium 18,0 175,9 3 166 

Copper 10,5 48,9 513 

Rubber 2,6 36,6 95 

Glass 3,8 12,0 45 

    

Total 183,3  8 415 

 
As Table 63 shows, our estimate for energy requirements for the manufacturing of Coradia Lirex is  
8415 GJ.  This is energy used for excavation and transport of raw materials and fabrication  of 
materials. This energy estimate does not include primary energy resources used at the 
manufacturing plant. There is no estimate for this energy use in the product declaration. From the 
discussion of the Bombardier locomotives, we can estimate this energy to be approximately 10% of 
the energy estimated from the GER-values. Using this as a rough estimate we add another 841,5 GJ 
for the manufacturing of Alstom Coradia Lirex and get a total estimate of 9256,5 GJ. 
 
The estimate is close to 2,5 times bigger than the estimate for the energy requirement for 
manufacturing the locomotive P160 DE from Bombardier, and 3,3 bigger than the corresponding 
estimate for the locomotive F140 MS which is for freight transport. Given that Coradia Lirex is a six-
car passenger train set, these differences are reasonable. The total weight of Coradia Lirex is about 
2,4 bigger than the weight for the locomotive P160 DE. 
 
The product declaration for Coradia Lirex  does not include an estimate for energy used for 
maintenance of the train set. For the Bombardier locomotives F140 MS and P160 DE, the relative 
proportion of this energy to energy used for mining, transportation and fabrication of materials is 
around 15,5%. Using the same relative proportion for Coradia Lirex, we estimate 1304 GJ for 
maintenance of the train during its total lifetime.  Total energy for manufacturing (including 
materials) and maintenance will then be 10 561 GJ. 
 
 
 

Figure 6 shows the energy used for the whole production chain for Coradia Lirex, including 
maintenance as estimated above.  
 
Figure 6 Energy chain for manufacturing and maintenance of Coradia Lirex 
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Table 64 Emission of CO2-equivalents from manufacturing of Coradia Lirex   

 
tonne CO2-
equivalents 

Production of raw 
materials 720 

Production of six-car unit 
at Salzgitter site 880,5 

Maintenance 56,2 

  

Sum 1656,7 

 
The product declaration contains information on emission of CO2 from the manufacturing of the 
train set. Table 64 shows the results. All in all, according to the product declaration, 1 600 tonnes of 
CO2-equivalents are emitted for manufacturing, including excavation, fabrication and transport of 
materials. In addition, about 56 tonnes are emitted during maintenance of the train. 
 
We can check this estimate by using the emission factors given for main materials in the section 
above on the Bombardier locomotives. The factors are obtained from ProBas. 
 
Table 65 Emissions of CO2-equivalents from material use in manufacturing of Coradia Lirex 

Materials Tonne CO2-
equiv. 

Tonnes 
of CO2-
equiv. 

Metals    

Steel 82,4 1,71 140,9 

Stainless steel 42,3 3,6 152,3 

Cast iron 23,7 1,52 36,0 

Aluminium 18 16,9 304,2 

Copper 10,5 4,04 42,4 

Rubber 2,6 3,18 8,3 

Glass 3,8 1,13 4,3 
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Total 183,3  688,4 

 

Table 65 shows en estimate of emission of CO2-equivalents from excavation and fabrication of 
materials for the Coradia Lirex. The estimate is based on approximately 89% of the total weight of 
the train. The estimate should be comparable to line 1 in Table 64 except that 11% of the total 
weight is not accounted for. The difference of 31,6 tonnes of CO2-equivalents is negligible. 
 
Figure 7 shows the total emissions of CO2-equivalents during the whole production chain for Coradia 
Lirex, including maintenance of the train. 
 
Figure 7 Emissions of CO2-equivalents from  manufacturing and maintenance for Coradia Lirex  

 

Overview 

Table 66 shows energy requirements and CO2-emissions from manufacturing and maintenance of 
the locomotives and trains discussed in this document. Information about maintenance of Alstom 
Coradia Lirex is not given in the product declaration. 
 
Table 66 Overview of energy use and CO2-emissions for manufacturing and maintenance of different locomotives and 
trains 

  

Bombardier 

F140 MS 

Bombardier P160 

DE 

Alstom 

Coradia 

Lirex 

Weight in tonnes  84,7 88,0 206,0 

Materials Energy GJ 2 590 3 372 8 415 

 tonnes CO2-equiv 215,0 280,4 720,0 

Manufacturing GJ 289 289 842 

 tonnes CO2-equiv 315,0 306,7 880,5 

Sum 
manufacturing/materials 

GJ 2 879 3 661 9 257 

 tonnes CO2-equiv 530,0 587,1 1 600,5 

Maintenance Energy 403 519 1 304 



 

529 
 

 tonnes CO2-equiv 31,7 42,4 56,2 

Total Energy 3 282 4 179 10 561 

 tonnes CO2-equiv 561,8 629,5 1 656,7 

     

 GJ pr tonne 38,7 47,5 51,3 

 CO2 pr tonne 6,6 7,2 8,0 

 

As can be seen from the table, the energy and emission estimates fit reasonably well together when 

we look at GJ pr tonne or CO2-equivalents pr tonne. This also gives strength to the assumption that 

estimates for CO2-emissions and energy requirements from the Bombardier product declaration only 

include energy and emission from the manufacturing plants. 

Comparable estimates 

Table 67 shows some estimates for locomotive and train manufacturing from other sources. 

Table 67 Estimates from manufacturing of locomotives and trains 

  
Weight in 
tonnes 

Energy GJ for 
manufacturing GJ/tonne 

Tonnes 
CO2-
equivalents 

tonne 
CO2/tonne 
train 

Jonsson 
935

 
Locomotive intercity 
train  4032    

Heiberg 
936

 Locomotive 72,2 3168 43,9   

BART 
937

 
Train-set, long 
distance  220 18000 81,8 1100 5,0 

Caltrain 
Train-set, long 
distance 360 30000 83,3 1800 5,0 

F140 MS Freight locomotive 84,7 2 879 44,9 557 6,6 

P160 DE 
Passenger 
locomotive 88 3 661 48,5 623,6 7,1 

Coradia 
Lirex 

Train set, local and 
regional  206 9 257 41,8 1656,7 8 

 

BART (Bay Area Rapid Transit System) is a heavy rail system in San Francisco and Caltrain is a diesel-

powered heavy rail from Gilroy to San Francisco. The average BART train has 8 passenger cars, while 

the Caltrain has 3. Train-sets for Caltrain and BART are estimated by using SimaPro, a database and 

software for LCA analysis based on process analysis. The Caltrain and Bart systems are calculated as 

long-distance rail with a Californian energy mix. 

                                                           
935

 Jonsson, D.:Indirekt energi för svenska väg- og järnvägtransporter, Totalförsvarets Forskningsinstitut 2005, 
isbn 1650-1942, http://www.infra.kth.se/fms/pdf/FOI-R--1557--SE_v.2.pdf, table B19, page 90  
936

 Heiberg, E.: Indirekte energibruk i persontransport, VF-rapport 20/92, 1992, page 33-34.   
937 Horvath,A. , Chester, M. : Environmental Life-cycle Assessment of Passenger Transportation: A Detailed 

Methodology for Energy,  Greenhouse Gas and Criteria Pollutant Inventories of Automobiles, Buses, Light Rail, 

Heavy Rail and Air v.2, http://escholarship.org/uc/item/5670921q,  page 47-54 

 

 

 

http://www.infra.kth.se/fms/pdf/FOI-R--1557--SE_v.2.pdf
http://escholarship.org/uc/item/5670921q
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As can be seen from the table, the  estimates for BART  and Caltrain are high in terms of energy 

compared to other estimates if we look at energy consumption pr tonne.  Even though BART is partly 

subway the energy requirement pr tonne for manufacturing is roughly the double than what is the 

case for Coradia Lirex which is an intercity train for Stockholm.  The same is true for Caltrain.   The 

estimates from Heiberg  and Jonsson fit better with the estimates presented in this document. 

If we look at emissions of CO2, the estimates for BART and Caltrain are closer to the estimates 

presented above. Actually, in terms of emission, estimates from BART and Caltrain are lower pr 

tonne than for the Bombardier locomotives and Coradia Lirex.  

Fly 

Innledning 
Energibruken for passasjertransport med fly kan deles inn i tre energikjeder: a) energibruk til drift av 

flyet, b) energibruk til utvinning, transport, framstilling og distribusjon av drivstoffet, og c) indirekte 

energibruk. Den siste delen omfatter energi til produksjon, drift og vedlikehold av luftfartens 

infrastruktur  samt energi til produksjon og vedlikehold av flyet. 

Vi skal i dette notatet analysere energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter fordelt på disse 

energikjedene.  De to første svarer til energibruk og utslipp i Tank-to-Wheel og Well-to-Tank 

energikjeder. Med Tank-to-Wheel menes energibruk (og utslipp) som er nødvendig for flyets 

framdrift.  Dette kalles også direkte energibruk. Med Well-to-Tank menes den energibruk (og utslipp) 

som er nødvendig for fabrikasjon av drivstoffert flyet bruker til framdrift. Dette kalles også brutto 

direkte tillegg. Den direkte energibruken og brutto direkte tillegget utgjør til sammen  brutto direkte 

energibruk. 

Den indirekte energibruken fordeler vi på infrastruktur og transportmiddel.  Når det gjelder 

infrastruktur skal vi gi estimat både med og uten flyplass. Flyplassen omfatter aktiviteter som 

innsjekking, sikkerhetskontroll, restauranter, butikker osv. Vi har ikke gjort noen forsøk på å skille de 

transportrelaterte aktivitetene på en flyplass fra andre aktiviteter som ikke har direkte sammenheng 

med transporten. 

Innenlands flytransport 

Datakilder og forutsetninger 

Opplysinger om antall passasjerer i 2008 henter vi fra SSB’s Statistisk Årbok 2009 938. Opplysninger 

om passasjertall for Widerøe (Dash-8) er hentet fra SAS-konsernets årsrapport i 2008 939. Opplysinger 

om flylengder for Boeing 737 er basert på opplysninger om flyavganger og destinasjon for norske 

flyplasser hentet fra Avinor 940. Opplysninger om Moss Lufthavn, Rygge, er hentet fra flyplassens 
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 http://www.ssb.no/aarbok/tab/tab-441.html 
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 http://www.sasgroup.net/SASGROUP_IR/AdditionalFiles/2008en.pdf 
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 http://www.avinor.no/avinor/flyplasser 
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nettside 941 siden flyplassen ikke drives av Avinor. Opplysninger om avstand i luftlinje mellom ulike 

flyplasser i Norge er hentet fra no.avstand.org 942.  

Vi regner med at all passasjertransport med Widerøe foregår med Dash-8. Videre regner vi med at all 

passasjertransport med disse flyene foregår innenlands i Norge. Dette er en forenkling siden Widerøe 

har noen flyruter til utlandet 943. Det betyr at flydistanse, flyavganger og antall passasjerer vil være 

marginalt overvurdert for Widerøe siden disse inkluderer noen få utenlandske flyginger.    

All passasjertransport med Norwegian foregår med fly av  typen Boeing 737. Vi antar at all 

passasjertransport i SAS Norge, både utenlands og innenlands,  foregår med fly av typen Boeing 737 
944.  Dette er igjen en forenkling siden SAS Norge har 6 fly av typen Fokker 50. Vi antar at denne 

feilkilden er marginal. Problemet består i å skille ut den delen av passasjertransporten i SAS Norge og 

Norwegian som kun foregår innenlands med Boeing 737.  

Flydistanser og avganger 

Ved hjelp av Avinor sine nettsider for norske flyplasser kan vi finne flyplasser som trafikkeres med 

SAS og med Norwegian. Vi regner med at all denne trafikken foregår med fly av typen Boeing 737. Vi 

kan derfor registrere hvor mange avganger denne flytypen har fra hver norsk flyplass som trafikkeres 

av SAS og Norwegian. Dette er vist i  Tabell 326. I tillegg til flyplasser som blir drevet av Avinor har vi 

tatt med Rygge Lufthavn i tabellen. Sandefjord Lufthavn i Vestfold og Notodden Lufthavn er heller 

ikke drevet av Avinor, men i Sandefjord foregår all innenlands passasjertransport med Widerøe og 

Dash-8, mens i Notodden transporteres alle passasjerer med Bergen Air Transport som bruker Cessna 

småfly. 

Tabell 326 viser  destinasjon for hver avgang med SAS Norge og Norwegian. Vi kan derfor skille 

mellom innenlands og utenlandsk passasjertransport. Ved hjelp av Avinor’s nettsider og 

no.avstand.org kan vi beregne reiselengde med Boeing 737 fra hver flyplass ved å finne avstanden i 

luftlinje mellom destinasjonene. Vi  multipliserer med antall avganger til den aktuelle destinasjonen 

pr uke og får  flylengde pr flyavgang pr uke.   Summert over alle destinasjoner pr dag over hele året 

gir dette total flylengde med Boeing 737 pr år. Ved å dividere på antall avganger pr år finner vi veid 

gjennomsnittlig reiselengde pr Boeing 737 innenlands i Norge.  

Alle flyginger i Tabell 326 er regnet pr uke siden antall avganger pr dag vil variere over uken. Spesielt i 

helgene er det færre avganger. Dette korrigerer vi for ved å normalisere avganger,  tilbakelagt 

distanse og produksjon av passasjer-km pr uke. For å regne om til årseffekt har vi trukket ut 10 dager 

til helligdager med antatt lite trafikk og bruker 50,7 uker pr år (355 dager fordelt på 7 dager pr uke). 

Vi finner at det tilbakelegges 1 159 482 km med Boeing 737 hver uke. Dette gir  58,8 millioner fly-km 

med Boeing 737 hvert år. Antall avganger innenlands i Norge med Boeing 737 er beregnet til 2 466 pr 

uke som gir 125 061 avganger pr år. Dette gir 470 km gjennomsnittlig reiselengde pr avgang.  
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  http://www.ryg.no/  
942

 http://no.avstand.org/ 
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 Fra Bergen og Stavanger går det to avganger med Widerøe til Aberdeen  hver dag. Fra Oslo har Widerøe en 
avgang til Bornholm og to avganger til Göteborg hver dag. 
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 SAS Norge har disse modeller av Boeing 737 (antall i parentes): 737-400 (4), 737-500 (13), 737-600 (13), 737-
700 (17) og 737-800 (12) http://www.plane-spotter.com/Airlines/SAS_Norge/The_Fleet.pdf. Norwegian har 
737-300 (28) og 737-800 (24), se Norwegian Air Shuttle - Wikipedia, the free encyclopedia. 
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Vi kan dele passasjer-transport med Boeing 737 inn i to kategorier. Den første kategorien omfatter 

flyginger mellom flyplasser i Sør-Norge og mellom flyplasser  i Nord-Norge. Den andre kategorien 

omfatter flyginger mellom landedelene Sør-Norge og Nord-Norge. Vi kaller den første kategorien 737 

(400 km) siden 400 km er omlag gjennomsnittlig distanse mellom de største byene i Sør-Norge. Vi 

kaller den andre kategorien Boeing 737 (950 km) siden 950 km er omlag gjennomsnittlig distanse 

mellom de største byer i Sør-Norge og Nord-Norge. 

Siden vi vet lokaliseringen av de ulike flyplasser kan vi dele flyginger med Boeing 737 inn i disse to 

kategoriene. Fordeler vi trafikken med Boeing 737 på denne måten får vi 31,4 millioner fly-km og 

96 814 avganger pr år for Boeing 737 (400 km) og 27,4 millioner fly-km og 28 248 avganger pr år for 

Boeing 737 (950 km). Dette gir en gjennomsnittlig reiselengde pr avgang på 324 i den første 

kategorien og en gjennomsnittlig reiselengde på 971 km pr avgang i den andre kategorien.  Disse 

tallene gjelder altså bare for innenlands passasjertransport med Boeing 737. De stemmer godt 

overens med tallene på 400 km og 950 km som vi har brukt som gjennomsnittlig distanse. Vi velger å 

bruke 400 km og 950 km framfor de beregnede gjennomsnitt siden endringer i rutenett kan påvirke 

gjennomsnittlig flylengde over tid. I beregning av passasjer-km bruker vi derimot de faktiske 

flylengder tilbakelagt med Boeing 737 fra de ulike flyplasser i Norge.  

Gjennomsnittlig reiselengde for Dash-8 henter vi fra SAS konsernets årsrapport 2008 945. Den er 

oppgitt til 257 km pr reise. 

Passasjertall 

Statistisk Årbok inneholder opplysninger om passasjertallet for flere flyplasser i Norge i 2008 946. 

Dette tallet er fordelt på innenlands- og utenlands passasjertransport og på ruteflyging og 

charterflyging. Tabellen inneholder opplysninger om terminalpassasjerer, det vil si at en passasjer er 

registrert to ganger, en gang fra avreisepunktet og en gang på ankomstpunktet. Vi deler derfor 

passasjertallet på 2 for å unngå dobbelttelling siden begge registreringspunkt er innenlands.  Vi 

regner altså hver registrert passasjer i SSB's statistikk som en terminal-passasjer 947. En flyreise har 

således to terminal-passasjerer. Ved å dele med 2 får vi flyreise-passasjerer 

Når det gjelder Widerøe finner vi totalt antall passasjerer som er fraktet med selskapet i SAS-

konsernets årsrapport fra 2008. Dermed kan vi finne det antall passasjerer som er fraktet med 

Boeing 737 ved å trekke fra Widerøe sine passasjerer fra det totale antall innenlandske 

passasjertallet for 2005. Vi regner med at tallet på Widerøe-passasjerer fra årsrapporten er flyreise-

passasjerer. 

I følge SSB’s Statistisk Årbok for 2009 reiste  27 698 852  terminal-passasjerer med fly innenlands i 

Norge i 2008.  Dette tilsvarer 13 849 426 flyreise-passasjerer 948. Widerøe oppgir at de fraktet  2 034 

000 passasjerer i 2008. Vi får dermed 11 815 426 passasjerer som vi antar ble fraktet med fly av 
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 http://www.sasgroup.net/SASGROUP_IR/AdditionalFiles/2008en.pdf, side 47-50. 
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 http://www.ssb.no/aarbok/tab/tab-441.html 
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typen Boeing 737 949. Dette tallet inkluderer 80 457 enkeltreiser med chartertrafikk innenlands. Med 

125 061 avganger får vi 94,5 passasjer i snitt pr avgang for Boeing 737. Dette tallet gjelder både for 

Boeing 737 (400 km) og Boeing 737 (950 km). Antall avganger framkommer ved å summere alle 

avganger som er listet opp i Tabell 326.   

Tabell 326 viser hver avgang som betjenes med SAS eller Norwegian mellom innenlandske flyplasser i 

2010. Vi antar at all denne transporten foregår med fly av typen Boeing 737. Tabellen viser hvilke 

flyplasser som trafikkeres, distansen mellom dem i luftlinje, avganger pr uke, tilbakelagt distanse pr 

uke og antall passasjer-km pr uke. Tabellen viser også hvilken kategori av Boeing 737 (400 km eller 

950 km) som hver avgang tilhører. Flyginger til og fra Longyearbyen er ikke inkludert i tabellen og blir 

ikke regnet som innenlands flyging her. 

For å regne ut produksjon av passasjer-km har vi antatt at en Boeing 737 i snitt frakter 94,5 passasjer 

pr km. Dette gjelder både for Boeing 737 (400 km) og for Boeing (950 km).  

Tabell 326 Avganger, destinasjoner, flylengde, avganger og passasjer-km med Boeing 737. Innenlands passasjertransport 
2010. 

  

Fra Til 
km pr 
avgang 

Avganger 
pr uke 

Totalt km 
pr uke 

Passasjer-
km pr 
destinasjon 
pr uke Type 

Ålesund Oslo 369 48 17712 1 673 376 Boeing 737 (400 km) 

Ålesund Bergen 257 16 4112 388 489 Boeing 737 (400 km) 

Ålesund Trondheim 240 11 2640 249 419 Boeing 737 (400 km) 

Alta Oslo 1226 22 26972 2 548 233 Boeing 737 (950 km) 

Alta Tromsø 169 19 3211 303 366 Boeing 737 (400 km) 

Bardufoss Oslo 1047 23 24081 2 275 100 Boeing 737 (950 km) 

Flesland Oslo 325 151 49075 4 636 458 Boeing 737 (400 km) 

Flesland Haugesund 97 9 873 82 478 Boeing 737 (400 km) 

Flesland Stavanger 159 85 13515 1 276 856 Boeing 737 (400 km) 

Flesland Trondheim 443 51 22593 2 134 518 Boeing 737 (400 km) 

Flesland Kristiansand 285 37 10545 996 260 Boeing 737 (400 km) 

Flesland Kristiansund 342 22 7524 710 845 Boeing 737 (400 km) 

Flesland Molde 294 18 5292 499 972 Boeing 737 (400 km) 

Flesland Tromsø 1221 6 7326 692 138 Boeing 737 (950 km) 

Flesland Ålesund 257 17 4369 412 770 Boeing 737 (400 km) 

Flesland Rygge 327 13 4251 401 622 Boeing 737 (400 km) 

Bodø Oslo 804 62 49848 4 709 488 Boeing 737 (950 km) 

Bodø Rygge 896 7 6272 592 560 Boeing 737 (950 km) 

Bodø Tromsø 326 27 8802 831 586 Boeing 737 (400 km) 

Bodø Trondheim 453 27 12231 1 155 548 Boeing 737 (950 km) 

Kristiansand Oslo 281 51 14331 1 353 950 Boeing 737 (400 km) 
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Kristiansand Bergen 284 37 10508 992 764 Boeing 737 (400 km) 

Evenes Oslo 961 48 46128 4 358 034 Boeing 737 (950 km) 

Haugesund Oslo 343 43 14749 1 393 441 Boeing 737 (400 km) 

Haugesund Bergen 105 9 945 89 281 Boeing 737 (400 km) 

Kristiansund Oslo 368 24 8832 834 421 Boeing 737 (400 km) 

Kristiansund Bergen 343 22 7546 712 923 Boeing 737 (400 km) 

Kirkenes Oslo 1371 19 26049 2 461 031 Boeing 737 (950 km) 

Molde Oslo 350 38 13300 1 256 544 Boeing 737 (400 km) 

Tromsø Oslo 1116 69 77004 7 275 105 Boeing 737 (950 km) 

Tromsø Alta 174 30 5220 493 170 Boeing 737 (400 km) 

Tromsø Bergen 1222 6 7332 692 705 Boeing 737 (950 km) 

Tromsø Bodø 326 27 8802 831 586 Boeing 737 (400 km) 

Tromsø Rygge 1209 7 8463 799 559 Boeing 737 (950 km) 

Trondheim Oslo 364 143 52052 4 917 716 Boeing 737 (400 km) 

Trondheim Flesland 462 48 22176 2 095 121 Boeing 737 (400 km) 

Trondheim Bodø 453 27 12231 1 155 548 Boeing 737 (950 km) 

Trondheim Stavanger 583 17 9911 936 361 Boeing 737 (400 km) 

Trondheim Ålesund 300 11 3300 311 774 Boeing 737 (400 km) 

Trondheim Rygge 454 12 5448 514 711 Boeing 737 (400 km) 

Stavanger Oslo 342 121 41382 3 909 646 Boeing 737 (400 km) 

Stavanger Bergen 159 85 13515 1 276 856 Boeing 737 (400 km) 

Stavanger Trondheim 583 16 9328 881 281 Boeing 737 (400 km) 

Stavanger Rygge 300 6 1800 170 059 Boeing 737 (400 km) 

Oslo Bardufoss 1047 25 26175 2 472 935 Boeing 737 (950 km) 

Oslo Flesland 325 152 49400 4 667 163 Boeing 737 (400 km) 

Oslo Bodø 804 62 49848 4 709 488 Boeing 737 (950 km) 

Oslo Evenes 961 48 46128 4 358 034 Boeing 737 (950 km) 

Oslo Haugesund 343 43 14749 1 393 441 Boeing 737 (400 km) 

Oslo Kirkenes 1371 19 26049 2 461 031 Boeing 737 (950 km) 

Oslo Kristiansand 281 51 14331 1 353 950 Boeing 737 (400 km) 

Oslo Kristiansund 368 24 8832 834 421 Boeing 737 (400 km) 

Oslo Molde 350 38 13300 1 256 544 Boeing 737 (400 km) 

Oslo Stavanger 342 122 41724 3 941 957 Boeing 737 (400 km) 

Oslo Tromsø 1116 70 78120 7 380 542 Boeing 737 (950 km) 

Oslo Trondheim 364 143 52052 4 917 716 Boeing 737 (400 km) 

Oslo Ålesund 369 47 17343 1 638 514 Boeing 737 (400 km) 

Rygge Bergen 327 10 3270 308 940 Boeing 737 (400 km) 

Rygge Trondheim 454 10 4540 428 925 Boeing 737 (400 km) 

Rygge Tromsø 1209 5 6045 571 113 Boeing 737 (950 km) 

Rygge Bodø 896 5 4480 423 257 Boeing 737 (950 km) 

Rygge Stavanger 300 5 1500 141 715 Boeing 737 (400 km) 

       Sum pr dag innenlandsk passasjertransport 2466 1 159 482 109 544 357 
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Tabell 327 viser antall og setekapasitet for fly av typen Boeing 737 i flåtene til SAS og Norwegian 950. 

Vi får en veid setekapasitet på 153 seter pr fly. Med 94,5 passasjerer pr avgang gir dette en beregnet 

gjennomsnittlig kabinfaktor på 0,62. Denne kabinfaktoren gjelder kun for innenlandske flyginger med 

Boeing 737. 

Tabell 327 Antall fly og setekapasitet for fly av typen Boeing 737 i SAS og Norwegian. 

Flytype 
SAS 
(A) 

Norwegian 
(B) 

Sum 
(C=A+B) 

Sete- 
kapasitet 

(D) 
Vekt 

(E=D/Sum(D)) 

Veid 
setekapasitet 

(F=D*E) 

Boeing 737-300 0 28 28 148 0,252 37 

Boeing 737-400 4 0 4 150 0,036 5 

Boeing 737-500 13 0 13 120 0,117 14 

Boeing 737-600 13 0 13 123 0,117 14 

Boeing 737-700 17 0 17 141 0,153 22 

Boeing 737-800 12 24 36 186 0,324 60 

       Totalt 59 45 111 720 1,000 153 

 

Passasjer-km 

Passasjer-km for Dash-8 henter vi fra SAS konsernets årsrapport 2008 951. Dermed bruker vi 

passasjer-km tall fra 2008 for begge flytyper. 

Vi beregner passasjer-km som produseres med Boeing 737 (400 km) og Boeing 737 (950 km) ved å ta 

tilbakelagt distanse pr flyging og multiplisere med gjennomsnittlig antall passasjerer pr km som vi har 

anslått til 94,5.   

Tabell 326 viser  618 700 fly-km pr uke med Boeing 737 (400 km) og 540 782 fly-km pr uke med 

Boeing 737 (950 km). Med 50,7 uker i året får vi 2 964,4  millioner passasjer-km pr år med Boeing 737 

(400 km) og 2 591,1 millioner passasjer-km med Boeing 737 (950 km). 

 Dette er utgangspunktet for å fordele energibruk og utslipp pr passasjer-km for de ulike kategorier 

av passasjertransport med Boeing 737. 

Tabell 328 viser grunnleggende data for hver flytype slik de er diskutert ovenfor. Disse data brukes til 

å normalisere energibruk og utslipp pr fly-avgang pr flytype. Gjennomsnittlig flydistanse pr avgang,  

gjennomsnittlig antall avganger pr dag og millioner passasjer-km 2008 for Widerøe er hentet fra SAS-

konsernets årsrapport i 2008 952. 

Tabell 328 Grunnleggende data pr flytype 2008. 

 

 

Widerøe 

Innenlands 
passasjer-
transport 

Boeing 
737  
(400 km) 

Boeing 
737 
 (950 km) 
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med fly 
(Norwegian
+ SAS) 

Gj.snittlig flydistanse pr avgang, km  A 257 470 400 950 

Gj.snittlig flydistanse pr avgang, miles  B=A/1,61 160 292 249 590 

Antall daglige avganger   C 273 352 273 80 

Antall årlige avganger D=C*355 96 915 125 061 96 814 28 248 

Millioner passasjer-km  E 554 5 555 2 964 2 591 

Tilbakelagt distanse, millioner km F 24,9 58,8 31,4 27,4 

Passasjer-km pr avgang G=E/D 5 716 44 422 30 620 91 726 

 

Direkte energibruk Tank-to-Wheel 

Energibruk pr passasjer-km 

SSB (2008) oppgir energibruk for innenlandsk persontransport med fly  i 2004 953.  Energibruken 

omfatter bare framdriften av flyet. Tallene gjelder for  innenlandsk passasjertransport pluss de 

flyturer som utføres innenlands for å fullføre utenlands flyturer. Innenlandsk passasjertransport er 

reiser som starter og slutter i Norge.  Energibruken gjelder eksklusive  godstransport som utføres på 

fly i tillegg til passasjertransport. 

Tabell 329 Energibruk i MJ pr passasjer-km for framdrift av fly. Tank-to-Wheel estimat. 

År 
MJ/pass-

km 

1994 2,620 

1998 2,789 

2004 2,745 

 

Vestlandsforsking  954 oppgir i en rapport fra 1999 energibruk pr passasjer-km for ulike typer fly 

fordelt på ulike typer distanser. Tallene er fra 1999 men vi inkluderer dem for sammenlikningens 

skyld. Tallene er fordelt på to distansekategorier, en for mellomdistanse på 400 km som er omlag 

flydistansen mellom de største byene i Sør-Norge og et for langdistanse på 950 km som er distansen 

mellom Sør-Norge og Nord-Norge. I tillegg oppgir Vestlandsforsking tall for kortbanenettet som 

trafikkeres med Dash-8. 

I rapporten fra Vestlandsforsking refererer Boeing 737 til flytypene 737-400 og 737-500 955. 

Vestlandsforsking oppgir tall for ulike kabinfaktorer.  Tabell 329 gjengir energibruken for en 

kabinfaktor på 65% for innenlandske fly i Norge inklusive Widerøe Dash 8. Vestlandsforsking oppgir 

en gjennomsnittlig kabinfaktor på  59,3% for SAS og Braathens i 1999. Kabinfaktoren for Widerøe er i 
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955

 ibid., side 6 

http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf
http://www.vestforsk.no/filearchive/notat-8-99.pdf


 

537 
 

rapporten oppgitt til 51,3%. Widerøe selv oppgir i sin årsrapport 2007 956  en kabinfaktor på 58%. SAS  
957 oppgir at kabinfaktoren i juni 2008  var 73% for innenlandske ruter.  Norwegian melder om en 

kabinfaktor på 67% i januar 2009. Vi bruker tallene som tilsvarer  en kabinfaktor på 65% i rapporten 

fra Vestlandsforsking.  

Tabell 330 Energibruk pr passasjer-km for innenlands fly Norge 1999 

  

Kabin- 
faktor 

Energi 
(kWh) 

Energi    
(MJ) 

Distansekategori 400 km Boeing 737 0,65 0,722 2,5992 

 
MD 81 0,65 0,699 2,5164 

 
MD 82 0,65 0,713 2,5668 

 
MD 83 0,65 0,75 2,7 

 
MD 87 0,65 0,787 2,8332 

 
MD 93 0,65 0,641 2,3076 

 
DC 9-41 0,65 0,832 2,9952 

 
Fokker 50 0,65 0,48 1,728 

Distansekategori 950  km Boeing 737 0,65 0,6 2,16 

 
MD 81 0,65 0,619 2,2284 

 
MD 82 0,65 0,632 2,2752 

 
MD 83 0,65 0,665 2,394 

 
MD 87 0,65 0,697 2,5092 

 
MD 93 0,65 0,568 2,0448 

 
DC 9-41 0,65 0,711 2,5596 

Kortdistanse Dash 8-100 0,65 0,94 3,384 

 

Flere av flytypene som oppgir i rapporten fra Vestlandsforsking er ikke lenger i bruk innenlands i 

Norge. Dette gjelder fly fra McDonell Douglas  (MD 81-93 og DC 9-41) . 

Den tyske databasen ProBas 958 har to estimat for flytransport i Tyskland 2005. Et estimat er for 

innenlandsk flytransport og et estimat er for utenlandsk. Estimatene omfatter energibruk for 

produksjon av 1 passasjer-km, inklusive energibruken for framstilling av drivstoffet 959 men eksklusive 

infrastruktur og transportmiddel. Dette er Well-to-Wheel energibruken for 1 passasjer-km med fly. I 

tillegg opplyser ProBas hvor mye energi i form av drivstoff som er nødvendig for produksjon  av 1 

passasjer-km. Det er Tank-to-Wheel estimatet for 1 passasjer-km og er sammenliknbart med 

estimatet fra SSB. Differensen mellom de to er Well-to-Tank energibruk som bare omfatter 

energibruk for utvinning, transport, fabrikasjon og distribusjon av drivstoffet for flytransporten. 

                                                           
956

 http://www.wideroe.no/stream_file.asp?iEntityId=2007 
957

 http://www.cisionwire.no/sas-scandinavian-airlines-norway/sas-konsernets-trafikktall-for-juni-2008--
fortsatt-tilvekst--noe-svakere-kabinfaktor--men-mer-stabil-yieldutvikling-forventes 
958

 ProBas er et samarbeidsprosjekt mellom det tyske miljøverndepartementet og Ôko-Institut Heidelberg, 
Tyskland, http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php 
959

 ProBas henter sine estimat frå modellen TREMOD, se definisjon av energiberegninger  
http://www.netzwerk-
lebenszyklusdaten.de/cms/webdav/site/lca/groups/allPersonsActive/public/Projektberichte/NetLZD-
Transport_S01_v04_2007.pdf, side 6. 

http://www.cisionwire.no/sas-scandinavian-airlines-norway/sas-konsernets-trafikktall-for-juni-2008--fortsatt-tilvekst--noe-svakere-kabinfaktor--men-mer-stabil-yieldutvikling-forventes
http://www.cisionwire.no/sas-scandinavian-airlines-norway/sas-konsernets-trafikktall-for-juni-2008--fortsatt-tilvekst--noe-svakere-kabinfaktor--men-mer-stabil-yieldutvikling-forventes
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php
http://www.netzwerk-lebenszyklusdaten.de/cms/webdav/site/lca/groups/allPersonsActive/public/Projektberichte/NetLZD-Transport_S01_v04_2007.pdf
http://www.netzwerk-lebenszyklusdaten.de/cms/webdav/site/lca/groups/allPersonsActive/public/Projektberichte/NetLZD-Transport_S01_v04_2007.pdf
http://www.netzwerk-lebenszyklusdaten.de/cms/webdav/site/lca/groups/allPersonsActive/public/Projektberichte/NetLZD-Transport_S01_v04_2007.pdf
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Tabell 331 Energibruk i MJ pr passasjer-km for innenlandsk og internasjonal passasjertransport med fly Tyskland 2005. 
Tank-to-Wheel estimat. 

År Land Type 
MJ pr pass-

km 

2005 Tyskland Innenlandsk 2,300 

2005 Tyskland Internasjonal 1,600 

 

Tabell 331 viser energibruken for en passasjer-km for de to typer flytransport fra ProBas. Begge 

estimatene ligger under estimatet fra SSB. Det skyldes trolig at den norske flyparken består av mange 

flere små fly enn hva tilfellet er for Tyskland. Disse fly har mindre kapasitet og flyr kortere turer med 

flere landinger og avganger (LTO-sykluser).  Energibruk for framdrift av flyene øker med antall LTO.  

Chester  (2008) 960 gir estimat for tre typer fly. Det ene flytypen er en Embraer 145, et mindre fly som 

i gjennomsnitt flyr 805 km på hver flyreise med 33 passasjerer i snitt 961.  Passasjerkapasiteten for en 

Embraer 145 er 50 passasjerer 962. Den andre flytypen er en Boeing 737 med 1 529 km i snitt på hver 

flyreise og med 101 passasjerer i snitt 963.  Passasjerkapasiteten for en Boeing 737 varierer mellom 82 

og 215 passasjerer. Chester oppgir at Boeing 737 er representativt for modellene 717, 727, 757, 777 

samt McDonell Douglas DC9 964. 

Den tredje flytypen er en Boeing 747. Vi regner med at denne flytypen ikke brukes på innenlandsk 

flytransport i Norge. Vi vil derfor kun presentere estimat for Embraer 145 og Boeing 737.  

I Norge brukes Dash-8 av Widerøe. Den originale  100-serien kan ta 37-40 passasjerer, 300-serien kan 

ta 50-56 passasjerer mens 400-serien kan ta 70-78 passasjerer 965. Widerøe har 17 fly i 100-serien, 9 

fly i 300-serien og 5 fly i 400-serien 966. Denne flytypen er omlag på same størrelse som Embraer 145. 

De estimat vi presenterer for Embraer 145 antas  dermed å være representative for fly av typen 

Dash-8. 

Chester gir estimat for ulike deler av flyets framdrift. Det gis estimat for drift av hjelpesystem for 

elektrisk strøm (APU), for taxing inn og ut på runway, for take-off, for klatring til flyhøyde samt for 

cruising og for landing. Tabell 333 viser estimatene fordelt på disse delene. Chester gir estimat i fly-

miles (vehicle-miles-travelled). Omregningen til estimat i passasjer-km er gjort etter Formel 1 og 

Formel 2. Det siste leddet i Formel 2 er den inverse av gjennomsnittlig antall passasjerer som blir 

fraktet pr km 967.  

Formel 1 Omregning fra energibruk fly-mile til fly-km  

                                                           
960

 Chester, M: Life-cycle Environmental Inventory of Passenger Transportation in the United States , Institute of 
Transportation Studies, Berkely, 2008, http://escholarship.org/uc/item/7n29n303 
961

 ibid.,side 145. 
962

 http://en.wikipedia.org/wiki/Embraer#Original_aircraft  
963

 I Chester & Horvath (2008) side 84 oppgis gjennomsnittlig flylengde til 850 miles (1368 km) med 94 
passasjerer  i snitt pr avgang (http://www.escholarship.org/uc/item/5670921q) 
964

 Chester, side 144 
965

 http://no.wikipedia.org/wiki/De_Havilland_Canada_DHC-8#Varianter_av_flyet  
966

 ibid. 
967

 Siden vi har brukt 400 km og 950 km som gjennomsnittlig distanser for Boeing 737-kategoriene får vi 71,5 
passasjer pr km i snitt for Boeing 737 (499 km) og 91,5 passasjer i snitt for Boeing 737 (950 km) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Embraer#Original_aircraft
http://www.escholarship.org/uc/item/5670921q
http://no.wikipedia.org/wiki/De_Havilland_Canada_DHC-8#Varianter_av_flyet
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Formel 2 Omregning fra MJ per fly-km til MJ per passasjer-km 

  

       
 

  

      
 
      

       
 

 

Med 1,609344 km pr mile får vi 0,621371 miles pr km som er multiplikatoren som brukes i siste 

leddet i  Formel 1. 

Tabell 332 viser energibruk pr passasjer-mile, pr passasjer-km og pr levetid for fly av typen Boeing 

737 og Embraer 145 hentet fra Chester. Tallene er basert på amerikansk produksjon av passasjer-km 

pr flytype. Vi har ikke korrigert for ulik flylengde eller ulik antall passasjer pr km for norske forhold. 

Energibruken er fordelt på ulike deler av fly-reisen. 

Tabell 332 Energibruk for Boeing 737 og Embraer 145 
968

 

 
Boeing 737 Embraer 145 

Tank-to-Wheel 
kJ pr PMT ¤ 

(a) 
MJ pr pass-km 
(b=a*1000/w)§ 

TJ pr fly 
pr levetid 

(c ) 
kJ pr PMT 

(d) 

MJ pr pass-
km 

(e=d*1000/w) 

TJ pr fly 
pr levetid 

(f) 

APU  20 0,012 99 31 0,019 14 

Taxi 140 0,087 710 400 0,249 180 

Take- Off 40 0,025 200 100 0,062 47 

Climb-Out 100 0,062 530 270 0,168 120 

Cruise 2100 1,305 11 000 2300 1,429 1 100 

Landing 70 0,043 350 180 0,112 84 

Taxi In 52 0,032 260 150 0,093 66 

       Sum 2522 1,567 13 149 3431 2,132 1611 
¤ PMT=Passenger-miles travelled,  § w=1,609344, antall km pr mile 

Tabell 333 til Tabell 335 viser energibruk til framdrift av Boeing 737 og Embraer 145 basert på norsk 

innenlandsk produksjon av passasjer-km pr flytype. Vi har fordelt energibruken på kategoriene 

Boeing 737 (400 km) og Boeing 737 (950 km). Estimatet for Embraer 145 bruker vi som estimat for 

Dash-8 som brukes på kortbanenettet i Norge. 

Beregning av energibruk pr passasjer-km i Tabell 333 til Tabell 335 er basert på tall for antall 

tilbakelagt km pr avgang og dividert på antall passasjer-km pr avgang med de ulike flytyper i Norge.  

Vi normaliserer derfor energibruk pr fly-avgang for innenlands passasjertransport i Norge.  Vi 

henviser til drøftingen ovenfor for en gjennomgang av fly-km pr avgang og passasjer-km pr avgang.  

Tabellene viser derfor energi til framdrift basert på norske forhold. Formel 3 viser hvordan dette er 

gjort. Symbolet pkm står for passasjer-km mens fotskriften j står for flytypene som er presentert i 

Tabell 333 til Tabell 335. Tall for energibruk pr fly-km er hentet fra Chester . Det antas med andre ord 
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 kJ=Kilojoule, MJ=Megajoule, TJ=Terrajoule 
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at energibruk pr fly-km er den samme i USA og Norge. Energibruk og utslipp er normalisert pr fly for 

de ulike flytyper hos Chester, mens vi har normalisert pr flyavgang pr flytype. Vi gjør derfor ingen 

forutsetning om antall fly av de ulike typer, bare om gjennomsnittlig  fly-lengde og gjennomsnittlig 

antall passasjerer pr avgang. 

Formel 3 Beregning av energibruk pr passasjer-km for Boeing 737 (400 km), Boeing 737 (950 km) og Dash-8  

  

          
  

  

           
                 

 

          
  

Tabell 333 Estimat for energibruk for ulike deler av framdrift av Boeing 737 (400 km)  i MJ pr passasjer-km. Tank-to-
Wheel estimat. 

 
Boeing 737 (400 km) 

Tank-to-Wheel 
MJ pr 
VMT § 

MJ pr fly-
km 

MJ per 
passasjer-

km 

APU 969 2,0 1,2 0,016 

Taxi 14,0 8,7 0,114 

Take- Off 4,0 2,5 0,032 

Climb-Out 11,0 6,8 0,089 

Cruise 220,0 136,7 1,786 

Landing 7,1 4,4 0,058 

Taxi In 5,3 3,3 0,043 

   
 

Sum 263,4 163,7 2,138 
§ VMT=Vehicle miles travelled 

Tabell 334 Estimat for energibruk for ulike deler av framdrift av Boeing 737 (950 km)  i MJ pr passasjer-km. Tank-to-
Wheel estimat. 

 
Boeing 737 (950 km) 

Tank-to-Wheel 
MJ pr 
VMT 

MJ pr fly-
km 

MJ per 
passasjer-

km 

APU  2,0 1,2 0,013 

Taxi 14,0 8,7 0,090 

Take- Off 4,0 2,5 0,026 

Climb-Out 11,0 6,8 0,071 

Cruise 220,0 136,7 1,416 

Landing 7,1 4,4 0,046 

Taxi In 5,3 3,3 0,034 

   
 

Sum 263,4 163,7 1,695 
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Tabell 335 Estimat for energibruk for ulike deler av framdrift av Dash-8  i MJ pr passasjer-km. Tank-to-Wheel estimat. 

 
Dash-8 

Tank-to-Wheel 
MJ pr 
VMT 

MJ pr fly-
km 

MJ per 
passasjer-

km 

APU  1,0 0,6 0,028 

Taxi 13,0 8,1 0,363 

Take- Off 3,4 2,1 0,095 

Climb-Out 9,1 5,7 0,254 

Cruise 78,0 48,5 2,179 

Landing 6,1 3,8 0,170 

Taxi In 4,9 3,0 0,137 

   
 

Sum 115,5 71,8 3,227 

 

Tabell 332 viser energibruk til framdrift pr fly pr levetid. Til sammen bruker en Boeing 737 om lag 13 

149 TJ (3,65 TWh) til framdrift over levetiden som anslås til 30 år 970 for alle flytyper. En Embraer 145 

bruker 1 611 TJ (0,44 TWh) med energi til framdrift over levetiden. 

Tabell 332 viser at de mindre flyene bruker en relativt større del av energibruken til landinger og 

avganger. Målt i total energibruk over hele flyets levetid bruker en Boeing 737 83,7% av samlet 

energi til cruising mens samme tall for Embraer 145 er 68,3%.  En Embraer 145 bruker derimot over 

15,6% av den totale energi til take-off, klatring til flyhøyde og landing ("approach") mens tilsvarende 

tall for en Boeing 737 er 8,2%.  En flypark med mange små fly og mange landinger og avganger med 

færre passasjerer pr fly vil således isolert sett føre til større energibruk pr passasjer-km.  

Tabell 336 oppsummerer estimat for framdriftsenergi for passasjer-fly i MJ pr passasjer-km. Tabellen 

viser at estimatene fra SSB ligger høyest.  Vi har tidligere pekt på sammensetning av flyparken som 

en forklaring på forskjellene. Estimatene fra Chester i  Tabell 336 viser også at en Embraer 145 med 

færre passasjerer,  kortere flydistanse og flere landinger og avganger bruker mellom 51% og 90% mer 

energi til framdrift enn en Boeing 737, avhengig av flydistanse. Et fly som brukes i innenlands 

flytrafikk i Tyskland har et energiforbruk til framdrift som ligger nesten 44% over et fly fra samme 

land som brukes på lengre internasjonale ruter. Estimatene basert på tall fra USA ligger betydelig 

lavere for Boeing 737-fly enn estimatene fra Vestlandsforsking og ProBas. Til gjengjeld er tallene fra 

Chester mer oppdaterte mens tallene fra Vestlandsforsking delvis er basert på fly som ikke lenger er i 

bruk. 

Tabell 336 Energiestimat for framdrift av passasjerfly i MJ pr passasjer-km. Tank-to-Wheel estimat. 

År 
 

Data-kilde MJ pr 
pass-km 

Merknad 

2004 Norge (SSB) SSB 2,745  

2005 Innenlands fly Tyskland  ProBas 2,300  
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 Chester (2008) side 145. 
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2005 Internasjonale fly Tyskland  ProBas 1,600  

2008 Embraer 145 Chester 2,132 Amerikanske 
forhold 2008 Boeing 737 Chester 1,567 

2008 Dash-8 Chester 3,227 
Omregnet til 

norske forhold 
2008 Boeing 737 (400 km) Chester 2,138 

2008 Boeing 737 (950 km)  Chester 1,695 

1999 Boeing 737 Norge mellomdistanse 400 km Vestlandsforsking 2,599  

1999 Boeing 737 Norge langdistanse 950 km Vestlandsforsking 2,160  

1999 Dash 8-100 Vestlandsforsking 3,384  

 

Energibruk pr sete-km og pr fly-km 

 Vi kan også beregne Tank-to-Wheel energibruk pr sete-km og pr fly-km. For å beregne sete-km 

trenger vi opplysninger om kabin-faktoren. For å beregne energibruk pr fly-km trenger vi i tillegg 

opplysninger om sete-kapasiteten til ulike fly. 

Likning 38 Beregning av MJ  pr sete-km fra MJ pr pass-km 

  

       
 

  

       
 
       

       
 

Likning 38 viser hvordan vi kan beregne energibruk i MJ pr sete-km for Tank-to-Wheel energikjeden 

fra MJ pr passasjer-km og kabinfaktoren som er siste leddet i likningen.   

Når det gjelder kabinfaktoren bygger vi på følgende tall: 

 SAS har en kabinfaktor på 73%  på innenlandske ruter i Norge juni 2008 971.  

 SAS Norge har en kabinfaktor på 69,5 for hele året 2008, inklusive utenlandske ruter 972. 

 Norwegian har en kabinfaktor på 67% på innenlandske ruter januar 2009 973. 

 Widerøe hadde en kabin-faktor på 58% i 2008 974.  

 SAS Internasjonal hadde en kabinfaktor på 85% i 2007 975. 

 I Tabell 327  fant vi en setekapasitet på 153 seter for SAS-Norge og Norwegian på 

innenlandske ruter i Norge. Vi beregnet ovenfor en kabinfaktor på 62% for disse rutene. Vi 

bruker denne kabinfaktoren videre i beregningene for Boeing 727 (400 km) og Boeing (950 

km). 

Likning 39 Beregning av MJ  pr fly-km fra MJ pr pass-km 
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 http://www.cisionwire.no/sas-scandinavian-airlines-norway/sas-konsernets-trafikktall-for-juni-2008--
fortsatt-tilvekst--noe-svakere-kabinfaktor--men-mer-stabil-yieldutvikling-forventes 
972

 http://www.sasgroup.net/SASGROUP_IR/AdditionalFiles/2008en.pdf 
973

 http://www.boarding.no/files/trafficjanuary_2009__3__2_.pdf 
974

 Widerøe Arsberetning 2008  
975

 http://www.scanair.no/aos/SASInternational.htm 

http://www.cisionwire.no/sas-scandinavian-airlines-norway/sas-konsernets-trafikktall-for-juni-2008--fortsatt-tilvekst--noe-svakere-kabinfaktor--men-mer-stabil-yieldutvikling-forventes
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http://www.sasgroup.net/SASGROUP_IR/AdditionalFiles/2008en.pdf
http://www.boarding.no/files/trafficjanuary_2009__3__2_.pdf
http://www.wideroe.no/stream_file.asp?iEntityId=2007
http://www.scanair.no/aos/SASInternational.htm
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Likning 39 viser hvordan vi kan beregne energibruk pr fly-km fra energibruk pr sete-km for Tank-to 

Wheel energikjeden. Siste leddet i likningen er antall seter pr fly.  For Boeing 737 og Dash-8 bruker vi 

energibruk pr fly-km fra Chester (2008) som vi henter fra Tabell 333 til  Tabell 335. 

Tabell 337 Veid setekapasitet for Dash-8 fly 

Widerøe 

Sete-
kapasitet 

(a) 
Antall 

(b) 
Vekt 

(c=a/Sum(a)) 

Veid sete-
kapasitet 
(d=b*c) 

Dash-8 100 39 18 0,621 24 

Dash-8 300 50 7 0,241 12 

Dash-8 Q400 78 4 0,138 11 

Sum 167 29 1 47 

 

Tabell 337 viser beregnet setekapasitet for Dash-8 fly som brukes av Widerøe 976. Vi brukes antall fly 

som vekt og finner en veid setekapasitet på 47 seter. Tabell 338 viser en tilsvarende oversikt for 

Lufthansa siden vi gjør beregninger for tyske fly fra ProBas 977. Vi finner en gjennomsnittlig sete-

kapasitet på 145 seter for fly som brukes på kontinentale flyginger, det vil si flyginger innenfor 

Europa. 

Tabell 338 Veid setekapasitet pr fly for Lufthansa 

Lufthansa Antall 
Sete-
kapasitet Vekt 

Veid 
setekapasi
tet 

 
   ( a)      (b) (c=a/Sum(a) ) d=b*c 

Airbus A321 34 190 0,215 41 

Airbus A320 36 156 0,228 36 

Airbus A319 25 132 0,158 21 

Boeing 737-300 33 127 0,209 27 

Boeing 737-500 30 111 0,190 21 

     Sum 158 
 

1 145 

 

Vi gjør følgende forutsetninger: 

 En Boeing 737 brukt på innenlandsk flytransport i Norge har en setekapasitet på 153 seter og 

en kabinfaktor på 62%. 

 Dash-8 har 47 seter og en en kabinfaktor på 58%. 

 For tyske innlandsfly (estimat fra ProBas) bruker vi kabinfaktoren for Boeing737-fly. Vi 

tilpasser dermed det tyske Tank-to-Wheel estimatet til norske forhold. 

 For tyske internasjonale fly bruker vi 85% som er kabin-faktoren for SAS Internasjonal. Vi 

tilpasser dermed det tyske Tank-to-Wheel estimatet til skandinaviske forhold. 

                                                           
976

 http://www.wideroe.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=416&I=3161 
977

 http://konzern.lufthansa.com/de 

http://www.wideroe.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=416&I=3161
http://konzern.lufthansa.com/de/
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 For tysk kontinentale fly bruker vi en  setekapasiteten på 145 seter.  

 For tysk internasjonale fly bruker vi setekapasiteten til en Airbus 380  som er 555 seter 978. Til 

sammenlikning har en Boeing 747-400  524 seter 979. 

 For gjennomsnittet av norsk innenlands flytransport i 2004 fra SSB bruker vi en veid 

kabinfaktor på 61% og en veid setekapasitet på 137. Tallene framkommer ved å bruke en 

vekt på 0,85 for Boeing 737 og 0,15 for Dash-8 som tilsvarer om lag markedsandelene til 

SAS/Norwegian og Widerøe 980 i 2003. 

Med disse forutsetninger viser Tabell 339 Tank-to-Wheel energibruk pr sete-km og pr fly-km for ulike 

typer fly. Merk at fly-km for Boeing 737 og Dash-8 ikke er beregnet i tabellen men hentet fra Tabell 

333 til  Tabell 335. 

Tabell 339 Energibruk Tank-to-Wheel pr sete-km og pr fly-km for ulike flytyper 

 

Kabin- 
faktor 
(A) 

MJ pr 
passasjer-
km 
(B) 

MJ pr sete-
km 
(C=B*(A/100)) 

Sete- 
kapasitet 
(D) 

MJ pr fly-
km 
(E=C*D) 

Norge 2004 (SSB) ¤ 61 2,745 1,678 137 230,3 

ProBas Inland ¤ 61 2,300 1,406 145 203,8 

ProBas International ¤ 85 1,600 1,360 555 754,8 

Embraer 145 # 58 2,132 1,237 50 71,8 

Boeing 737 # 62 1,567 0,967 153 163,7 

Boeing 737 (400 km) § 62 2,138 1,319 153 163,7 

Boeing 737 (950 km) § 62 1,695 1,046 153 163,7 

Dash 8-100 § 58 3,227 1,871 47 71,8 
# Fra Chester (2008). Tall for USA.   § Energibruk pr passasjer-km og pr sete-km beregnet på grunnlag 

av fly-km fra Chester (2008) og tilpasset norske forhold. Fly-km direkte fra Chester ¤ Fly-km beregnet. 

Utslipp CO2-ekvivalenter pr passasjer-km 

SSB (2008) oppgir utslipp av CO2-ekvivalenter til 203 gram pr passasjer-km i Norge 2004. Av dette 

kommer 201 gram fra CO2 alene 981. 

ProBas oppgir estimat for direkte utslipp fra framdriften samt et estimat som inkluderer energi brukt 

tidligere i produksjonskjeden for en passasjer-km med passasjerfly. Det første estimatet er identisk 

med Tank-to-Wheel estimat mens det  andre estimatet er identisk med Well-to-Wheel estimatet. 

ProBas anslår utslipp av 172 gram pr passasjer-km for innenlandske passasjerfly Tyskland 2005. For 

internasjonale passasjer-fly anslås utslippene til 119 gram pr passasjer-km. 

Chester gir estimat for utslipp av CO2-ekvivalenter 982 fordelt på ulike deler av framdriftsenergien. 

Inndelingen er den samme som for energibruken. Tabell 340 viser resultatet basert på amerikanske 
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 Airbus - Wikipedia, the free encyclopedia 
979

 Boeing 747 - Wikipedia, the free encyclopedia 
980

 Tøi-Rapport 713/2004 : Reisevaner med fly 2003, side 21 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zWxJ6LOfghAJ:www.avinor.no/tridionimages/2003.r
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 SSB (2008) side 28, Tabell 2.28. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Airbus#Civilian_products
http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_747#Variants
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zWxJ6LOfghAJ:www.avinor.no/tridionimages/2003.reisevaner_tcm181-30175.pdf+wider%C3%B8e+persontransportarbeid&cd=9&hl=no&ct=clnk&gl=no
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zWxJ6LOfghAJ:www.avinor.no/tridionimages/2003.reisevaner_tcm181-30175.pdf+wider%C3%B8e+persontransportarbeid&cd=9&hl=no&ct=clnk&gl=no
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forhold. Det er tatt med tall pr passenger-mile og pr passasjer-km. I tillegg er det tatt med en kolonne 

for totale utslipp av CO2-ekvivalenter over hele flyets levetid for de ulike delene av framdriften. 

Tabellen viser at en Boeing 737 slipper ut nesten 874 000 tonn CO2-ekvivalenter til framdrift over 

levetiden på 30 år mens tilsvarende tall for en Embraer 145 er noe over 105 000 tonn. 

 

 

 

Tabell 340 Utslipp av CO2-ekvivalenter i gram pr passasjer-km for ulike deler av framdrift av passasjerfly. 

 
Boeing 737 Embraer 145 

Tank-to-Wheel 

g CO2-ekv. 
pr 
passenger-
mile 

g CO2-
ekv. pr 
pass-km 

Tonn pr 
fly pr 
levetid 

g CO2-ekv. 
pr 
passenger-
mile 

g CO2-
ekv. pr 
pass-km 

Tonn pr fly 
pr levetid 

APU  1,3 0,8         6 600  31,0 19,3            950  

Taxi 9,4 5,8       47 000  26,0 16,2       12 000  

Take- Off 2,6 1,6       13 000  6,9 4,3         3 100  

Climb-Out 6,9 4,3       35 000  18,0 11,2         8 200  

Cruise 140,0 87,0    730 000  160,0 99,4       71 000  

Landing 4,7 2,9       24 000  12,0 7,5         5 600  

Taxi In 3,5 2,2       18 000  9,7 6,0         4 400  

       Sum 168,4 104,6    873 600  263,6 163,7934    105 250  

 

Vi tilpasser utslippene til norsk innenlands passasjer-transport med fly ved å bruke forutsetninger om 

distanse pr avgang og passasjer-km pr avgang som beskrevet ovenfor i Tabell 328. Vi multipliserer 

utslipp pr fly-km med gjennomsnittlig distanse og deler på gjennomsnittlig antall passasjer-km pr 

flytype. Formel 4 viser formelen for omregning. Forskriften j angir de ulke flytyper, Boeing (400 km), 

Boeing (950 km) og Dash-8. 

Formel 4 Beregning av g CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for ulike flytyper i innenlandsk passasjertransport Norge  

 

         

          
  

         

           
                 

 

          
  

 

Tabell 341 viser resultatene. 

                                                                                                                                                                                     
982

 Chester oppgir utslipp i GGE, "gram of greenhouse gas equivalents". Begrepet GGE er ikke definert, det 
antas at det dekker det same som CO2-ekvivalenter eller Global Warming Potential, se 
http://www.klif.no/no/Sporsmal-og-svar/?tid=3344#jump40088 og 
http://www.ssb.no/emner/01/04/10/rapp_200817/rapp_200817.pdf (Boks2) og 
http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf, Tabell 2.4 

http://www.klif.no/no/Sporsmal-og-svar/?tid=3344#jump40088
http://www.ssb.no/emner/01/04/10/rapp_200817/rapp_200817.pdf
http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf
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Tabell 341 Utslipp av CO2-ekvivalenter til framdrift pr passasjer-km for Boeing 737 (400 km).   

 
Boeing 737 (400 km) 

Tank-to-Wheel 
g pr VMT § 

(A) 
g pr fly-km 
(B=A/w) ¤ 

g pr 
passasjer

-km 
(C) 

APU 983             130  80,8  1,1 

Taxi             950  590,3  7,7 

Take- Off             270  167,8  2,2 

Climb-Out             700  435,0  5,7 

Cruise        15 000  9 320,6  121,8 

Landing             470  292,0  3,8 

Taxi In             350  217,5  2,8 

   
 

Sum 17870 11103,9 145,1 
§ VMT=Vehicle miles travelled  ¤ W=1,609344, km pr mile 

Tabell 342 Utslipp av CO2-ekvivalenter til framdrift pr passasjer-km for Boeing 737 (950 km) 

 
Boeing 737 (950 km) 

Tank-to-Wheel 
g pr VMT § 

(a) 
g pr fly-km 
(b=a/w) ¤ 

g pr 
passasjer

-km 
(c) 

APU 984             130  80,8  0,8 

Taxi             950  590,3  6,1 

Take- Off             270  167,8  1,7 

Climb-Out             700  435,0  4,5 

Cruise        15 000  9 320,6  96,5 

Landing             470  292,0  3,0 

Taxi In             350  217,5  2,3 

   
 

Sum 17870 11103,9 115,0 

 

Tabell 343 Utslipp av CO2-ekvivalenter til framdrift pr passasjer-km for Dash-8 

 
Dash-8 

Tank-to-Wheel 
g pr VMT § 

(a) 
g pr fly-km 
(b=a/w) ¤ 

g pr 
passasjer

-km 
(c) 

APU 985 69  42,9  1,9 

                                                           
983

 Hjelpesystem for elektrisk strøm, Auxiliary Power Unit. 
984

 Hjelpesystem for elektrisk strøm, Auxiliary Power Unit. 
985

 Hjelpesystem for elektrisk strøm, Auxiliary Power Unit. 
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Taxi 880  546,8  24,6 

Take- Off 230  142,9  6,4 

Climb-Out 600  372,8  16,8 

Cruise 5 200  3 231,1  145,3 

Landing 410  254,8  11,5 

Taxi In 320  198,8  8,9 

   
 

Sum 7709 4790,151 215,4 

 

Dette gir følgende oppsummeringstabell for estimat av utslipp gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-

km for flytransport. 

Tabell 344 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for passasjertransport med fly. Tank-to-Wheel estimat. 

År 
 

gram 
CO2-
ekv. Pr 
pass-
km 

2004 Norge (SSB) 203 

2005 ProBas innenlandsk 172 

2005 ProBas utenlandsk 119 

2008 Embraer 145 USA 146 

2008 Boeing 737 USA 105 

1999 Boeing 737 (400 km) Norge 145 

1999 Boeing 737 (950 km) Norge 115 

1999 Dash 8-100 215 

 

Utslipp av CO2-ekvivalenter ligger høyere pr passasjer-km i Norge enn i USA. Vi har tidligere tolket 

høyere energibruk pr passasjer-km  i Norge som et resultat av en flypark med mange små fly med 

mindre passasjer-kapasitet, lavere utnyttelse og flere landinger-avganger pr fly. Vi antar samme 

forklaring for forskjeller i utslipp pr passasjer-km. 

Utslipp av CO2-ekvivalenter  pr sete-km og pr fly-km 

Vi kan beregne utslipp av CO2-ekvivalenter pr sete-km og pr fly-km på samme måte som vi gjorde for 

Tank-to-Wheel energibruk. Vi antar at utslippet av CO2-ekvivalenter pr MJ er det samme pr sete-km 

og pr fly-km som pr passasjer-km. Vi beregner utslippsfaktorer i CO2-ekvivalenter/MJ ved å bruke 

CO2-ekv pr passasjer-km fra Tabell 344 sammen med energibruk i MJ pr passasjer-km. Disse 

utslippsfaktorene multipliseres så med energibruk pr sete-km og pr fly-km som vi har presentert 

ovenfor i Tabell 339. Denne framgangsmåten gjør at vi får forskjellige utslippsfaktorer for CO2-

ekvivalenter pr MJ for ulike typer fly siden vi har forskjellige estimat fra ulike kilder. Vi velger å bruke 

ulike utslippsfaktorer pr fly i stedet for å velge en utslippsfaktor for alle fly. Ulike utslippsfaktorer 

reflekterer ulike forutsetninger for ulike estimat. 
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Formel 5 viser formelen for utregning av CO2-ekvivalenter or MJ til framdrift. Bergningen gjøres for 

ulike flytyper. Formel 6 til Formel 7 viser utregning av CO2-ekvivalenter til framdrift av flyene pr  

sete-km og pr fly-km. 

Formel 5 Beregning av  CO2-ekvivalenter pr MJ for framdrift av fly 

       

  
 

       

            
 
            

  
 

Formel 6 Beregning av CO2-ekvivalenter pr sete-km til framdrift av passasjer-fly 

 

       

       
 

  

       
 
       

  
 

Formel 7 Beregning av CO2-ekvivalenter pr fly-km til framdrift av passasjer-fly 

       

      
 

  

      
 
       

  
 

Tabell 345 viser resultatet av beregningene.  

Tabell 345 Utslipp av CO2-ekvivalenter pr sete-km og pr fly-km 

 

MJ pr 
pass-km 

(a) 

gram 
CO2-ekv. 
Pr pass-

km 
(b) 

Utslipps- 
faktor g 
pr MJ 

(c=b/c) 

MJ pr 
sete-km 

(d) 

gram 
CO2-ekv 
pr sete-

km 
(e=c*d) 

MJ pr 
fly-km 

(f) 

kg CO2-ekv 
pr fly-km 

(g=(f*c)/103) 

SSB 2,745 203 74,0 1,678 124,1 230,3 17,0 

ProBas Inland 2,300 172 74,8 1,406 105,2 203,8 15,2 

ProBas International 1,600 119 74,4 1,360 101,2 754,8 56,1 

Embraer 145 # 2,132 146 68,4 1,237 84,6 71,8 4,8 

Boeing 737 # 1,567 105 66,8 0,967 64,6 163,7 11,1 

Boeing 737 (400 km) § 2,138 145 67,8 1,319 89,5 163,7 11,1 

Boeing 737 (950 km) § 1,695 115 67,8 1,046 71,0 163,7 11,1 

Dash 8-100 § 3,227 215 66,7 1,871 124,9 71,8 4,8 
# Chester (2008)   § Beregnet fra Chester (2008) men tilpasset norske forhold. 

Indirekte energibruk 
Den indirekte energibruken omfatter to komponenter. Den første komponenten er infrastrukturen 

for flytrafikken. Den andre komponenten er produksjon og vedlikehold av transportmiddelet. 

Infrastruktur 

Vi skal i denne delen se på energibruk og utslipp nyttet til konstruksjon, drift og vedlikehold av 

luftfartens infrastruktur. Vi skal presentere estimater med og uten flyplass-bygninger inkludert.  Vi 

har ikke skilt mellom transportrelaterte og ikke-transportrelaterte aktiviteter i flyplassbygningene. 

Vedlikehold av infrastruktur omfatter bare flyplassbygninger, ikke rullebane og oppstillingsplass eller 

parkeringsplasser. 
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Når det gjelder tall for gjennomsnittlig flydistanse pr avgang, antall avganger og passasjer-km pr 

avgang for ulike flytyper som brukes i  innenlands passasjertransport med fly referer vi til drøftingen 

innledningsvis i notatet og til Tabell 328. 

Estimatene er hentet fra Chester & Horvath (2008) 986. Deres estimat er splittet på konstruksjon, drift 

og vedlikehold av infrastruktur for lufttransport. Estimatene bygger på en analyse av Dulles flyplass i 

Washington som er plukket som en representativ flyplass for de 50 største flyplasser i USA 987. Dulles 

flyplass hadde i 2007 til sammen 24,7 millioner passasjerer. Den eneste flyplassen i Norge som 

kommer i nærheten av Dulles er Oslo Lufthavn Gardermoen med 19 millioner passasjerer i 2007. 

Dulles har fire runways mens Oslo Lufthavn Gardermoen har to.   

For en dokumentasjon av energibruksfaktorer og utslippsfaktorer henviser vi til Simonsen (2009) 988.  

For å beregne energibruk og utslipp for konstruksjon, vedlikehold og drift av infrastruktur for 

passasjertransport med fly  skal vi ta utgangspunkt i Chester & Horvath.  De normaliserer energibruk 

og utslipp pr fly for tre typer fly, Embraer 145, Boeing 737 og Boeing 747. 

Vi skal beregne energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter for to typer fly: Dash-8 som brukes på 

kortbanenettet i Norge og en Boeing 737 989 . Vi beregner energibruk og utslipp for kategoriene 

Boeing 737 (400 km) og Boeing 737 (950 km). Energibruk og utslipp beregnes kun for innenlandsk 

passasjertransport med fly.   

Beregningene for Dash-8 som presenteres her bygger på beregningene for Embraer 145 fra Chester 

& Horvath.  

Når det gjelder Boeing 747 brukes ikke dette flyet på  innenlandske flyginger i Norge. Beregningene 

fra Chester & Horvath (2008) fordeler hele energibruk og utslipp for konstruksjon, drift og 

vedlikehold av flyplass på de tre flytypene. Om vi ser bort fra Boeing 747 bør vi fordele energibruk og 

utslipp allokert til denne flytypen på den andre to flytypene. Alternativet er å anta at norske 

flyplasser forbruker mindre energi til konstruksjon, drift og vedlikehold siden de er dimensjonert for 

andre typer fly enn de amerikanske. Vi velger å fordele energibruk fra Boeing 747 til konstruksjon, 

drift og vedlikehold av infrastruktur på de andre to flytypene Boeing 737 og Embraer 145. 

Begrunnelsen er at siden infrastrukturen deles mellom flytyper kan vi ikke ta ut en flytype uten 

samtidig å ta ut energi og utslipp som blir generert av flyene i fellesskap.   Dermed velger vi å ta 

utgangspunkt i den samlede energimengde og de samlede utslipp som Chester & Horvath har 

beregnet for konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastrukturen. 

Vi fordeler energibruk og utslipp fra Boeing 747 ved å ta utgangspunkt i energibruk og utslipp pr 

levetid pr flytype slik den er vist i Tabell 346. Vi finner andelen som Embraer 145 og Boeing 737 har 

                                                           
986

 Chester, M., Horvath, A.:Environmental Life-cycle Assessment of Passenger Transportation: A Detailed 

Methodology for Energy,  Greenhouse Gas and Criteria Pollutant Inventories of Automobiles, Buses, Light Rail, 

Heavy Rail and Air v.2,  
http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=its/future_urban_transport 
987

 ibid., side 91 
988

 Simonsen, M.: Indirect Energy Use,  Notat Vestlandsforsking, februar 2009. 
http://vfp1.vestforsk.no/sip/index.html 
989

 Vi har definert Boeing 737 til å omfatte følgende flytyper som SAS benytter:  Airbus A321-200 , Airbus A319-
100, Boeing 737-800, Boeing 737-400, Boeing 737-700, Boeing 737-500, Boeing 737-600, McDonnell Douglas 
MD-81, McDonnell Douglas MD-82, McDonnell Douglas MD-87. 

http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=its/future_urban_transport
http://vfp1.vestforsk.no/sip/index.html
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av den energibruken disse to flyene har til sammen. Deretter bruker vi disse vektene til å fordele 

summen av energibruk for alle flyene, inklusive Boeing 747.  

La oss ta et eksempel. Energibruk for konstruksjon av rullebane er beregnet til 38 500 GJ i Tabell 346. 

Vi merker oss at Boeing 747 har mindre energibruk enn en Boeing 737 over hele levetiden siden en 

Boeing 747 har færre avganger og landinger som belaster infrastrukturen mer. Til sammen har 

Embraer 145 og Boeing 737 en energibruk på 30 600 GJ over hele levetiden for konstruksjon av 

rullebane. Det gir Embraer 145 en andel på 2600/30600=0,085 og Boeing 737 en andel på 

28000/30600=0,915. Fordeler vi den samlede energibruk på 38 500 på disse to vektene får vi 3 271 

GJ for en Embraer 145 pr levetid og 35 229 GJ for en Boeing 737. Denne utregningen er vist i Tabell 

347  sammen med tilsvarende beregninger for andre aktiviteter som inngår i konstruksjon, drift og 

vedlikehold av flyenes infrastruktur. 

Tabell 346 Energibruk til konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur pr fly pr levetid 

  GJ pr levetid 

 Pr levetid Embraer 145 Boeing 737 Boeing 747 

Konstruksjon Flyplass 520 5 800 2 000 

 Rullebane 2 600 28 000 7 900 

 Oppstillingsplass 6 700 74 000 21 000 

Drift Belysning rullebane 1 200 13 000 3 700 

 Avising 1 900 21 000 5 800 

 Hjelpesystem på bakken 15 000 170 000 46 000 

Vedlikehold Flyplass 26 290 99 

Parkering Parkering 1 300 14 000 4 800 

     

 Sum med flyplass 29 246 326 090 91 299 

 Sum uten flyplass 28 726 320 290 89 299 

 

Flyplass omfatter innsjekking, sikkerhetskontroll, restauranter, butikker osv. Som tidligere nevnt har 

vi ikke hatt grunnlag for å skille de transportrelaterte aktivitetene på en flyplass fra andre aktiviteter 

som ikke er direkte relatert til selve transporten, slik som butikker og kafeer. Vi presenterer derfor  to 

summer, en med flyplass og en uten. Ved sammenlikning med andre transportsystem vil 

systemgrensene kunne variere slik at begge summer kan være aktuelle.   

Med hjelpesystem på bakken menes utstyr for baggasjehåndtering, lastebiler som brukes til å frakte 

forsyning og drivstoff til flyene, utstyr som brukes til tauing av flyene, utstyr for vedlikehold av flyene, 

busser og biler for transport av passasjerer og personell, trucker og utstyr til avising av flyene. I tillegg 

medfører avising energibruk og utslipp fra  produksjon av stoffer som brukes til avising. 

Tabell 347 Energibruk til konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur pr fly pr levetid korrigert for Boeing 747 

  GJ pr levetid 

 Per levetid Embraer 145 Boeing  737 

Konstruksjon Flyplass 685 7 635 

 Rullebane 3 271 35 229 
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 Oppstillingsplass 8 443 93 257 

Drift Belysning rullebane 1 513 16 387 

 Avising 2 381 26 319 

 Hjelpesystem på bakken 18 730 212 270 

Vedlikehold Flyplass 34 381 

Parkering Parkering 1 708 18 392 

    

 Sum med flyplass 36765 409870 

 Sum uten flyplass 36080 402235 

 

Det gjenstår å beregne den korrigerte energibruk for Embraer 145 og Boeing 737 pr levetid til 
energibruk pr fly-km. Dette gjør vi ved å ta utgangspunkt i energibruken i Tabell 346 sammen med 
opplysninger om energibruk pr fly-mile slik den er beregnet av Chester og Horvath.  

Tabell 348 viser denne energibruken. Vi finner antall miles et fly tilbakelegger over hele levetiden ved 

å bruke Formel 8. Beregningen av antall miles pr levetid er gjengitt i Tabell 349, fordelt på aktiviteter 

for konstruksjon. vedlikehold og drift av infrastrukturen. Tallene vil variere noe pr aktivitet på grunn 

av avrundinger. Vi bruker dette antall miles til å beregne den korrigerte energibruk pr fly-miles og pr 

fly-km for Boeing 737 og Embraer 145 etter at energibruken for Boeing 747 til konstruksjon, drift og 

vedlikehold av infrastruktur er fordelt på disse to flyene pr levetid. Tabell 350 viser resultatet. 

Formel 8 Beregning av miles pr levetid pr fly av typen Boeing 737 og Embraer 145 

     

       
 

  

       
 
     

  
 

 

Tabell 348 Energibruk i kJ pr fly-mile (vehicle-miles travelled) for Boeing 737 og Embraer 145. 

 kJ per fly-mile Embraer 145 Boeing 737 

Konstruksjon Flyplass 38 120 

 Rullebane 190 560 

 Oppstillingsplass 490 1500 

Drift Belysning rullebane 89 270 

 Avising 140 420 

 Hjelpesystem på bakken 1100 3300 

Vedlikehold Flyplass 1,9 5,8 

Parkering Parkering 92 280 

    

 Sum med flyplass 2141 6456 

 Sum uten flyplass 2103 6336 

 

Tabell 349 Fly-miles (vehicle miles travelled) pr levetid for Embraer 145 og Boeing 737 fordelt på aktiviteter for 
konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur 

  Embraer 145 Boeing 737 
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Konstruksjon Flyplass 13 684 211 48 333 333 

 Rullebane 13 684 211 50 000 000 

 Oppstillingsplass 13 673 469 49 333 333 

Drift Belysning rullebane 13 483 146 48 148 148 

 Avising 13 571 429 50 000 000 

 Hjelpesystem på bakken 13 636 364 51 515 152 

Vedlikehold Flyplass 13 684 211 50 000 000 

Parkering Parkering 14 130 435 50 000 000 

 

Tabell 350 Korrigert energibruk pr fly-mile (vehicle-miles travelled) for Boeing 737 og Embraer 145. 

  kJ pr VMT  

  Embraer 145 Boeing 737 

Konstruksjon Flyplass 50 158 

 Rullebane 239 705 

 Oppstillingsplass 618 1 890 

Drift Belysning rullebane 112 340 

 Avising 175 526 

 Hjelpesystem på bakken 1 374 4 121 

Vedlikehold Flyplass 2 8 

Parkering Parkering 121 368 

    

 Sum med flyplass 2691 8116 

 Sum uten flyplass 2641 7958 

 

VI skal beregne energibruk og utslipp for norsk innenlands passasjertransport. Vi vil derfor tilpasse 

energibruk og utslipp beregnet av Chester og Horvath til norske forhold. Vi bruker opplysninger om 

gjennomsnittlig distanse pr flyging, gjennomsnittlig antall passasjer-km pr flytype  og antall avganger 

pr flytype slik de er presentert ovenfor. Vi normaliserer energibruk og utslipp pr fly-avgang mens 

Chester og Horvath normaliserer pr fly.   

Formel 9 til Formel 14 viser formelverk som benyttes i beregningene av energibruk knyttet til 

konstruksjon, vedlikehold og drift av flyenes infrastruktur. De samme formler benyttes for beregning 

av utslipp av CO2-ekvivalenter. Beregningene gjøres for Boeing 737 (400 km), Boeing 737 (950 km) og 

Dash-8.  Passasjertall finnes bare pr år for de ulike flytypene. Vi må derfor normalisere passasjertall 

til fly-avgang ved å dividere med antall avganger pr år pr flytype slik Formel 12 viser.  

Formel 9 viser beregning av energibruk til infrastruktur i MJ pr fly-avgang for ulike flytyper. Formel 10 

viser beregning av gjennomsnittlig tilbakelagt distanse pr fly-avgang som inngår i Formel 9.  

Formel 3 viser beregning av passasjer-km for en enkelt fly-avgang pr flytype mens formel 5 viser 

beregning av veid gjennomsnitt av passasjer-km pr fly-avgang pr flytype. Det er dette gjennomsnittet 

som brukes videre i beregning av energibruk og utslipp pr passasjer-km for en flytype siden vi ikke 

har en enkelt flyavgang som er representativ for alle avganger. Gjennomsnittet beregnes på 
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bakgrunn av summert energibruk pr fly-avgang  fra Formel 11 sammen med summert antall 

avganger. 

 Formel 12 viser hvordan passasjerer pr fly-avgang beregnes fra tall for passasjerer pr flytype pr år. 

Resultatene av disse beregningene brukes videre i Formel 11.  Formel 14 bruker resultatene fra 

Formel 9 og Formel 13 til å beregne energibruk til infrastruktur pr passasjer-km pr flytype. 

Formel 9 Beregning av energibruk i MJ pr fly-avgang til konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur pr flytype 

  

          
 

  

      
 

      

          
 

Formel 10 Beregning av gjennomsnittlig fly-km pr fly-avgang pr flytype 

      

          
 

       

           
 

Formel 11 Beregning av passasjer-km pr fly-avgang pr flytype 

            

          
 

      

          
 
           

          
 

Formel 12 Beregning av passasjerer pr fly-avgang for ulike flytyper 

           

          
 
           

  
 

  

          
 

Formel 13 Beregning av gjennomsnittlig passasjer-km pr flyavgang pr flytype 

            

          
 
                     
 
   

          
 
   

 

Formel 14 Beregning av gjennomsnittlig energibruk i MJ pr passasjer-km pr flytype til konstruksjon, drift og vedlikehold 
av infrastruktur 

  

            
 

  

          
 

          

            
 

Korreksjon for utenlandsk passasjer-transport med fly 

Noen norske flyplasser har utenlands passasjertransport i tillegg til innenlandsk. Denne transporten 

belaster også infrastrukturen for flytransport. Spørsmålet er om vi trenger en allokering mellom 

innenlandsk og utenlandsk passasjer-transport når det gjelder energibruk og utslipp for konstruksjon, 

drift og vedlikehold av flytransportens infrastruktur. 

Vi tar utgangspunkt i energibruk og utslipp pr fly-km. Siden vi fordeler energibruk og utslipp bare på 

de antall km som tilbakelegges for innenlandsk passasjer-transport trenger vi ikke en slik allokering. 

Den er allerede gjort ved beregning av mengde innenlandske fly-km. 

Resultat 

Energibruk 

Tabell 351 viser energibruk omregnet til MJ pr fly-km.  Utgangspunktet er energibruk pr fly-mile slik 

de er presentert ovenfor i Tabell 350. For en omregning fra utslipp pr fly-miles til utslipp pr fly-km 



 

554 
 

viser vi til Formel 1 som viser tilsvarende utregning for energibruk. En kJ tilsvarer 1/1000 MJ  og 1 

mile er 1,609344 km.   

Tabell 351 Energibruk i MJ pr fly-km til konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur for passasjertransport med fly   

  MJ pr fly-km 

  Dash-8 Boeing 737 

Konstruksjon Flyplass 0,031 0,098 

 Rullebane 0,149 0,438 

 Oppstillingsplass 0,384 1,175 

Drift Belysning rullebane 0,070 0,211 

 Avising 0,109 0,327 

 Hjelpesystem på bakken 0,853 2,560 

Vedlikehold Flyplass 0,002 0,005 

  Parkering 0,075 0,229 

    

 Sum med flyplass 1,673 5,043 

 Sum uten flyplass 1,642 4,945 

 

Tabell 352 viser energibruk i MJ per passasjer-km for Dash-8, Boeing 737 (400 km) og Boeing 737 

(950 km). For å gjøre sammenlikninger med andre transportmidler mer relevant er energibruk og 

utslipp beregnet med og uten flyplass-bygninger med restauranter, kafeer osv.   

Tabell 352 Energibruk i MJ pr passasjer-km for konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur for passasjertransport 
med fly. 

  
MJ per passasjer-km 

 
Per passasjer-km Dash-8 

Boeing 737 
(400 km) 

Boeing 737 
(950 km) 

Konstruksjon Flyplass 0,001 0,001 0,001 

 Rullebane 0,007 0,006 0,005 

 Oppstillingsplass 0,017 0,015 0,012 

Drift Belysning rullebane 0,003 0,003 0,002 

 Avising 0,005 0,004 0,003 

 Hjelpesystem på bakken 0,038 0,033 0,027 

Vedlikehold Flyplass 0,000 0,000 0,000 

  Parkering 0,003 0,003 0,002 

  

   

 
Sum 0,075 0,066 0,052 

 
Sum uten flyplasser 0,074 0,065 0,051 

 

Utslipp CO2-ekvivalenter 

Vi benytter samme beregningsmetode som for energibruk. Tabell 353 viser utslipp av millioner tonn 

CO2-ekvivalenter til konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur fordelt pr levetid på de tre 

flytypene Embraer 145, Boeing 737 og Boeing 747. 
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Tabell 353 Utslipp av millioner tonn CO2-ekvivalenter til konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur pr levetid for 
Embraer 145, Boeing 737 og Boeing 747 

  
Millioner tonn CO2-ekvivalenter 

 
Pr levetid 

Embraer 
145 

Boeing 
737 Boeing 747 

Konstruksjon Flyplass 41 450 150 

 Rullebane 180 2000 560 

 Oppstillingsplass 480 5200 1500 

Drift Belysning rullebane 250 2800 780 

 Avising 140 1500 430 

 Hjelpesystem på bakken 2100 13000 3500 

Vedlikehold Flyplass 2 23 7,7 

  Parkering 81 900 310 

  

    Sum 3274 25873 7238 

 Sum uten flyplasser 3233 25423 7088 

 

Vi korrigerer for Boeing 747 som vi gjorde for energibruk og får  de korrigerte utslipp i Tabell 354 

hvor utslippene til Boeing 747 er fordelt på de andre flytypene. 

Tabell 354 Utslipp av millioner tonn CO2-ekvivalenter til konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur pr levetid for 
Embraer 145 g Boeing 737 korrigert for Boeing 747 

  

Millioner tonn CO2-
ekvivalenter 

 
Pr levetid 

Embraer 
145 

Boeing 
737 

Konstruksjon Flyplass 54 587 

 Rullebane 226 2 514 

 Oppstillingsplass 607 6 573 

Drift Belysning rullebane 314 3 516 

 Avising 177 1 893 

 Hjelpesystem på bakken 2 587 16 013 

Vedlikehold Flyplass 3 30 

  Parkering 107 1 184 

  

   Sum 4073 32312 

 Sum uten flyplasser 4020 31724 

 

Vi fordeler deretter energibruk over hele levetiden på antall miles hver flytype tilbakelegger over 

hele levetiden som er gjengitt i  Tabell 349.  Tabell 356 viser utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr fly-

mile før korreksjon for Boeing 747 for Embraer 145 og Boeing 737 mens Tabell 356 viser utslipp i 

gram pr fly-mile etter korreksjon.  

Tabell 355 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr fly-miles for Embraer 145 og Boeing 737 før korreksjon for Boeing 747 
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g CO2-ekvivalenter pr 
fly-mile 

 
Pr levetid 

Embraer 
145 

Boeing 
737 

Konstruksjon Flyplass 3 9 

 Rullebane 13 40 

 Oppstillingsplass 35 100 

Drift Belysning rullebane 19 56 

 Avising 10 31 

 Hjelpesystem på bakken 85 250 

Vedlikehold Flyplass 0,15 0,45 

  Parkering 5,9 18 

  

   Sum 171 504 

 Sum uten flyplasser 168 495 

 

Tabell 356 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr fly-miles for Embraer 145 og Boeing 737 etter korreksjon for Boeing 747 

  

g CO2-ekvivalenter pr 
fly-mile 

 
Pr levetid 

Embraer 
145 

Boeing 
737 

Konstruksjon Flyplass 3,9 12,2 

 Rullebane 16,5 50,3 

 Oppstillingsplass 44,4 133,2 

Drift Belysning rullebane 23,3 73,0 

 Avising 13,0 37,9 

 Hjelpesystem på bakken 189,7 310,8 

Vedlikehold Flyplass 0,2 0,6 

  Parkering 7,5 23,7 

  

   Sum 299 642 

 Sum uten flyplasser 295 630 

 

For å fordele utslippene på produksjon av passasjer-km for innenlands transport i Norge 2008 bruker 

vi samme beregningsmetode som for energibruk. Vi multipliserer med tilbakelagt distanse pr avgang 

pr flytype (i miles) og dividerer på passasjer-km pr avgang. Tallene som brukes til  omregningen er 

gjengitt i Tabell 328. Tabell 357 viser resultatet. 

Tabell 357  Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for Dash-8, Boeing 737 (400 km) og Boeing 737 (950 km)  

  
g CO2-ekvivalenter pr passasjer-km 

 
Pr levetid Dash-8 

Boeing 
737  (400 
km) 

Boeing 
747  (950 
km) 

Konstruksjon Flyplass 0,1 0,1 0,1 
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 Rullebane 0,5 0,4 0,3 

 Oppstillingsplass 1,2 1,1 0,9 

Drift Belysning rullebane 0,7 0,6 0,5 

 Avising 0,4 0,3 0,2 

 Hjelpesystem på bakken 5,3 2,5 2,0 

Vedlikehold Flyplass 0,0 0,0 0,0 

  Parkering 0,2 0,2 0,2 

  

  
 

 Sum 8,3 5,2 4,1 

 Sum uten flyplasser 8,2 5,1 4,1 

 

Transportmiddel 

Energibruk 

Vi skal i denne delen se på energibruk og utslipp knyttet til konstruksjon og vedlikehold av selve 

transportmiddelet. Vi skal bruke estimat fra den tyske databasen ProBas for energibruk og utslipp 

knyttet til bruk av materialer i flyene. Videre skal vi bruke estimat fra Chester & Horvath for 

konstruksjon og vedlikehold av transportmiddelet som også inneholder prosessenergi i tillegg til 

energibruk og utslipp bundet i materialene. 

Vi viser til Simonsen (2009a) for en dokumentasjon av vekt, energibruksfaktorer og utslippsfaktorer 

for materialer brukt i ulike fly 990. 

ProBas gir estimat for materialsammensetningen av to fly, et brukt i innenlands trafikk i Tyskland og 

ett for internasjonal trafikk. Begge estimat er for 2005. I det videre skal vi bruke opplysninger om 

innenlands fly i Tyskland siden vi antar dette som mest representativt for norsk innenlands 

persontransport med fly. Tabell 358 viser estimatene fra ProBas. 

Tabell 358 Materialsammensetning i tonn for passasjerfly Tyskland 2005. 

Passasjerfly. 
Vekt i tonn. Innenlands Internasjonal 

Aluminium 55 216 

Hardplastikk 991 6 24 

Sum 61 240 

 

Problemet med vekt-estimatet fra ProBas er at det åpenbart ikke er flyets egenvekt som er estimert. 

Av fly som Lufthansa bruker på sine innenlands ruter er den største operative vekt på 47,8 tonn. Den 

operative vekten er vekten av flyet, besetning, nødvendig utrustning samt mat og drikke for 

passasjerer. Den operative vekt er eksklusive vekt av passasjerene 992.  Take-off vekt er vekten av fly, 

                                                           
990

 Simonsen, M.: Produksjon av passasjer-fly. Notat Vestlandsforsking juni 2009 
http://vfp1.vestforsk.no/sip/index.html. 
991

 I databasen kalles dette for PUR-Hartschaum, altså hardt skum laget av PUR eller polyurethane som er et 
syntetisk stoff. Stoffet kalles også Montageschaum på tysk og blir bukket som tetningsstoff i byggematerialer. 
992

 http://www.hilmerby.com/fom/proc_speed.html  

http://vfp1.vestforsk.no/sip/index.html
http://www.hilmerby.com/fom/proc_speed.html
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drivstoff og passasjerer ved avgang. Landingsvekten er vekten av fly og passasjerer minus drivstoff 

forbrukt under flyturen.   

Tabell 359 Vekt for innenlands passasjerfly Tyskland. 

 
Antall 
   ( a) 

Sete-
kapasitet 
     (b) 

Maksimum 
landings-
vekt   
(tonn)    

Maksimum 
take-off-
vekt   
(tonn)    

Tom 
operativ 
vekt  
  (tonn)    

Sete-
kapasitet 
totalt 
  c= (a*b) 

Veiefaktor 
   
c/sum(a*b) 

Airbus A321 34 190 75,5 89,0 47,8 6460 0,282 

Airbus A320 36 156 64,5 73,5 42,2 5616 0,245 

Airbus A319 25 132 61,0 68,0 39,9 3300 0,144 

Boeing 737-300 33 127 52,6 57,6 32,9 4191 0,183 

Boeing 737-500 30 111 49,9 54,0 32,0 3330 0,145 

Embraer 145 993  50  20,6 11,7   

 

Tabell 359 viser ulike vekter for innenlands passasjerfly i Tyskland 994. I Tabell 359 har vi også tatt 

med opplysninger om Embraer 145. Vi gjør oppmerksom på at dette flyet ikke er en del av Lufthansas 

flåte. 

Vekten for innenlandsk fly som er brukt i ProBas refererer seg til den vekten som framdriftsenergien 

skal betjene, altså maksimal vekt ved avgang. I analyser av produksjon av transportmiddel er det 

operativ vekt som er dimensjonerende. I den videre analysen skal vi bruke opplysninger om operativ 

vekt for Boeing 737-300 og Embraer 145 og anta samme fordeling av materialer i disse flyene som 

den sammensetningen ProBas bruker i sine estimat. Denne materialsammensetningen skal vi bruke 

til å beregne energibruk og utslipp for produksjon av flyet ved å bruke samme energibrukstall og 

utslippsfaktorer som  ProBas. 

Ut fra disse forutsetninger viser Tabell 360 energibruk for materialer brukt i Boeing 737-300 og 

Embraer 145. I tråd med estimatene fra ProBas brukes det bare to typer materialer, aluminium og 

hard-plastikk 995.  

Tabell 360 Energibruk i GJ for materialer i Boeing 737-300  og Embraer 145. 

 Boeing 737-300   Embraer 145 

 

Aluminium 

GJ 

Hard-

plastikk 

GJ Sum 

Aluminium 

GJ 

Hard-

plastikk 

GJ Sum 

Atomkraft  708 33 741 251 12 263 
Biomasse  50 1 51 18 0 18 

Brunkull  406 29 435 144 10 154 
Naturgass  1 357 66 1 424 481 24 505 
Olje  824 47 871 292 17 309 
Geovarme  0 0 0 0 0 0 

                                                           
993

 http://www.airliners.net/aircraft-data/stats.main?id=198  
994

 http://konzern.lufthansa.com/nc/de/flotte.html?sword_list%5B0%5D=flotte .  Opplysning om operativ-
vekter på http://www.airliners.net/aircraft-data/ 
995

 Materialbetegnelsen i ProBas er Kunststoff\PUR-Hartschaum-DE-2005 hvor PUR står for polyurethane. 

http://www.airliners.net/aircraft-data/stats.main?id=198
http://konzern.lufthansa.com/nc/de/flotte.html?sword_list%5B0%5D=flotte
http://www.airliners.net/aircraft-data/
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Avfall  98 9 108 35 3 38 
Sekundærråstoff  -6 -10 -16 -2 -4 -6 

Solenergi  1 0 1 0 0 0 
Steinkull  1 227 4 1 231 435 1 436 

Vannkraft  525 2 526 186 1 187 
Vindkraft  21 1 22 8 0 8 

SUM  5 212 182 5 393 1 848 64 1 913 

 

Tabell 360 viser hvilke energikilder som brukes i produksjonen av de to flyene. Til sammen brukes 

energi i størrelsesorden  5 393 GJ for materialene i Boeing 737-300 og 1 913 GJ for materialer i en 

Embraer 145. Denne energimengden inneholder ikke prosessenergi for sammensetning av 

materialene til fly eller transport av deler mellom ulike flyfabrikker. Derimot inneholder 

energimengden all energi i form av prosessenergi og transport som er forbundet med utvinning og 

fabrikasjon av materialene. 

Chester & Horvath estimerer energibruk for produksjon av Embraer 145 og Boeing 737. Deres 

estimat inkluderer prosessenergi i fabrikken for sammenstilling av materialer til ferdig fly. I tillegg 

inkluderer de vedlikehold av flyet i sine estimat.  

Tabell 360 viser at det kreves energi i størrelsesorden 85 000 GJ for produksjon av en Embraer 145. 

Produksjon av Boeing 737 krever på sin side 252 000 GJ. Disse tallene er energibruk fordelt over hele 

flyets levetid. Vedlikeholdet av en Embraer 145 krever 23 360 GJ over hele flyets levetid mens 

tilsvarende tall for en Boeing 737 er 279 600 GJ. Tallene viser at vedlikeholdet av en Boeing 737 er 

mer energikrevende enn produksjon av flyet målt over hele levetiden.  

Tabell 361 viser også energibruken pr fly-mile og pr fly-km.  Tallene for fly-mile er hentet direkte fra 

Chester (2008) 996 mens energibruk pr fly-km er omregnet her i henhold til Formel 1.  

Tabell 361 Energibruk for produksjon og vedlikehold av Embraer 145 og Boeing 737 

 

Embraer 145 Boeing 737 

  
MJ pr fly-

mile 
MJ pr 
fly-km 

GJ 
levetid 
pr fly 

MJ pr 
fly-

mile 
MJ pr 
fly-km 

GJ levetid 
pr fly 

Produksjon av fly 4,600 2,858 63 000 4,200 2,610 210 000 

Produksjon motor 1,600 0,994 22 000 0,830 0,516 42 000 

Vedlikehold drivstoff og smøremiddel 0,390 0,242 5 300 1,200 0,746 61 000 

Vedlikehold batteri 0,048 0,030 660 0,150 0,093 7 600 

Vedlikehold kjemiske middel 0,160 0,099 2 100 0,490 0,304 24 000 

Vedlikehold rengjøring av deler 0,140 0,087 1 900 0,430 0,267 22 000 

Vedlikehold metaller 0,230 0,143 3 100 0,720 0,447 36 000 

Vedlikehold beskyttelseslag 0,100 0,062 1 400 0,320 0,199 16 000 

Vedlikehold fjerning av maling 0,230 0,143 3 100 0,720 0,447 36 000 

                                                           
996

 Chester, M.: Life-cycle Environmental Inventory of Passenger Transportation in the United States 
,http://escholarship.org/uc/item/5670921q#page-1 ,Table 72, side 155 og Table 73, side 158. 

http://escholarship.org/uc/item/5670921q#page-1
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Vedlikehold maling 0,310 0,193 4 200 0,970 0,603 48 000 

Vedlikehold motor 0,110 0,068 1 600 0,570 0,354 29 000 

  
 

  
 

 Sum produksjon 6,200 3,853 85 000 5,030 3,125 252 000 

Sum vedlikehold 1,718 1,068 23 360 5,570 3,461 279 600 

Sum 7,918 4,920 108 360 10,600 6,587 531 600 

 

Tabell 362 viser energibruk for produksjon og vedlikehold av de flytyper som brukes til innenlandsk 

passasjertransport i Norge . Vi bruker tall for Embraer 145 fra Tabell 361 som utgangspunkt for  Dash-

8  og Boeing 737 som utgangspunkt for Boeing 737 (400 km) og Boeing 737  (950 km). Tabellen viser 

energibruk pr fly-km, pr fly-avgang og pr passasjer-km.   Vi har omregnet til norske forhold ved å ta 

utgangspunkt i energibruk pr fly-km og multiplisere med gjennomsnittlig flydistanse pr avgang. 

Deretter er energibruken normalisert til passasjer-km ved å bruke passasjer-km pr avgang for de 

ulike typer fly. Tabell 328 viser data for flydistanse og passasjer-km for norsk innenlandsk 

passasjertransport for de ulike typer fly som er med i beregningene. Formel 15 viser formelen for 

beregningene. Forskriften j står for de ulike flytyper som omfattes av beregningene. 

Formel 15 Beregning av energibruk i MJ pr passasjer-km for konstruksjon og vedlikehold av transportmiddel pr flytype j 

   

       
  

   

      
           

 

        
  

 

Tabell 362 viser resultatet av beregningene. 

Tabell 362 Energibruk til produksjon og vedlikehold av ulike flytyper  

Boeing 737 (400 km) 
MJ/fly-km 

(A) 

km pr 
flyavgang 

(B) 

MJ pr fly-
avgang 
(C=A*B) 

Passasjer-
km pr 

avgang 
(D) 

MJ/passasjer-
km 

(E=C/D) 

Produksjon 3,125 400 1250,2 30 620 0,041 

Vedlikehold 3,461 400 1384,4 30 620 0,045 

Sum 6,587 400 2634,6 30 620 0,086 

Boeing 737 950 km) 
 

 

 

 

 Produksjon 3,125 950 2969,2 91 726 0,032 

Vedlikehold 3,461 950 3288,0 91 726 0,036 

Sum 6,587 950 6257,2 91 726 0,068 

 Dash 8 
 

 

 

 

 Produksjon 3,853 257 990,1 5 716 0,173 

Vedlikehold 1,068 257 274,4 5 716 0,048 

Sum 4,920 257 1264,4 5 716 0,221 
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Utslipp 

Tabell 363 viser totale utslipp til luft som følger av utvinning og framstilling av materialer til Boeing 

737-300 og Embraer 145. Estimatene benytter  samme materialsammensetning og utslippsfaktorer 

som estimatene for innenlandsk passasjerfly i Tyskland 2005 fra ProBas. Estimatene inkluderer ikke 

prosess-utslipp fra bearbeiding av materialer og sammenstilling av flyene. 

Tabell 363 Utslipp til luft frå framstilling av materialer til passasjerfly Tyskland. Tonn. 

  Boeing 737-300 Embraer 145 

Utslippskategori Aluminium Hard-
plastikk 

Sum Aluminium Hard-
plastikk 

Sum 

Metan (CH4)  1,6 0,02 1,6 0,6 0,01 0,6 

Karbonmonoksyd (CO)  4,3 0,03 4,3 1,5 0,01 1,5 

Karbondioksyd (CO2)  373,4 15,61 389,0 132,4 5,54 137,9 

N2O (Lystgass)  0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 

NMVOC  0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 

NOx  0,8 0,03 0,9 0,3 0,01 0,3 

CO2-ekvivalenter  500,8 16,30 517,1 177,6 5,78 183,4 

 

Chester & Horvath estimerer også utslipp til luft som følge av produksjon av Embraer 145 og Boeing 

737. Deres estimat inkluderer prosess-utslipp. I tillegg estimerer de utslipp som følger av vedlikehold 

av flyet. Tabell 364 viser utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr fly-mile, pr fly-km og utslipp totalt over 

hele flyets levetid. 

Tabell 364 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter for produksjon og vedlikehold av ulike passasjerfly. 

 

Embraer 145 Boeing 737 

Indirekte 

gram 
CO2-

ekv pr 
fly-mile 

gram 
CO2-ekv 
pr fly-km 

Tonn CO2-
ekv. pr fly pr 

levetid 

gram 
CO2-ekv 

pr fly-
mile 

gram 
CO2-ekv 

pr fly-
km 

Tonn  
CO2-ekv. 
pr fly pr 
levetid 

Produksjon av fly 370  229,9              5 100  340 211,3  17000 

Produksjon motor 130  80,8              1 800  67 41,6  3300 

Vedlikehold drivstoff og 
smøremiddel 25  15,5                  350  80 49,7  4000 

Vedlikehold batteri 3,7  2,3                    50  12 7,5  580 

Vedlikehold kjemiske middel 14  8,7                  190  44 27,3  2200 

Vedlikehold rengjøring av deler 12  7,5                  160  37 23,0  1900 

Vedlikehold metaller 13  8,1                  180  42 26,1  2100 

Vedlikehold beskyttelseslag 7,5  4,7                  100  24 14,9  1200 

Vedlikehold fjerning av maling 13  8,1                  180  42 26,1  2100 

Vedlikehold maling 22  13,7                  310  71 44,1  3500 

Vedlikehold motor 9,1  5,7                  120  46 28,6  2300 
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Sum produksjon 500,0  310,7              6 900  407 252,9         20 300  

Sum vedlikehold 119,3  74,1              1 640  398 247,3         19 880  

 

Tabell 365  viser utslipp av CO2-ekvivalenter for produksjon og vedlikehold av Dash-8. Boeing 737 

(400 km) og Boeing 737 (950 km). Vi har omregnet til norsk innenlandsk passasjertransport ved å 

bruke samme beregningsmetode som vi bruke for energibruk til produksjon og vedlikehold. 

Tabell 365 Utslipp av CO2-ekvivalenter for produksjon og vedlikehold av ulike flytyper 

Boeing 737 (400 km) 

gram/fly-
km 
(A) 

km pr 
flyavgang 

(B) 

gram pr fly-
avgang 
(C=A*B) 

Passasjer-
km pr 

avgang 
(D) 

gram 
/passasjer-

km 
(E=C/D) 

Produksjon 252,9 400 101 159,2 30 620 3,3 

Vedlikehold 247,3 400 98 922,3 30 620 3,2 

Sum 500,2 400 200 081,5 30 620 6,5 

Boeing 737 950 km) 
 

 
 

 
 Produksjon 252,9 950 240 253,2 91 726 2,6 

Vedlikehold 247,3 950 234 940,4 91 726 2,6 

Sum 500,2 950 475 193,6 91 726 5,2 

 Dash 8 
 

 
 

 
 Produksjon 310,7 257 79 846,2 5 716 14,0 

Vedlikehold 74,1 257 19 051,3 5 716 3,3 

Sum 384,8 257 98 897,5 5 716 17,3 

 

Brutto direkte tillegg   Well-to-Tank 
I denne delen skal vi se på energibruk og utslipp knyttet til utvinnig av råstoff, transport, fabrikasjon 

og distribusjon av drivstoff for fly. Fly bruker jetparafin eller kerosen til drivstoff. Vi skal se på to typer 

estimat. Et fra ProBas for to typer fly til innenlands og internasjonal flytransport og estimat for 

framstiling av drivstoff til Embraer 145 og Boeing 737. De siste estimatene er fra Chester & Horvath.  

Energibruk 

Figur 112 viser prosess-skjema for produksjon av 1 TJ med energi fra kerosen produsert i Tyskland 

2005 997. 

Figur 112 Prosess-skjema for produksjon av 1 TJ  energi frå kerosen 
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 http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/profisuche.php?&prozessid=%7b0F4ABE2E-5A15-4419-
926C-C3FEED4668B7%7d&id=1&step=4&op=%7bE7A01971-B480-493A-8244-BE8903228C48%7d&nace=-
1&loc=&ref=&org=&prid=&pageid=12005 

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/profisuche.php?&prozessid=%7b0F4ABE2E-5A15-4419-926C-C3FEED4668B7%7d&id=1&step=4&op=%7bE7A01971-B480-493A-8244-BE8903228C48%7d&nace=-1&loc=&ref=&org=&prid=&pageid=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/profisuche.php?&prozessid=%7b0F4ABE2E-5A15-4419-926C-C3FEED4668B7%7d&id=1&step=4&op=%7bE7A01971-B480-493A-8244-BE8903228C48%7d&nace=-1&loc=&ref=&org=&prid=&pageid=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/profisuche.php?&prozessid=%7b0F4ABE2E-5A15-4419-926C-C3FEED4668B7%7d&id=1&step=4&op=%7bE7A01971-B480-493A-8244-BE8903228C48%7d&nace=-1&loc=&ref=&org=&prid=&pageid=1
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Figur 112 viser at det kreves 1,1508 TJ energi for å produsere 1 TJ energi fra kerosen. Dette gir en 

virkningsgrad på 86,9%.  Figur 112 viser også hvilken rå-olje miks som brukes til produksjon av 

kerosen i Tyskland. Grovt sett bidrar OPEC, Russland og Nordsjø-olje med en tredjedel hver. 

Energibruken i Figur 112 omfatter alle energi i hele kjeden, både prosessenergi og energi til transport 

av råvarer og drivstoff til tankanlegg i Tyskland.  Energibruken omfatter ikke tap ved tanking av 

kerosen fra tankanlegg. 

Tabell 366 Råoljemiks brukt til produksjon av kerosen i Tyskland 

Opprinnelse råolje Andel % 

Energibruk (TJ/TJ) 998 Virkningsgrad (%) 

Tyskland 3 1,046 95,6 

Nordsjøen 30 1,027 97,4 

Russland 32 1,080 92,6 

OPEC 35 1,021 98,0 

    

Sum 100   

 

Tabell 366 viser råoljemiksen som er brukt til produksjon av 1 TJ med energi fra kerosen i Tyskland 

2005. Tabellen viser også virkningsgraden for de ulike deler av den tyske råolje-miksen. 
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Vi beregner energibruken i Well-to-Tank kjeden ved å multiplisere energibruken i Tank-to-Wheel 

kjeden med en tapsmultiplikator. Denne multiplikatoren viser hvor mye mer energi som må 

forbrukes for å produsere en energienhet med det endelige drivstoff. Tapsmultiplikatoren tar hensyn 

til tap i de ulike ledd i produksjonskjeden. Kjedevirkningsgraden viser hvor mye av energiinnholdet i 

energikilden som står til disposisjon til sluttbruk i framdriften av flyet. Tapsmultiplikatoren er den 

inverse av kjedevirkningsgraden. 

Likning 40 Beregning av energibruk i Well-to-Tank kjeden 

                                                   

Likning 40 viser beregningen av energibruk i Well-to-Tank kjeden. Symbolet T står for 

tapsmultiplikatoren som er brukt i utregningene.    

Med disse forutsetninger gir ProBas følgende estimat for Well-to-Tank energibruk pr passasjer-km for 

flytransport Tyskland 2005. 

Tabell 367 Energibruk MJ pr passasjer-km for produksjon av drivstoff til flytransport Tyskland 2005. Well-to-Tank 
estimat. 

Transporttype 

Tank-to-Wheel 
MJ pr passasjer-

km 

Taps-
multipli-

kator 

Well-to-
Tank 

MJ/pass-km 

ProBas Innenlands 2,300 1,1508 0,347 

ProBas International 1,600 1,1508 0,241 

 

Estimatet fra Chester  & Horvath  gjelder ikke for kerosen spesielt. Estimatet omfatter energibruk og 

utslipp knyttet til raffinering og distribusjon av alle petroleums-baserte drivstoff i USA 999. Estimatet 

er gjort med input-output analyse basert på data fra 2007. All energibruk til framstilling av drivstoffet 

er inkludert siden analysen bruker på forbrukstall.  

Prosess-energien er beregnet ved å anta gjennomsnittlig elektrisitetsmiks i USA. Det er tatt hensyn til 

andel gods som blir fraktet med passasjer-fly slik at energibruken for produksjon av drivstoffet 

utelukkende gjelder for passasjer-transporten. Siden energibruken er anslått med utgangspunkt i 

forbruksdata antas det her at energibruk som skyldes tap ved tanking er inkludert.  

Med disse forutsetninger viser Tabell 368 estimat fra Chester & Horvath. Det veide estimat 

framkommer ved å bruke vekten 0,85 for Boeing 737 og 0,15 for Embraer 145. Vektene gjenspeiler 

disse flytypenes andel av persontransportarbeidet med fly i Norge. Tabellen viser også energibruken 

for produksjon av drivstoff til flyene pr fly-km og pr levetid. Estimatene gjelder for passasjer-km 

produsert i USA og ikke i Norge. 

Tabell 368 Energibruk MJ pr passasjer-km for produksjon av drivstoff til flytransport USA 2007. Well-to-Tank estimat. 

Flytype 

Taps-
multi-

plikator 
MJ/ 

pass-km 
MJ/fly-

km GJ pr levetid 

Boeing 737 1,099 0,155 16,2 1 300 000 
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Embraer 145 1,099 0,211 6,8 160 0001  

Veid estimat  1,099 0,164 14,8 1 129 000 

 

Estimatene fra ProBas er høyere enn estimatene fra Chester & Horvath. Dette kan skyldes forskjeller i 

råoljemiksen som benyttes til input for produksjon. Det skyldes også at Chester & Horvath estimatet 

ikke gjelder spesielt for kerosen. Forskjeller i elektrisitetsmiksen som benyttes til produksjon av 

prosessenergi kan også gi forskjeller i estimatene. 

Utslipp av CO2-ekvivalenter 

Likning 41 viser hvordan vi beregner utslipp for produksjon av drivstoff som brukes til framdrift av 

flyene. Vi kjenner den ekstra energibruken som kreves for å produsere energien i drivstoffene som 

brukes i flyene. Den har vi beregnet i forrige avsnitt. Samtidig kjenner vi utslipp pr MJ for produksjon 

av en energienhet av drivstoffet fra ProBas og fra Chester & Horvath.  Dette gir første ledd i Likning 

41. Denne utslippsfaktoren relateres til energibruken for framdrift av flyene. Dette gir den mengde 

utslipp som kreves for produksjon av den mengde energi som brukes til flyenes framdrift. Disse 

utslippene kommer i tillegg til de utslipp som utløses når det produserte drivstoff benyttes i flyet. 

Likning 41 Utregning av utslipp av gram CO2-ekvivalenter i Well-to-Tank kjeden. 

 
                   

       
 
                   

  
 
               

       
 

 

Chester og Horvath  antar i sine estimat at utslipp fra produksjon av drivstoff til passasjerfly er lik 

produksjon av diesel eller bensin 1000. Utslippsfaktoren fra Chester & Horvath er beregnet ved å ta 

utslippet i Well-to-Tank kjeden og dividere på den direkte energibruken i Tank-to-Wheel kjeden. Vi 

tar utgangspunkt i energibruk og utslipp pr fly-mile. Chester & Horvath oppgir 2 300 gram CO2-

ekvivalenter for produksjon av drivstoff til en Boeing 737 pr fly-mile. Denne utslippsmengde divideres 

med energibruken til framdriften av flyet som er anslått til 263 400 kJ eller 263,4 MJ pr passenger-

miles. Dette gir 8,73 gram pr MJ. Tilsvarende har en Embraer 145 1 000 gram pr fly-mile til 

produksjon av drivstoff og en framdriftsenergi på 115 500 kJ eller 115,5 MJ pr fly-mile. Dette gir 8,65 

gram pr MJ.  

I følge ProBas slippes det ut  11 800 kilo CO2-ekvivalenter for produksjon av 1 TJ med energi fra 

kerosene. Dette gir en utslippsfaktor på 11,8 gram pr MJ. For å finne utslippet i Well-to-Tank kjeden 

multipliseres denne utslippsfaktoren med energibruk i Tank-to-Wheel kjeden.  Det er denne 

energibruken utslippene i Well-to-Tank kjeden skal relateres til siden det er denne mengde energi 

som skal forbrukes. På denne måten relateres utslippene i Well-to-Tank kjeden til sluttenergien som 

benyttes til framdrift av flyene. 

Tabell 369 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter i Well-to-Tank energikjede 

 

Gram CO2-
ekv /MJ for 

Well-to-

MJ pr 
pass-km 
Tank-to-

Gram CO2-
ekv.  pr 
pass-km 

MJ pr fly-
km 
(D) 

g CO2-ekv.  
pr fly-km 

Well-to-Tank 
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Tank 
(A) 

Wheel 
(B) 

Well-to-
Tank 

(C=A*B) 

(E=(A*D) 

ProBas Inland 11,8 2,300 27,1 203,8 2 404,8 

Boeing 737 8,7 1,567 13,6 163,7 1 424,2 

Embraer 145 8,7 2,132 18,5 71,8 624,7 

Veid snitt Norge 8,7 1,652 14,4 149,9 1 304,1 

Norge 2004 (SSB) 11,8 2,745 32,4 230,3 2 717,5 

Boeing Norge 737 (400 km) 11,8 2,138 25,2 163,7 1 931,7 

Boeing  737 Norge (950 km) 11,8 1,695 20,0 163,7 1 931,7 

Dash 8-100 11,8 3,227 38,1 71,8 847,2 

 

Tabell 369 viser utregning av utslipp av CO2-ekvivalenter pr passasjer-km og pr fly-km i Well-to-Tank 

kjeden for ulike estimat. Tabellen viser også utslippsfaktoren som er brukt sammen med den mengde 

energi i Tank-to-Wheel kjeden som utslippene står i forhold til. 

Oppsummering 

Energibruk 

Tabell 370 viser energibruk i MJ pr passasjer-km for alle livsløpfaser av persontransport med fly. 

Fasene inkluderer: 

 framdrift av flyet,  

 produksjon og distribusjon av drivstoff til flyet,  

 produksjon, vedlikehold og drift av infrastruktur for luftfart samt  

 energibruk til produksjon og vedlikehold av flyet selv.  

Energibruk til flyplass er ikke inkludert i tall for infrastruktur. 

Tabell 370 Energibruk i MJ pr passasjer-km for persontransport med fly i alle livsløpfaser   

MJ pr passasjer-km 
Direkte 
energikjede 

Brutto 
direkte 
energikjede 
tillegg 

Infra- 
struktur 

Transport- 
middel Sum 

ProBas Inland 2,300 0,347 0,039 0,065 2,751 

Boeing 737 1,567 0,155 0,039 0,065 1,826 

Embraer 145 2,132 0,211 0,039 0,149 2,531 

Veid snitt Norge 1,701 0,257 0,050 0,072 2,080 

Norge 2004 (SSB) 2,745 0,414 0,050 0,072 3,281 

Boeing Norge 737 (400 km) 2,138 0,322 0,065 0,086 2,611 

Boeing  737 Norge (950 km) 1,695 0,256 0,051 0,068 2,070 

Dash 8-100 3,227 0,487 0,074 0,221 4,008 

 

Estimatet for framdrift Norge 2004 er hentet fra SSB (2008).  Well-to-Tank estimatet for Norge 2004 

er det samme som for innenlandsk persontransport med fly i Tyskland 2005.  Energibruk for Boeing 
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737 og Embraer 145 pr passasjer-km er hentet direkte fra Chester & Horvath. De bygger derfor på 

amerikansk produksjon av passasjer-km for disse flyene.   

For alle estimat tilpasset norske forhold gjelder følgende: Vi antar at energibruk pr fly-km er den 

samme i USA og i Norge. Dette gjelder energibruk til framdrift, til infrastruktur og til transportmiddel.  

Denne forutsetningen er mest kritisk for infrastrukturen siden den totale mengde fly-km kan variere 

mellom ulike fly av samme type i USA og i Norge. Chester & Horvath normaliserer den samlede 

energibruk til infrastruktur pr fly. Vi har imidlertid ikke hatt grunnlag for å anslå den samlede distanse 

pr fly eller den samlede produksjon av passasjer-km pr fly over hele levetiden. For omregning til 

norske forhold har vi brukt tall for avganger og ikke pr fly. Siden vi ikke vet tallet på fly som brukes 

utelukkende til innenlandsk flytransport har vi ikke kunnet normalisere pr fly. Det er sannsynligvis 

ikke mulig å anslå noe tall for fly som bare brukes innenlands. Vi har derfor brukt avgang som 

grunnlag for normalisering av energibruken og antatt samme energibruk pr fly-km i USA og i Norge. 

Det gjelder samme prinsipp for beregning av utslipp for norske forhold som for energibruk.  

Det veide snittet for Norge 2008 bygger på en kombinasjon av estimatene for Boeing 737 og Embraer 

145. Boeing 737 får en vekt på 0,85 og Embraer 145 en vekt på 0,15, som tilsvarer markedsandelene 

til SAS/Norwegian og Widerøe for innenlandsk passasjertransport i 2003. Vi veier energibruk pr fly-

km for de amerikanske flyene for framdrift, infrastruktur og transportmiddel. Deretter benytter vi 

vektene som er skissert og finner et veid estimat pr fly-km. Dette brukes sammen med et veid 

estimat for gjennomsnittlig flydistanse og et veid estimat for passasjer-km pr flyavgang  som vi 

henter fra Tabell 328. Vi bruker de samme vektene for disse estimatene. Den gjennomsnittlige 

flydistanse for SAS/Norwegian er anslått til 470 km pr avgang i Tabell 328 mens den gjennomsnittlige 

distanse for Widerøe er 257 km samme sted. Dette gir (470*0,85)+(257*0,15)=438 km pr avgang som 

veid gjennomsnitt. På samme måte finner vi at en Boeing 737 fra SAS/Norwegian produserer 44 422 

passasjer-km i snitt innenlands mens Widerøe har 5 716 passasjer-km i snitt. Vi beregner et 

tilsvarende veid gjennomsnitt mellom disse to og får 38 616 passasjer-km i snitt. 

Vi vil bruke det veide snittet fra Norge til å fordele energibruk og utslipp for infrastruktur og 

transportmiddel for estimatet fra SSB som gjelder for Norge 2004. Dette estimatet fra SSB er ikke 

fordelt på flytype men er et snitt for all innenlandsk flytrafikk i Norge 2004. 

Vi beregner også energibruk for Dash-8, Boeing 737 (400 km) og Boeing 737 (950 km). Energibruken  

for disse flyene er beregnet på grunnlag av Chester og Horvath men tilpasset norsk innenlandsk 

passasjertransport.  Dash-8 bygger på tall pr fly-km (eller fly-mile) for Embraer 145 mens Boeing 737 

(400 km) og Boeing (950 km) bygger på energibruk pr fly-km for Boeing 737.  Tabell 328 viser 

gjennomsnittlig flylengde og gjennomsnittlig passasjer-km pr avgang som er benyttet som grunnlag 

for omregning til norske forhold. Vi regner om for framdriftsenergi, for energibruk til infrastruktur og 

for energi til produksjon og vedlikehold av transportmiddel. 

For tysk kontinental flyging antar vi samme energibruk til infrastruktur og transportmiddel som i USA, 

både pr passasjer-km og pr fly-km. 

Tabell 371 viser energibruk pr sete-km for de samme livsløpsfaser. Tabellen er beregnet ved å gjøre 

forutsetninger om kabin-faktor som er drøftet ovenfor i kapitlet om direkte energibruk. Den antatte 
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kabin-faktor er gjengitt i siste kolonne i tabellen.  Chester & Horvath oppgir 1001 at en Boeing 737 i 

gjennomsnitt frakter 94 passasjerer pr avgang. Dette er omlag det samme tallet vi har funnet for 

norske forhold. Chester & Horvath oppgir 34 passasjerer pr avgang for Embraer 145. Med en 

kabinfaktor på 58% har Widerøe omlag 27 passasjerer i snitt pr avgang. Vi bruker kabinfaktoren for 

Widerøe også for Embraer 145. 

Tabell 371 Energibruk i MJ pr sete-km for persontransport med fly i alle livsløpfaser   

MJ pr sete-km 
Direkte 
energikjede 

Brutto 
direkte 
energikjede 
tillegg 

Infra- 
struktur 

Transport- 
middel Sum 

Kabin-
faktor 

ProBas Inland 1,406 0,212 0,024 0,040 1,682 61 % 

Boeing 737 0,967 0,096 0,024 0,040 1,127 62 % 

Embraer 145 1,237 0,123 0,023 0,086 1,468 58 % 

Veid snitt 1,040 0,157 0,031 0,044 1,272 61 % 

Norge 2004 (SSB) 1,678 0,253 0,031 0,044 2,006 61 % 

Boeing Norge 737 (400 km) 1,319 0,199 0,040 0,053 1,611 62 % 

Boeing  737 Norge (950 km) 1,046 0,158 0,032 0,042 1,277 62 % 

Dash 8-100 1,871 0,282 0,043 0,128 2,325 58 % 

 

Tabell 372 viser energibruk i ulike livsløpsfaser pr fly-km.  Som nevnt antar vi samme energibruk pr 

fly-km for Boeing 737  i USA og i Norge for alle livsløpsfaser. Tilsvarende gjelder for Embraer 145 og 

Dash-8. 

Tabell 372 Energibruk i MJ pr fly-km for persontransport med fly i alle livsløpfaser   

MJ pr fly-km 

Direkte 
energi-
kjede 

Brutto 
direkte 
energi-
kjede 
tillegg 

Infra- 
struktur 

Tran-
sport- 
middel Sum 

ProBas Inland 203,8 30,7 4,9 6,6 246,1 

Boeing 737 163,7 16,2 4,9 6,6 191,4 

Embraer 145 71,8 6,8 1,6 4,9 85,2 

Veid snitt 149,9 22,6 4,4 6,3 183,3 

Norge 2004 (SSB) 230,3 34,7 4,4 6,3 275,8 

Boeing Norge 737 (400 
km) 163,7 24,7 4,9 6,6 199,9 

Boeing  737 Norge (950 
km) 163,7 24,7 4,9 6,6 199,9 

Dash 8-100 71,8 10,8 1,6 4,9 89,2 
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Utslipp CO2-ekvivalenter 

Tabell 373 viser utslipp av gram CO2-ekvivalenter for de samme livsløpsfasene. Forutsetningene i 

Tabell 373 er de samme som i Tabell 370 ovenfor. Flyplass-bygninger er ikke inkludert i 

infrastrukturen. 

Tabell 373 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for persontransport med fly i alle livsløpfaser   

gram CO2-ekv pr passasjer-
km 

Direkte 
energi-
kjede 

Brutto 
direkte 
energi-
kjede 
tillegg 

Infra- 
struktur 

Transport- 
middel Sum 

ProBas Inland 172,0 27,1 3,1 4,9 207,1 

Boeing 737 104,6 13,7 3,1 4,9 126,3 

Embraer 145 145,8 18,5 3,1 11,5 178,9 

Veid snitt 115,3 14,8 4,1 5,5 139,7 

Norge 2004 (SSB) 203,0 32,4 4,1 5,5 245,0 

Boeing Norge 737 (400 km) 145,1 25,2 5,1 6,5 181,9 

Boeing  737 Norge (950 km) 115,0 20,0 4,0 5,2 144,2 

Dash 8-100 215,4 38,1 8,2 17,3 279,0 

 

Tabell 374 viser utslipp av CO2-ekvivalenter for ulike flytyper pr sete-km i ulike livsløpsfaser. Tabellen 

er beregnet ved å bruke  utslippsfaktor i gram CO2-ekvivalenter pr MJ pr passasjer-km sammen med 

energibruk pr sete-km. Vi forutsetter med andre ord at utslipp pr MJ er den samme pr passasjer-km 

som pr sete-km. Formel 16 viser formelen for omregning til utslipp pr sete-km fra utslipp pr 

passasjer-km. Denne formelen er brukt på alle energikjeder (direkte, brutto direkte, infrastruktur og 

transportmiddel) for utregning av utslipp pr sete-km. 

Formel 16 Beregning av utslipp av CO2-ekvivalenter pr sete-km 

        

       
 

               

         
 

  

       
  

 

Tabell 374 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr sete-km for persontransport med fly i alle livsløpfaser   

gram CO2-ekv pr sete-km 

Direkte 
energi-
kjede 

Brutto 
direkte 
energi-
kjede 
tillegg 

Infra- 
struktur 

Transport- 
middel Sum 

ProBas Inland 105,2 16,6 1,9 3,0 126,6 

Boeing 737 64,6 8,4 1,9 3,0 77,9 

Embraer 145 84,6 10,7 1,8 6,7 103,8 

Veid snitt 70,5 9,1 2,5 3,4 85,4 

Norge 2004 (SSB) 124,1 19,8 2,5 3,4 149,8 

Boeing Norge 737 (400 km) 89,5 15,6 3,2 4,0 112,3 

Boeing  737 Norge (950 km) 71,0 12,3 2,5 3,2 89,0 



 

570 
 

Dash 8-100 124,9 22,1 4,8 10,0 161,8 

¨ 

Tabell 375 viser utslipp av kg CO2-ekvivalenter  for ulike flytyper i ulike livsløpsfaser pr fly-km.   

Tabell 375 Utslipp av kg CO2-ekvivalenter pr fly-km for persontransport med fly i alle livsløpfaser   

kg CO2-ekv pr fly-km 

Direkte 
energi-
kjede 

Brutto 
direkte 
energi-
kjede 
tillegg 

Infra- 
struktur 

Transport- 
middel Sum 

ProBas Inland 15,2 2,4 0,4 0,5 18,5 

Boeing 737 11,1 1,4 0,4 0,5 13,4 

Embraer 145 4,8 0,6 0,2 0,4 6,0 

Veid snitt 10,2 1,3 0,4 0,5 12,3 

Norge 2004 (SSB) 17,0 2,7 0,4 0,5 20,6 

Boeing Norge 737 (400 km) 11,1 1,9 0,4 0,5 13,9 

Boeing  737 Norge (950 km) 11,1 1,9 0,4 0,5 13,9 

Dash 8-100 4,8 0,8 0,2 0,4 6,2 

 

Tallene for Boeing 737 og Embraer 145 er hentet direkte fra Chester & Horvath, omregnet fra utslipp 

pr fly-mile til utslipp pr fly-km. For infrastruktur og transportmiddel antar vi samme utslipp pr fly-km i 

Norge som i USA. Det veide snittet for Norge er et veid gjennomsnitt av Embraer 145 (0,15) og 

Boeing 737 (0,85) hvor vektene tilsvarer markedsandelene til de to flyene for innenlandsk 

passasjertransport.  Formel 17 viser formelen for beregning av utslipp pr fly-km fra utslipp pr 

passasjer-km. Denne omregningen er gjort for estimatene fra ProBas Inland og fra SSB Norge 2004.  

Omregningen er gjort for å beregne utslipp fra direkte framdrift. For utslipp fra produksjon og drift  

av infrastruktur samt for produksjon og vedlikehold av transportmiddel bruker vi Boeing 737 for 

ProBas Inland. For Norge 2004 (SSB) bruker vi det  veide snittet av Boeing 737 og Embraer 145 med 

vekter som omtalt ovenfor.  

Formel 17 Beregning av utslipp av g CO2-ekvivalenter pr fly-km fra utslipp pr passasjer-km 

 
        

      
 

               

         
 

  

      
 

Når det gjelder utslipp pr fly-km i Well-to-Tank kjeden bruker vi følgende formel for alle estimatene: 

Formel 18 Utslipp av g CO2-ekvivalenter pr fly i Well-to-Tank kjeden 

       

      
 
        

  
          

Utslippsfaktor for gram pr MJ i Well-to-Tank kjeden er omtalt i Tabell 369 ovenfor. 

Valgte estimat 
Ut fra diskusjonen ovenfor velger vi å bruke estimatene for Boeing 737 (400 km), Boeing 838 (950 

km) og Dash-8 som representative for energibruk og utslipp i Norge 2010.  
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Problemet med estimatene fra SSB (2008) er at det er et makro-estimat for all passasjertransport 

med fly i Norge. Det skilles ikke mellom ulike typer fly eller mellom ulike reiser. Når det gjelder 

estimatet fra ProBas ligger dette estimatet rundt estimatet for en Boeing 737 brukt på en distanse på 

950 km i Norge. 

De amerikanske estimatene fra Chester og Horvath ligger lavere enn de estimat vi har regnet ut pr 

passasjer-km  i Norge. Her er det en del usikkerhet når det gjelder type Boeing 737. Chester hevder 
1002 at Boeing 737 er representativ for modellene 717, 727, 757, 777 samt McDonell Douglas DC9 . 

Flytypen inkluderer derfor andre typer fly enn betegnelsen Boeing 737 slik den er brukt for 

innenlands passasjertransport i Norge. 

 Den viktigste usikkerheten er likevel knyttet til antall LTO's (Landing-Take-Off syklus)  i USA 

sammenliknet med Norge. Lengre flystrekninger og færre LTO vil gi lavere energibruk pr fly-km og pr 

passasjer-km.  

Tabell 376 viser energibruk for ulike flytyper i alle livsløpsfaser i MJ pr passasjer-km. Tabell 377 viser 

samme energibruk i MJ pr fly-km mens Tabell 378 viser samme energibruk i MJ pr sete-km. 

 Tabell 376 Energibruk i MJ pr passasjer-km for ulike typer fly i alle livsløpsfaser Norge 2010. 

MJ pr passasjer-km 

Direkte 

energi-

kjede 

Infra- 

struktur 

Transport- 

middel 

Brutto 

direkte 

energikjede 

tillegg 
Sum 

Boeing Norge 737 (400 km) 2,138 0,065 0,086 0,322 2,611 

Boeing  737 Norge (950 km) 1,695 0,051 0,068 0,256 2,070 

Dash 8-100 3,227 0,074 0,221 0,487 4,008 

 

Tabell 377 Energibruk i MJ pr fly-km for ulike typer fly i alle livsløpsfaser Norge 2010. 

MJ pr fly-km 

Direkte 

energi-

kjede 

Infra- 

struktur 

Transport- 

middel 

Brutto 

direkte 

energikjede 

tillegg 
Sum 

Boeing Norge 737 (400 km) 163,7 4,9 6,6 24,7 199,9 

Boeing  737 Norge (950 
km) 163,7 4,9 6,6 24,7 199,9 

Dash 8-100 71,8 1,6 4,9 10,8 89,2 

 

Tabell 378 Energibruk i MJ pr sete-km for ulike typer fly i alle livsløpsfaser Norge 2010. 

MJ pr sete-km 

Direkte 

energi- Infra- Transport- 

Brutto 

direkte Sum 

                                                           
1002

 Chester, side 144 



 

572 
 

kjede struktur middel energikjede 

tillegg 

Boeing Norge 737 (400 km) 1,319 0,040 0,053 0,199 1,611 

Boeing  737 Norge (950 km) 1,046 0,032 0,042 0,158 1,277 

Dash 8-100 1,871 0,043 0,128 0,282 2,325 

 

Tabell 379 viser utslipp av gram CO2-ekvivalenter for ulike typer fly i alle livsløpsfaser i Norge 2010. 

Tabell 380 viser de samme utslipp i kg pr fly-km mens Tabell 381 viser utslippene i gram pr sete-km. 

Tabell 379 Utslipp gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for ulike typer fly i alle livsløpsfaser Norge 2010. 

gram CO2-ekv pr passasjer-km 

Direkte 

energi-

kjede 

Infra- 

struktur 

Transport- 

middel 

Brutto 

direkte 

energikjede 

tillegg 
Sum 

Boeing Norge 737 (400 km) 145,1 5,1 6,5 25,2 181,9 

Boeing  737 Norge (950 km) 115,0 4,0 5,2 20,0 144,2 

Dash 8-100 215,4 8,2 17,3 38,1 279,0 

 

Tabell 380 Utslipp kg CO2-ekvivalenter pr fly-km for ulike typer fly i alle livsløpsfaser Norge 2010. 

kg CO2-ekv pr fly-km 

Direkte 

energi-

kjede 

Infra- 

struktur 

Transport- 

middel 

Brutto 

direkte 

energikjede 

tillegg 
Sum 

Boeing Norge 737 (400 km) 11,1 0,4 0,5 1,9 13,9 

Boeing  737 Norge (950 km) 11,1 0,4 0,5 1,9 13,9 

Dash 8-100 4,8 0,2 0,4 0,8 6,2 

 

Tabell 381 Utslipp gram CO2-ekvivalenter pr sete-km for ulike typer fly i alle livsløpsfaser Norge 2010. 

gram CO2-ekv pr sete-km 

Direkte 

energi-

kjede 

Infra- 

struktur 

Transport- 

middel 

Brutto 

direkte 

energikjede 

tillegg 
Sum 

Boeing Norge 737 (400 km) 89,5 3,2 4,0 15,6 112,3 

Boeing  737 Norge (950 km) 71,0 2,5 3,2 12,3 89,0 

Dash 8-100 124,9 4,8 10,0 22,1 161,8 
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TOPP-ekvivalent er et mål for dannelse av bakkenært ozon. Ekvivalentverdien består av et sett med 

komponenter som er veid i forhold til hverandre etter deres bidrag til ozondannelse 1003. 

Komponentene er CO, NMVOC, NOx og CH4. Jo større ekvivalentverdi, jo større er bidraget til 

bakkenær ozondannelse. 

SO2-ekvivalent er et mål på forsuringspotensiale til et sett med komponenter 1004 . Komponentene er 

regnet om til SO2-verdier etter deres bidrag til forsuring relativt til SO2. Komponentene er SO2, NOx, 

HCl (saltsyre), HF (hydrogenfluorid), NH3 (amoniakk) og H2S  (hydrogensulfid). Jo større 

ekvivalentverdi, jo større bidrag til forsuring. 

Vi har valgt å bruke disse ekvivalentverdiene framfor å beregne utslipp for hver av 

delkomponentene. Fordelen med å bruke ekvivalentverdier er at vi får et samlet mål for utslippet for 

flere komponenter samtidig. Dette letter tolkingen av stoffenes bidrag til bakkenær ozondannelse 

eller deres forsuringspotensiale siden antall verdier som sammenliknes blir kraftig redusert. Samtidig 

sikrer vi at stoffene blir sammenliknet på et enhetlig måte. 

Verdiene er hentet fra ProBas. Verdiene fra ProBas er regnet om til gram pr MJ for produksjon av 1 

passasjer-km med flytransport i Tyskland 1005  og for produksjon av en energi-enhet med kerosene i 

Tyskland 1006. Begge estimat gjelder for 2005.  Vi antar med andre ord at utslipp pr MJ er den samme 

for en passasjer-km i Norge i 2010 som i Tyskland i 2005. 

Deretter er utslippsfaktorene multiplisert med energibruk i den direkte energikjeden (Tank-to-

Wheel) for å gi utslippene pr passasjer-km, pr fly-km eller pr tonn-km i den direkte energikjede ( 

Tank-to-Wheel) og i tillegget i den brutto direkte energikjede (Well-to-Tank).  Utslippsfaktoren for 

tillegget i den brutto direkte energikjede multipliseres med energibruk i den direkte energikjede 

siden det er denne mengde energi som utløser utslippene. Med andre ord: Utslippene  i Well-to-Tank 

kjeden utløses for å realisere den mengde energi som brukes i den direkte energikjeden (Tank-to-

Wheel).  

ProBas gir bare verdier for de to energikjedene som er nevnt ovenfor. ProBas gir ingen estimat for 

transportmiddel eller for transportmidlenes infrastruktur. Følgelig presenterer vi bare utslippstall for 

direkte energibruk (Tank-to-Wheel) og for tillegget i brutto direkte energikjede (Well-to-Tank). Tabell 

382 viser utslippsfaktorer for SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter i gram pr MJ i ulike energikjeder 

for ulike typer fly Norge 2010. 

Tabell 382 Utslippsfaktorer gram SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter pr MJ i ulike energikjeder for ulike typer fly 
Norge 2010.  

 
Tank-to-Wheel Well-to-Tank 

g/MJ SO2-ekv TOPP-ekv SO2-ekv TOPP-ekv 

Boeing Norge 737 (400 km) 0,238 0,005 0,064 0,057 
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http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd
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http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd
#S 
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 ProBas - Details: Flugzeug-Passagiere-Inland-DE-2005 
1006

 ProBas - Details: Tankstelle\Kerosin-DE-2005 

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd#T
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd#T
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd#S
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd#S
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7b298CC6B7-AFAA-4D86-80EF-384271AD6C5A%7d&id=1&step=1&search=Flugzeug-Passagiere-Inland-DE-2005&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/procid.php?&prozessid=%7b298CC6B7-AFAA-4D86-80EF-384271AD6C5A%7d&id=1&step=1&search=Flugzeug-Passagiere-Inland-DE-2005&b=1&prozessid=%7b0F4ABE2E-5A15-4419-926C-C3FEED4668B7%7d&style=procid&PHPSESSID=635355997aa40e4
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Boeing  737 Norge (950 
km) 0,238 0,005 0,064 0,057 

Dash 8-100 0,238 0,005 0,064 0,057 

 

Tabell 383 viser utslipp av gram SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter pr passasjer-km for ulike 

typer fly Norge 2010. Tabell 384 viser samme utslipp i gram pr sete-km mens Tabell 385 viser 

utslippene beregnet pr fly-km. 

Tabell 383 Utslipp gram SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter pr passasjer-km for ulike typer fly Norge 2010. 

 
Tank-to-Wheel Well-to-Tank Sum 

gram pr pass-km SO2-ekv TOPP-ekv SO2-ekv TOPP-ekv SO2-ekv TOPP-ekv 

Boeing Norge 737 (400 km) 0,509 0,010 0,137 0,122 0,647 0,132 

Boeing  737 Norge (950 
km) 0,404 0,008 0,109 0,097 0,513 0,104 

Dash 8-100 0,769 0,015 0,207 0,184 0,976 0,199 

 

Tabell 384 Utslipp gram SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter pr sete-km for ulike typer fly Norge 2010. 

 
Tank-to-Wheel Well-to-Tank Sum 

gram pr sete-km SO2-ekv TOPP-ekv SO2-ekv TOPP-ekv SO2-ekv TOPP-ekv 

Boeing Norge 737 (400 km) 0,314 0,006 0,085 0,075 0,399 0,081 

Boeing  737 Norge (950 
km) 0,249 0,005 0,067 0,060 0,316 0,064 

Dash 8-100 0,446 0,009 0,120 0,107 0,566 0,115 

 

Tabell 385 Utslipp gram SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter pr fly-km for ulike typer fly Norge 2010. 

 
Tank-to-Wheel Well-to-Tank Sum 

gram pr fly-km SO2-ekv TOPP-ekv SO2-ekv TOPP-ekv SO2-ekv TOPP-ekv 

Boeing Norge 737 (400 km) 38,996 0,747 10,524 9,329 49,520 10,076 

Boeing  737 Norge (950 
km) 38,996 0,747 10,524 9,329 49,520 10,076 

Dash 8-100 17,100 0,328 4,615 4,091 21,714 4,418 

 

 

Fabrikasjon av fly 

Innledning 

Fly brukes både til transport av passasjerer og gods. Vi skal i dette dokumentet se på produksjon av 

fly for passasjertrafikk. Vi skal ta utgangspunkt i den tyske databasen ProBas 1007.  
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 ProBas er et samarbeidsprosjekt mellom kontoret for miljøforskning i det tyske Miljøverndepartementet 
(Umweltbundesamt) samt Öko-Institut, et uavhengig forskningsinstitutt i Freiburg, Tyskland. 
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Vi skal se på energibruk og utslipp til luft ved produksjon av passasjer-fly. I tallene som presenteres er 

ikke energibruk og utslipp ved fabrikkanleggene inkludert. Den energibruken og de utslipp som 

beregnes er for materialene som brukes i fabrikkanleggene. Transport av materialene er inkludert. 

Energibruk måles i primærenergi, det vil si at det tas hensyn til tap av energi og tilførsel av energi ved 

bruk av ulike energikilder. 

Representative fly for flytrafikk i Tyskland 

I Probas er det definert to flytyper for passasjertrafikk, et for tysk innenlands-trafikk og et for 

internasjonal trafikk.  Data for flytyper i ProBas er hentet fra TREMOD 1008. Innenlands i Tyskland 

benyttes 5 ulike flytyper. Tabell 386 viser flytypen, hvor mange fly Lufthansa har av de ulike typene, 

antall sitteplasser samt vekten til flyet.   

Vekt for et fly kan måles på forskjellige måter. Både maksimum take-off vekt, maksimum 

landingsvekt og operativ vekt med tomt fly er mål på flyets vekt 1009. Det siste målet er flyets vekt 

uten passasjerer eller drivstoff 1010, men inklusive mannskap og utrustning som utstyr, mat og drikke 
1011.  Take-off vekt er den totale vekt som er tillatt når flyet starter take-off på rullebanen. Dette er 

operativ vekt pluss passasjerer og drivstoff 1012. Landingsvekten er take-off vekt minus drivstoff 

forbrukt under flyturen 1013. 

Tabell 386 Flytyper brukt av Lufthansa på innenlands ruter i Tyskland 
1014

 

 
Antall 
   ( a) 

Sitte-
plasser 
     (b) 

Maksimum 
landings-
vekt   
(tonn)    

Maksimum 
take-off-
vekt   
(tonn)    

Tom 
operativ 
vekt  
  (tonn)    

Sitte-
plasser 
totalt 
  c= (a*b) 

Veiefaktor 
   
c/sum(a*b) 

Airbus A321 34 190 75,5 89,0 47,8 6460 0,282 

Airbus A320 36 156 64,5 73,5 42,2 5616 0,245 

Airbus A319 25 132 61,0 68,0 39,9 3300 0,144 

Boeing 737-300 33 127 52,6 57,6 32,9 4191 0,183 

Boeing 737-500 30 111 49,9 54,0 32,0 3330 0,145 

 

Den siste kolonnen i Tabell 386 er en veiefaktor. Først beregnes totalt antall sitteplasser for hvert fly 

som antall sitteplasser for ett fly multiplisert med antall fly. Deretter summeres dette over alle fly. 

Veiefaktoren er hver flytypes andel av totalt sitteplasser over alle fly. Vi kan bruke veiefaktoren til å 

beregne et gjennomsnittlig fly, målt med sitteplasser eller vekt. Et gjennomsnittlig innenlands fly i 

                                                           
1008

  TREMOD er en datastøttet regnemodell for energiforbruk og utslipp fra transport utviklet av Institut für 
Energie- und Umweltforschung (IFEU) i Heidelberg, Tyskland på oppdrag av UmweltBundesamt (se over). 
1009

 Se http://konzern.lufthansa.com/de/html/ueber_uns/flotte/index.html , 
http://en.wikipedia.org/wiki/Airbus_A320_family  for start og landingsvekt og 
http://www.airliners.net/aircraft-data/stats.main?id=94 for operativ vekt med tomt fly. 
1010

 Torenbeek, Synthesis of Subsonic Airplane Design, http://books.google.no , side 270 
1011

 http://www.hilmerby.com/fom/proc_speed.html  
1012

 Torenbeek, side 271. 
1013

 Se http://de.wikipedia.org/wiki/Landing_Weight  
1014

 http://konzern.lufthansa.com/de/html/ueber_uns/flotte/index.html . Operativ-vekter på 
http://www.airliners.net/aircraft-data/ 
 

http://konzern.lufthansa.com/de/html/ueber_uns/flotte/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Airbus_A320_family
http://www.airliners.net/aircraft-data/stats.main?id=94
http://books.google.no/books?id=NG2_qiSjmMEC&pg=PA271&lpg=PA271&dq=aircraft+operating+weight&source=bl&ots=O56bzAKIGf&sig=JmsYwT1r_3rGcvzwOpYAlRxd4p0&hl=nn&ei=-mklSofGHpmPsAa1yMjdBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1#PPA270,M1
http://www.hilmerby.com/fom/proc_speed.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Landing_Weight
http://konzern.lufthansa.com/de/html/ueber_uns/flotte/index.html
http://www.airliners.net/aircraft-data/


 

576 
 

Tyskland vil ha 150 sitteplasser med en tom operativ vekt på 40,3 tonn. Det er derfor rimelig å velge 

Airbus A320 som et representativt fly siden dette flyet kommer nærmest det gjennomsnittlige. 

Tabell 387 viser flytyper brukt på internasjonale flyginger av Lufthansa.  

Tabell 387 Flytyper brukt av Lufthansa på internasjonale ruter 
1015

 

Flytype 
Antall 
   (a) 

Sitteplasser 
    (b) 

Maksimum 
landings-
vekt   
(tonn)    

Maksimum 
take-off-
vekt   
(tonn)    

Tom 
operativ 
vekt  
  (tonn)    

Sitte-
plasser 
 c=(a*b) 

Veiefaktor 
  c/sum(a*b) 

Boeing 747-400 30 344 285,8 394,6 181,0 10320 0,377 

Airbus A340-600 23 306 259,0 368,0 177,0 7038 0,257 

Airbus A340-300 27 247 190,0 271,0 130,2 6669 0,244 

Airbus A330-300 15 221 187,0 233,0 121,9 3315 0,121 

 

Vi veier flytypene på samme måte som i Tabell 386 og kommer fram til at et gjennomsnittlig fly brukt 

på internasjonale ruter har 296 sitteplasser og veier 160,4 tonn. Av Tabell 387 ser vi at Airbus A340-

600 kommer nærmest disse verdiene. Vi velger derfor Airbus A340-600 som et representativt fly for 

Lufthansas internasjonale flyginger. 

I ProBas blir det antatt at flytypene består av to typer materialer, aluminium og hardplast. Tabell 388 

viser vekten for de to flytypene som er definert i ProBas fordelt på de to typer materialer. 

Tabell 388 Passasjerfly. Vekt i tonn fordelt på ulike materialer. 

Passasjerfly. 
Vekt i tonn. Innenlands Internasjonal 

Aluminium 55 216 

Hardplastikk 1016 6 24 

Sum 61 240 

 

Vektene for fly som benyttes i ProBas ligger altfor høyt i forhold til den operative vekt som et 

representativt fly har for innenlands og internasjonal flygninger i Tyskland. Vi vil derfor bruke verdier 

for materialbruk for flyene fra Probas, men justere verdiene i forhold til vektene for de to 

representative flyene vi har valgt ut, Airbus A320 og Airbus A340-600. Vi får da følgende 

materialsammensetning for disse flyene: 

Tabell 389 Materialfordeling for Airbus A320 og Airbus 340-600 

tonn 
Airbus 
A320  

Airbus 
A340-600 

Total operativ vekt 42,2 177,0 

Aluminium 38,1 159,3 
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 http://konzern.lufthansa.com/de/html/ueber_uns/flotte/index.html . Operativ-vekter på 
http://www.airliners.net/aircraft-data/ 
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 I databasen kalles dette for PUR-Hartschaum, altså hardt skum laget av PUR eller polyurethane som er et 
syntetisk stoff. Stoffet kalles også Montageschaum på tysk og blir bukket som tetningsstoff i byggematerialer. 

http://konzern.lufthansa.com/de/html/ueber_uns/flotte/index.html
http://www.airliners.net/aircraft-data/
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Hard-plastikk 4,2 17,7 

 

Airbus produseres i Toulouse, Frankrike, i Hamburg, Tyskland og i Sevilla, Spania. Fra og med 2009 

produseres Airbus også i Tianjin, Kina. Vi skal i det følgende bruke tysk elektrisitetsmiks og tyske 

produksjonsforhold fra ProBas som utgangspunkt for å beregne energibruk og CO2-utslipp for 

produksjon av materialer til de representative flyene for Lufthansa. 

Energibruk og utslipp ved framstilling av materialer til Airbus 320 og Airbus 340-600 

For dokumentasjon av energibrukfaktorer og utslippfaktorer refererer vi til dokumentasjon andre 

steder. Med disse faktorene kan vi beregne energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter ved 

produksjon av Airbus A320 og Airbus A340-600. Tabell 390 viser resultatet.  

Tabell 390  Energibruk ved produksjon og transport av materialer til Airbus A320 

Airbus A320  
Aluminium 
GJ 

Hard-
plastikk 
GJ Sum 

Atomkraft 911 42 953 

Biomasse 64 2 66 

Brunkull 522 37 559 

Naturgass 1 745 85 1 830 

Olje 1 059 61 1 120 

Geovarme 0 0 0 

Avfall 126 12 138 

Sekundærråstoff -7 -13 -21 

Solenergi 1 0 1 

Steinkull 1 577 5 1 582 

Vannkraft 674 2 676 

Vindkraft 28 1 28 

    

SUM 6 701 234 6 934 

  

Tabell 5 viser energibruk ved produksjon av Airbus A320. Til sammen forbrukes 6 934 GJ til 

produksjon og transport av materialer til flyet. Dette fordeler seg med 6 701 GJ til produksjon av 

aluminium og 234 GJ til produksjon av hard-plastikk.  

 Figur 113 Energibruk ved produksjon og transport av materialer til Airbus A320 
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Figur 113 er en grafisk framstilling av sum energiforbruk fra Tabell 390. Vi ser at naturgass og 

steinkull er de dominerende energikildene og at atomkraft utgjør en større energikilde enn 

vannkraft. 

Tabell 391 Energibruk ved produksjon og transport av materialer til Airbus A340-600 

Airbus A340-600 
Aluminium 
GJ 

Hard-
plastikk 
GJ Sum 

Atomkraft 3 807 179 3 986 

Biomasse 268 7 275 

Brunkull 2 182 156 2 338 

Naturgass 7 296 359 7 655 

Olje 4 429 257 4 685 

Geovarme 0 0 0 

Avfall 529 50 578 

Sekundærråstoff -30 -57 -87 

Solenergi 5 0 5 

Steinkull 6 595 21 6 616 

Vannkraft 2 820 9 2 828 

Vindkraft 115 4 119 

    

SUM 28 016 984 29 000 

 

Tabell 391 viser samme energibruk for Airbus 340-600. Til sammen brukes 29 000  GJ for produksjon 

av materialer og transport av disse. Av dette brukes 28 000 GJ til produksjon av aluminium. 
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Figur 114  Energibruk ved produksjon og transport av materialer til Airbus A340-600 

 

Figur 114 er en grafisk framstilling av Tabell 391. Figuren viser samme relative forhold mellom 
energikilder som Figur 113, men størrelsen på innsatsen av kildene  varierer selvfølgelig med 
materialmengden som benyttes i produksjonen. 

Tabell 392 Utslipp til luft ved produksjon og transport av materialer til Airbus A320 

Tonn  Aluminium 
Hard-
plastikk Sum 

Metan (CH4) 2,0 0,03 2,0 

Karbonmonoksyd (CO) 5,5 0,03 5,6 

Karbondioksyd (CO2) 480,1 20,08 500,1 

N2O (Lystgass) 0,0 0,00 0,0 

NMVOC 0,1 0,01 0,1 

NOx 1,1 0,04 1,1 

CO2-ekvivalenter 643,9 21,0 664,8 

 

Tabell 392 viser utslipp til luft ved produksjon og transport av materialer til Airbus A320. Til sammen 

slippes det ut nesten 665  tonn CO2. Av dette kommer nesten 644 , altså nesten 97%, fra produksjon 

av aluminium. Det slippes også ut over 2 tonn metan (CH4) og over 1 tonn med NOx. Tabell 392 viser 

også at aluminium er det klart dominerende materialet. For alle utslipps-kategorier utgjør bidraget 

fra aluminium mer enn 90%, for 5 utslippskategorier (metan, CO2, CO, NOx og CO2-ekvivalenter) er 

bidraget fra aluminium på mer enn 95% av totale utslipp. 

Tabell 393 Utslipp til luft ved produksjon og transport av materialer til Airbus A340-600 

Tonn Aluminium Hard- Sum 
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plastikk 

Metan (CH4) 8,4 0,11 8,5 

Karbonmonoksyd (CO) 23,1 0,14 23,2 

Karbondioksyd (CO2) 2 007,2 84,61 2 091,8 

N2O (Lystgass) 0,1 0,00 0,1 

NMVOC 0,2 0,02 0,3 

NOx 4,4 0,18 4,6 

CO2-ekvivalenter 2 692,2 88,3 2 780,5 

 

Tabell 393 viser samme utslipp for framstilling og transport av materialer til Airbus A340-600. Til 

sammen slippes det ut nesten 2 800 tonn CO2-ekvivalenter for produksjon av flyet. Av dette kommer 

nesten 2 700 tonn fra produksjon av aluminium alene. Det slippes også ut over 8,5  tonn metan og 

over 4,5 tonn med NOx. Igjen er det aluminium som er det klart dominerende materialet. 

 

Trikk og T-bane 

Innledning 
Dette dokumentet omhandler energibruk og utslipp for persontransport med trikk og t-bane. Vi skal 

fordele energibruk på direkte energibruk, indirekte energibruk til infrastruktur og transportmiddel 

samt brutto direkte energitillegg for produksjon og distribusjon av elektrisitet til trikk og t-bane. 

Utslippene fordeles på samme kategorier som energibruken. ' 

Estimatene stammer i hovedsak fra Chester & Horvath 1017. De analyserer tre transportsystem som er 

relevant i denne sammenheng. Det ene er BART (Bay Area Rapid Transit), et tunnelbanesystem som 

betjener San Francisco. Det andre transportsystemet er MUNI, San Francisco Municipal Railway som 

er et trikkesystem ("light rail") for San Francisco. Det tredje transportsystemet er Boston Green Line 

som er et trikkesystem ("light rail") for Boston. Chester & Horvath analyserer alle kategorier for 

energibruk og utslipp som er nevnt ovenfor. I tillegg skal vi bruke data fra SSB (2008) 1018 for den 

direkte framdriften av trikk og T-bane.  

Vil vil starte med en presentasjon av transportsystemene som Chester og Horvath analyserer. 
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 Chester, M., Horvath, A.:Environmental Life-cycle Assessment of Passenger Transportation: A Detailed 

Methodology for Energy,  Greenhouse Gas and Criteria Pollutant Inventories of Automobiles, Buses, Light Rail, 

Heavy Rail and Air v.2, 
http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=its/future_urban_transport  
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 Toutain, J.E.W, Taarneby, G., Selvig, E.,Energiforbruk og utslipp til luft fra innenlandsk transport, Statistisk 
Sentralbyrå, Rapport 2998/49. Heretter omtalt som SSB (2008), side 16, 
http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf 

http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=its/future_urban_transport
http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf
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Amerikanske transportsystem for trikk og T-Bane 

Generelt 

Urbane transportsystem i USA kan deles inn i flere kategorier deler 1019 :   

 Rapid Transit System består av elektrisk skinnegående trafikk som er adskilt fra annen trafikk, 

enten gjennom tunneler eller gjennom banestrekninger som er bygd over bakken. 

Pendlertog eller tog i regional trafikk faller ikke inn under denne betegnelsen. 

 Light Rail består av elektriske vogner alene eller sammen med andre vogner i togsett med få 

vogner. Et slikt system er ikke nødvendigvis adskilt fra annen trafikk i tunneler eller i 

overbygd bane, men de har egne skinner for framdrift av kjøretøyene. Kjørestrømmen 

tilføres vognene via kjøreledning.  Et slikt system har gjerne sin opprinnelse i et rent trikke-

system. Begrepet "light" referer til mengden av passasjerer systemet kan transportere.  

 Heavy Rail er Rapid Transit Systems med egne tunnel eller oppbygde baner for framdriften av 

kjøreøyene. Et slik system har egne stasjoner for betjening av de reisende, gjerne som 

stasjoner i tunneler. Intercity pendlertog eller regionale togforbindelser benevnes også som 

Heavy Rail. Begrepet "heavy" refererer ikke til vekten på vognene men på  den større 

mengden av passasjerer som et slikt system kan håndtere. 

 Metro eller subway er elektrisk skinnegående trafikk adskilt fra all annen trafikk som regel 

gjennom tunnelsystem. 

Disse kategoriene kan kombineres på ulike måter. Et transportsystem kan både ha innslag av trikk og 

skinnegående trafikk i egne tunnelsystem, systemet kan ha egne stasjoner i tunneler og vanlig 

avstigning uten spesielle stasjoner. De transportsystem vi skal se på er ulike kombinasjoner av 

systemene som er beskrevet ovenfor. 

MUNI 

MUNI, an Francisco Municipal Railway, er et light rail system som bygger på de kjente trikkene i San 

Francisco. Systemet betjener om lag 157 000 passasjerer hver dag 1020. Systemet består av 7 

trikkelinjer, 3 tunneler, 9 undergrunns-stasjoner, 24 stasjoner over bakken og flere stoppesteder 

utenom egne stasjoner. Systemet består av 151  vogner . Systemet er en blanding av T-bane system 

og trikkesystem. MUNI deler fire stasjoner med BART, i disse stasjonene er MUNI i den øvre delen av 

stasjonen mens BART er i den nedre. 

BART 

BART er et "Rapid Transit System" for området rundt San Francisco-bukta. BART har ikke strekninger 

som trafikkeres sammen med annen trafikk.  Bart opererer 5 linjer med til sammen 167 km med 

skinnegang 1021 og 43 stasjoner. Daglig transporterer systemet om lag 346 500 passasjerer.   

Figur 115 Offentlig transport i San Francisco-området 
1022

 

                                                           
1019

 http://en.wikipedia.org/wiki/Passenger_rail_terminology  
1020

 http://en.wikipedia.org/wiki/Muni_Metro  
1021

 http://en.wikipedia.org/wiki/Bay_Area_Rapid_Transit  
1022

 Google Maps med valgt opsjon "Kollektivtrafikk". 

http://en.wikipedia.org/wiki/Passenger_rail_terminology
http://en.wikipedia.org/wiki/Muni_Metro
http://en.wikipedia.org/wiki/Bay_Area_Rapid_Transit
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Figur 115 viser offentlig transport i San Francisco-området. MUNI transporterer den sentrale 

bykjerne. BART binder sammen San Francisco med områdene øst for byen mens Caltrain, et regionalt 

dieseldrevet pendlertog, binder sammen byen med områdene sørover mot San Jose og Gilroy.  

BART-tog har maksimalt tre vogner i et togsett. Systemet har bredere skinnegang enn vanlig jernbane 

i USA. BART-tog får ikke strøm fra en kjøreledning over toget men fra en ekstra strømførende ledning 

som enten går ved siden av vanlig skinnegang eller mellom disse skinnene. En slik overføring av 

strøm medfører økt tap ved overføring av strøm til togene siden en strømførende ledning ikke kan ha 

strøm med like stor spenning som en vanlig kjøreledning 1023. 

Boston Green Line 

Boston Green Line er et light rail-trikkesystem i Boston, USA. Green Line er en del av Boston subway. 

Linjen går undergrunns i sentrum av Boston men over bakken i områdene rundt byen. 

Gjennomsnittlig daglig passasjertall er om lag 237 700 passasjerer 1024.  Systemet betjener en linje på 

42 km og har i alt 66 stasjoner.  

Oppsummering 

Problemet med de tre transportsystemene er at de ikke er rene system. Ingen av systemene er rene 

trikkesystem og ingen er rene T-bane system. De er alle hybrid-system med varierende innslag an 

andre transportsystem. I de følgende analyser vill vi anta at BART er det nærmeste vi kommer et rent 

T-bane system og at Green Line er det nærmeste vi kommer et rent trikke-system. Vi vil også anta at 

MUNI som et light rail system ligger nærmere Green Line enn BART.  

                                                           
1023

 http://en.wikipedia.org/wiki/Third_rail 
1024

 http://en.wikipedia.org/wiki/Green_Line_(MBTA) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Third_rail
http://en.wikipedia.org/wiki/Green_Line_(MBTA)
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Tank-to-Wheel 

Energibruk 

Tabell 394 og Tabell 395 viser energibruk til framdrift  og transportarbeid for trikk og T-bane i Oslo 

fordelt på ulike år. Tallene er hentet fra årsrapporten fra AS Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk 

AS 2007 1025.  Det antas at energibruken oppgitt av Oslo Sporveier i 2007 inkluderer tap ved 

omforming av strøm til Sporveiens kjørenett samt tap ved overføring fra kjøreledning på samme 

måte som i årsrapporten fra 2005 1026. 

Tabell 394 Transportarbeid og energibruk  for T-Bane Oslo    

T-bane 2008 2007 2006 2005 2004 

Reiser (mill) 73 66,5 64,5 63,5 59,4 

Person-km (mill) 437 399 387 406 362 

Vognkm (mill) 21,5 20,7 19,8 20,2 18,4 

Tog-km (mill) 5,9 5,7 5,5 5,6 4,9 

Plass-km (mill) 2769 2610 2436 2502 2282 

Beleggsprosent (plass) 15,8 15,3 15,9 16,2 15,9 

Energi GWh totalt 76,6 81,2 77,4 73,08 68,78 

 
 

    MJ pr passasjer-km 0,631 0,733 0,720 0,648 0,684 

MJ pr vogn-km 12,83 14,12 14,07 13,02 13,46 

MJ pr tog-km 46,74 51,28 50,66 46,98 50,53 

 

Tabell 395 gir de samme opplysninger om trikken til Oslo Sporveier.  Tabellene viser at Tank-to-

Wheel energibruk både pr passasjer-km og pr vogn-km er lavere for T-bane enn for trikk.  

Tabell 394 viser også tog-km for T-banen. For trikk er det bare oppgitt vogn-km, ikke tog-km. Det 

antas derfor at vogn-km og tog-km er identiske størrelser for trikken. 

Tabell 395 Transportarbeid trikk Oslo    

Trikk 2008 2007 2006 2005 2004 

Reiser (mill) 40 37 36,5 32,5 30,4 

Person-km (mill) 127 118 117 107 91 

Vognkm (mill) 4 4 3,9 3,4 2,9 

Plass-km (mill) 585 581 560 492 425 

Beleggsprosent (plass) 21,7 20,4 20,8 21,8 21,5 

Energi GWh totalt 27,6 27,1 25,74 24,61 18,2 

 
 

    MJ pr passasjer-km 0,782 0,827 0,792 0,828 0,720 

MJ pr vogn-km 24,84 24,39 23,76 26,06 22,59 

 

                                                           
1025

 http://ruter.no/Global/PDF_filer/rapporter/regnskap_aarsberetning/rapport_2007_nett.pdf. Tallene for 
2008 er fra Ruter Årsrapport 2008. http://ruter.no/PageFiles/1831/webrapport_2008.pdf 
1026

 http://oslosporveier.gazette.no/upload/Dokumentvedlegg/arsrapport_2005/miljørapport2_2005.pdf 

http://ruter.no/Global/PDF_filer/rapporter/regnskap_aarsberetning/rapport_2007_nett.pdf
http://ruter.no/PageFiles/1831/webrapport_2008.pdf
http://oslosporveier.gazette.no/upload/Dokumentvedlegg/arsrapport_2005/miljørapport2_2005.pdf
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Chester & Horvath deler inn estimatene for den direkte energibruken for BART, MUNI og Green Line i 

tre deler. Den ene delen er energibruk til ren framdrift av transportsystemet. Den andre delen er 

stillstandsenergi, energi som brukes når trikken eller T-bane vognene stopper ved stasjonene eller 

stoper ved slutten av linjen. Denne delen omfatter også stasjonær oppvarming av vogner før bruk. 

Den tredje delen er energibruk som kreves for å drive system for belysning, ventilering og 

klimaanlegg (HVAC1027) om bord i vognene. Fordelingen av energibruk mellom de tre deler er basert 

på informasjon fra produsenter av vogner og hjelpesystem. Fordelingen mellom framdrift og 

stillstandsenergi for Green Line og MUNI antas å være den samme som for BART. I BART-systemet er 

denne fordelingen gjort på bakgrunn av mer detaljerte opplysninger. 

Chester & Horvath opplyser ikke om tap i det interne ledningsnettet eller tap ved omforming av 

spenning til dette nettet er inkludert i framdriftsenergien. 

Tabell 396 Energibruk Tank-to-Wheel for ulike trikk- og T-bane system i USA 2008. 

 
MJ pr passenger-mil MJ pr passasjer-km 

 
BART MUNI 

Green 
Line BART MUNI 

Green 
Line 

Framdrift  0,690 0,730 0,530 0,429 0,454 0,329 

Stillstandsenergi 0,350 0,370 0,270 0,217 0,230 0,168 

Lys, HVAC 0,096 0,130 0,079 0,060 0,081 0,049 

Sum 1,136 1,23 0,879 0,706 0,764 0,546 

 

Tabell 396 viser energibruk for framdrift, stillstandsenergi og HVAC for BART, MUNI og Green Line. 

Energibruken er oppgitt i MJ pr passenger-mile. Omregning til MJ pr passasjer-km er gjort her ut fra 

formel i Likning 42. 

Likning 42 Omregning fra energi pr passenger-mile energi til passasjer-km 

      

            
 

      

              
 
              

            
 

Det siste leddet i Likning 42 er identisk med antall mile pr km, altså 1/1,609344=0,6213712. 

Tabell 397 Total energibruk pr levetid for trikk eller T-bane vogn 

TJ pr tog  pr levetid BART MUNI Green Line 

Framdrift  350 28 40 

Stillstands- energi 180 14 20 

Lys, HVAC 48 4,8 6 

Sum 578 46,8 66 

 

Chester & Horvath oppgir også energibruken for hele trikken eller T-bane vogn-settet over hele 

levetiden. Forfatterne kaller dette "train-life". Tabell 397 viser denne energibruken. Ut fra Tabell 396 

og Tabell 397 kan vi beregne antall passasjer-km for hver trikk eller T-bane over hele levetiden. Det 

antas at tall for BART er oppgitt pr tog mens tall for Green Line og MUNI er oppgitt pr vogn. 

                                                           
1027

 HVAC=Heating, Ventilation and Air Conditioning 
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Chester og Horvath anslår levetiden for hver BART-tog til 26 år og levetiden for hver vogn i  MUNI og 

Green Line systemene til  27 år. Likning 43 viser hvordan antall passasjer-km pr tog og pr vogn pr 

levetid kan estimeres.    

Likning 43 Beregning av antall passasjer-km for hver vogn i trikk eller T-bane system  

       

            
 

       

      
 

      

            
  

En beregning med utgangspunkt i Likning 43 gir om lag 816 millioner passasjer-km for hvert tog i 

BART-systemet over hele levetiden, 61 millioner passasjer-km for hver vogn i MUNI-systemet og om 

lag 121,5 millioner passasjer-km for hver vogn i Green Line systemet. Systemene er ikke direkte 

sammenliknbare siden de har forskjellig utforming og forskjellig lengde, men noe av forklaringen på 

den lavere energibruken pr passasjer-km for Green Line sammenliknet med MUNI kan være 

forskjeller i transportarbeid pr vogn. 

Vi kan også beregne Tank-to-Wheel energibruk pr sete-km. Likning 44 viser hvordan beregningen er 

foretatt. Siste leddet i likningen er passasjer-belegget. Opplysningene om passasjer-belegg er hentet 

fra Ruters miljørapport 2008 og gjelder for 2008 1028. Vi lar Green Line og MUNI ha samme 

passasjebelegg som trikk i Oslo 2008 mens BART får samme passasjer-belegg som T-bane Oslo 2008. 

Likning 44 Beregning av Tank-to-Wheel energibruk pr sete-km 

  

       
 

  

       
 
       

       
 

Tabell 398 oppsummerer energibruken i MJ pr passasjer-km for framdrift av trikk og T-bane system i 

USA og Norge. Chester & Horvath beregner energibruk og utslipp pr "vehicle miles travelled". Det 

antas at dette er identisk med tog-km for BART og vogn-km for Green Line og MUNI. Av denne grunn 

er energibruken for Tank-to-Wheel kjeden for T-banen i Oslo beregnet pr tog-km og ikke pr vogn-km 

for å være sammenliknbart med BART. Vi skal senere bruke BART til å dimensjonere energibruk og 

utslipp fra konstruksjon og vedlikehold av infrastruktur for T-bane i Oslo. Derfor er det viktig å 

sammenlikne framdriftsenergien for de to system med bruk av samme indikator. 

Tabell 398 Energibruk MJ pr passasjer-km for trikk  og T-bane. Tank-to-Wheel  

Tank-to-Wheel 

Millioner 
passasjer-

km 1029 
MJ/pass-

km 
Millioner 

Vogn-km § 
MJ/vogn-

km # 

Passasjer- 
belegg 
(pst) 

MJ sete-
km 

Trikk Oslo 2008 127 0,782 4 24,8 20,4 0,160 

MUNI 322 0,764 2,1 16,8 20,4 0,156 

Green Line 290 0,546 5,3 30,0 20,4 0,111 

T-Bane Oslo 2008  437 0,631 5,9 46,7 15,3 0,097 

BART  2 092 0,706 13,8 102,5 15,3 0,108 
§ Tog-km for T-bane Oslo og BART    # Pr tog-km for T-bane Oslo og BART 

                                                           
1028

 Ruter: Årsrapport 2008 
1029

 For BART, MUNI og Green Line, se Chester & Horvath, Table 41, side 53. For trikk og T-Bane 2007 se 
Årsrapport Oslo Sporveier,  side 16 
http://ruter.no/Global/PDF_filer/rapporter/regnskap_aarsberetning/rapport_2007_nett.pdf 

http://ruter.no/PageFiles/1831/webrapport_2008.pdf
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Utslipp av CO2-ekvivalenter 

Det antas at trikk og T-bane i Norge ikke har utslipp av CO2-ekvivalenter for framdrift av kjøretøyene. 

Hjelpesystemene for trikk og T-bane i Norge bruker strøm fra norsk vannkraft og vi antar null utslipp 

av CO2-ekvivalenter ved bruk av denne elektrisiteten. Det skyldes at kjøretøyene er elektriske 

motorer som ikke forbrenner fossilt drivstoff. 

Indirekte energibruk 
Den indirekte energibruken skal vi dele inn i to deler. Første del omfatter infrastruktur for 

transportsystemene. Den andre delen omfatter produksjon av transportmiddel for systemene. Vi skal 

bruke estimat fra Chester og Horvath for analyse av begge typer energibruk supplert med egne 

estimat for produksjon av T-bane vogn i Oslo. Når det gjelder energibruk knyttet til konstruksjon og 

vedlikehold av infrastruktur har vi ingen andre estimat å kontrollere mot.  

Når det gjelder energibruk til drift av infrastrukturen skal vi sammenlikne med opplysninger fra 

årsrapporten til Oslo Sporveier i 2007. Vi starter med estimat av energi og utslipp knyttet til 

konstruksjon, drift og vedlikehold av systemenes infrastruktur. 

Chester & Horvath bruker både prosess-analyse og input-output analyse (IO) i sine estimat. 

Konstruksjon av stasjoner er en hybrid analyse hvor IO-analyse er brukt for å  beregne energibruk og 

utslipp for framstilling av  materialene betong og stål. Estimat av stasjonsbelysning bygger på 

prosess-analyse, det samme gjør drift av heiser. Estimatet for togkontroll stammer fra BART og er 

tilpasset de andre transport-systemene. Estimatet for konstruksjon av banetrase med skinnegang 

bygger på en hybrid analyse hvor IO-analyse er brukt til å beregne energibruk og uslipp som følger av 

framstilling av materialene betong, stål , sand og grus. Bearbeiding av materialer og sammenstilling 

av banetrasee samt skinnegang er gjort med prosess-analyse. 

Infrastruktur 

Vi skal se på konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur for trikk og T-bane. Estimatene er 

henter fra Chester & Horvath. De inkluderer ikke tunneler i estimatet for T-bane. Med utgangspunkt i 

Schlaupitz (2008) 1030 skal vi forsøke å gi et et estimat for energibruk og utslipp knyttet til 

konstruksjon og drift av tunneler. 

Vi skal bruke MUNI og Green Line som utgangspunkt til å dimensjonere energibruk og utslipp for 

konstruksjon og vedlikehold av infrastruktur for trikk i Oslo. For stasjoner vil vi gjøre egne estimat for 

trikken basert på opplysninger fra Chester og Horvath for bakke-stasjoner i Green Line og MUNI  

systemene. 

For T-banen i Oslo skal vi bruke BART som utgangspunkt for å estimere energibruk og utslipp knyttet 

til konstruksjon og vedlikehold av infrastruktur. Vi vil gjøre egne estimat for konstruksjon og 

vedlikehold av stasjoner i T-bane systemet og vi ser bort fra konstruksjon og vedlikehold av tunneler 

for T-banen.  

                                                           
1030

 Schlaupitz, H.: Energi- og klimakonsekvenser av moderne transportsystemer. Norges Naturvernforbund, 
Rapport 3/2008, http://naturvern.imaker.no/data/f/1/24/31/4_2401_0/Rapport_250908.pdf 

http://naturvern.imaker.no/data/f/1/24/31/4_2401_0/Rapport_250908.pdf
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Det antas i det følgende at energibruk og utslipp pr vogn-km i BART systemet fra Chester og Horvath  

gjelder pr tog og ikke pr vogn. Antakelsen er basert på opplysninger om linjelengde og antall "vehicle 

miles travelled" (VMT). For Green Line oppgir forfatterne en VMT på 3,3 millioner i 2005 som 

tilsvarer 5,3 millioner vogn-km. Samlet linjelengde for MUNI er 42 km 1031.  Trikken i Oslo produserte i 

2008 omlag 4 millioner vogn-km med en traseelengde på 41 km 1032. tallene for trikken i Oslo og 

Green Line stemmer derfor rimelig godt overens når vi antar vogn-km for begge system. 

BART produserte i følge Chester & Horvath 8,6 millioner VMT som tilsvarer 13,8 millioner "vehicle 

km". BART har en linjelengde på 167 km 1033. T-banen i Oslo har en traseelengde på 76 km og utførte i 

2008 omlag 21,5 millioner vogn-km og 5,9 millioner tog-km 1034. Om vi beregner vogn-km pr millioner 

km får vi 0,28 for T-bane i Oslo og 0,0873 for BART. Beregner vi tog-km pr millioner km får vi 0,078 

for T-banen i Oslo, ett tall som er mye mer sammenliknbart med BART. Vi antar derfor at med 

"vehicle miles travelled" menes tog-km for BART. For å lage sammenlinkbare tall fra T-bane i Oslo 

skal vi derfor beregne energibruk og utslipp pr tog-km og ikke pr vogn-km. 

Transportsystemenes dimensjoner 

Vi skal starte med å se på noen egenskaper ved systemene vi skal analysere. Poenget med denne 

oversikten er å gi et bilde av dimensjonene som energibruk og utslipp står i forhold til. 

Tabell 399 Antall stasjoner og energiforbruk pr år for belysning av alle stasjoner for ulike trikk og T-bane system USA 
2008 

Stasjoner BART MUNI 

Green 
Line  
1035 

Totalt antall 40,5 56 66 

Antall oppløftede  14 
 

2 

Antall ved bakkenivå 13 47 55 

Antall undergrunn 13,5 9 9 

Heiser 176 28 16 

Total energiforbruk pr år for belysning av stasjoner GWh) 43,7 5,9 0,14 

 

Tabell 399 viser stasjoner i systemene BART, MUNI og Green Line. BART og MUNI deler 5 

undergrunns-stasjoner. Vi har, i likhet med Chester og Horvath, fordelt 2,5 stasjon på hvert 

transportsystem. 

Energiforbruket for belysning av stasjoner for Green Line  bakkestasjoner utgjør i følge Chester & 

Horvath 2 600 kWh pr stasjon pr år 1036. Vi bruker samme tall for en bakkestasjon i MUNI-systemet. 

Tabell 400 Forbruk av betong til konstruksjon pr stasjon og energi til belysning pr stasjon i ulike trikk og T-bane system i 
USA 2008.   

                                                           
1031

 http://en.wikipedia.org/wiki/Green_Line_(MBTA)  
1032

 Side 22,   http://ruter.no/PageFiles/1831/webrapport_2008.pdf 
1033

 http://en.wikipedia.org/wiki/Bay_Area_Rapid_Transit 
1034

 Side 22,   http://ruter.no/PageFiles/1831/webrapport_2008.pdf 
1035

 Antall stasjoner for Green Line er hentet fra http://en.wikipedia.org/wiki/Green_Line_(MBTA), for BART og 
MUNI er opplysningene henter frå Chester & Horvath (2008)- 
1036

 Chester & Horvath, side 60 

http://en.wikipedia.org/wiki/Green_Line_(MBTA)
http://ruter.no/PageFiles/1831/webrapport_2008.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Bay_Area_Rapid_Transit
http://ruter.no/PageFiles/1831/webrapport_2008.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Green_Line_(MBTA)
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Stasjonstype Antall Betong ft3 

Betong 
m3 

Belysning 
stasjoner 

GWh/- 
stasjon/ 

år 

BART 1037 Oppløftet 14 520 000 14 725 0,9 

 
Undergrunn 16 770 000 21 804 2,3 

 
Delt undergrunn 5 1 100 000 31 149 

 

 
Bakkenivå 13 440 000 12 459 0,9 

MUNI 1038 Bakkenivå 47 9 000 255 0,0026 

 
Undergrunn 9 310 000 8 778 

 

 
Delt undergrunn 5 1 100 000 31 149 

 Green Line 1039 Bakkenivå 61 5 100 144 0,0026 

 
Undergrunn 9 310 000 8 778 

 

 
Delt undergrunn 5 1 100 000 31 149 

  

Tabell 400 viser forbruket av betong 1040 for ulike typer stasjoner i de ulike transportsystemene for 

trikk og T-bane i USA.  Tabellen er tatt med for å vise dimensjonene på de ulike stasjoner. I tillegg 

oppgir Chester & Horvath  at konstruksjon av alle stasjoner i BART-systemet krever 368 tonn med stål 
1041. Samme tall for MUNI er 95 tonn mens tallet for Green Line er 82 tonn med stål. Tabell 400 viser 

også hvilke energibrukstall pr stasjonstype som gir energiforbruket for belysning for alle stasjoner i 

de ulike system i Tabell 400. 

Tabell 401 viser transportarbeidet og utkjørt distanse for de ulike trikk og T-bane system i USA 2008. 

Tabellen viser også lengden på linjenettet for de ulike transportsystem. Tabellen viser at BART som et 

T-bane system er det klart største. De to trikke-systemene er om lag like, men MUNI produserer mer 

passasjer-km med færre vogn-km enn Green Line i Boston.  

Tabell 401 Transportarbeid, utkjørt distanse og linjelengde for trikk og T-bane system USA 2008. 

 millioner 
passenger 
mile 

millioner 
passasjer-
km 

millioner 
vehicle 
miles 

millioner 
vogn-km # 

Lengde 
linjenett i 
km 

BART   1 300 2 092 8,6 13,8 167 

MUNI 200 322 1,3 2,1   

Green Line 180 290 3,3 5,3 42 

 # Tog-km for BART 

Tabell 402 viser total forbruk av pukk, stein, betong og stål for konstruksjon av banetrasee og 

skinnegang for BART, MUNI og Green Line. Chester & Horvath oppgir at MUNI har 57 000 

                                                           
1037

 Side 57 
1038

 Side 58 
1039

 Side 58 og side 60 (antall) 
1040

 Omregning fra kubikkfot til kubikkmeter er gjort med utgangspunkt i IEA,  
http://www.iea.org/stats/unit.asp 
1041

 Chester & Horvath, Table 47 side 59 
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betongsviller i alt mens Boston Green Line har 100 000 betongsviller i alt.  Med en sville for hver 24 

tomme og en linjelengde på 142 km har BART 232 320 betongsviller. 

 

Tabell 402 Samlet forbruk av ballast, betong og stål for konstruksjon av banetrasee og skinnegang i ulike trikk og T-bane 
system i USA 2008 

 

Ballast 
(pukk,stein) m3 Betong m3 Steel tonn 

BART 453070  453070  7257  

MUNI 
  

9979  

Green Line 
  

16783  

 

Energibruk 

Estimat for energibruken for konstruksjon av infrastruktur for T-bane hos Chester & Horvath 

omfatter ikke tunneler. Med utgangspunkt i Schlaupitz (2008) skal vi gi et estimat en energibruk for 

konstruksjon av tunneler pr passasjer-km.  

Tabell 403 Energibruk pr passasjer-km for konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur for trikk og T-bane system 
USA 2008. 

 

 
MJ pr passenger-mile MJ pr passasjer-km 

 

 
BART MUNI 

Green 
Line BART MUNI 

Green 
Line 

Konstruksjon Konstruksjon av stasjoner 0,210 0,310 0,150 0,130 0,193 0,093 

 Konstruksjon av 
trasee/skinnegang og 
overføringsnett 0,170 0,170 0,150 0,106 0,106 0,093 

 Parkering stasjoner 0,044 0,000 0,010 0,027 0,000 0,006 

Drift Belysning av stasjoner 0,008 0,210 0,064 0,005 0,130 0,040 

 Stasjonsheiser 0,002 0,022 0,008 0,001 0,014 0,005 

 Togkontroll på stasjoner 0,003 0,130 0,041 0,002 0,081 0,025 

 Parkeringsbelysning stasjoner 0,044 0,000 0,012 0,027 0,000 0,007 

 Diverse stasjoner 0,001 0,180 0,140 0,000 0,112 0,087 

Vedlikehold Vedlikehold stasjoner 0,140 0,018 0,044 0,087 0,011 0,027 

 Rengjøring stasjoner 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 

 Vedlikehold trasee og 
skinnegang 0,009 0,063 0,020 0,005 0,039 0,012 

 

       Sum Total sum 0,630 1,104 0,639 0,392 0,686 0,397 

 Sum konstruksjon 0,424 0,480 0,310 0,263 0,298 0,193 

 Sum drift 0,057 0,542 0,265 0,036 0,337 0,165 

 Sum vedlikehold 0,149 0,082 0,064 0,093 0,051 0,040 
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Tabell 403 viser energibruk for konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur for trikk og T-bane 

system i USA 2008. Kategorien "Diverse stasjoner" er uspesifisert forbruk av elektrisk strøm 1042 til 

drift av stasjoner. Forbruket for undergrunns-stasjoner for MUNI og Green Line er dimensjonert etter 

BART mens forbruket for bakke-stasjoner og oppløftede stasjoner er dimensjonert etter Green Line's 

stasjoner i tilsvarende kategorier. 

 For T-bane systemet BART er energibruken til konstruksjon pr passasjer-km betydelig større enn 

energibruk pr passasjer-km til drift og vedlikehold. For trikke-systemene MUNI og Green Line utgjør 

driften av infrastrukturen en større del av samlet energibruk pr passasjer-km, for MUNI er energibruk 

til drift større enn energibruk til konstruksjon. For BART er energi til vedlikehold større enn 

energibruk til drift, for trikke-systemene MUNI og Green Line er situasjonen omvendt. 

Figur 116 Energibruk pr passasjer-km til konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur for BART 

 

Alt i alt viser Tabell 403 at driften av systemene utgjør en mye større andel av samlet energibruk pr 

passasjer-km for trikke-systemene enn for T-bane systemet. For kategoriene belysning av stasjoner, 

drift av heiser, togkontroll og diverse kommer MUNI og Green Line betydelig høyere enn BART. Dette 

skyldes at BART transporterer flere passasjerer som energibruken kan fordeles på. Tabellen viser 

derfor at trikke-systemene har en  energikrevende drift i forhold til det antall passasjerer systemene 

kan betjene. 

Figur 117 Energibruk pr passasjer-km til konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur for MUNI og Green Line 
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Figur 116 viser energibruk for konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur passasjer-km for 

BART. Figur 117 viser de samme verdier for MUNI og Green Line. 

Estimatene for energibruk i Tabell 403 og i Figur 116 og Figur 117 er eksklusive energi til konstruksjon 

og drift av tunneler. Vi skal forsøke å estimere denne energibruken med utgangspunkt i Schlaupitz 

(2008). Vi antar at energibruk og utslipp til vedlikehold av tunneler er lik null. Når det gjelder drift av 

tunneler vil det være ekstra energibruk til ventilasjon og belysning. Vi gjør oppmerksom på at 

Schlaupitz oppgir sine estimat i primærenergi mens Chester og Horvath bruker forbrukstall eller 

sluttenergi i de delene av deres estimat som basert på input-output analyse. 

Chester & Horvath oppgir at tunneler er holdt utenfor fordi de ikke har funnet holdbare  metoder for 

å estimere energibruk knyttet til konstruksjon og drift av dem. Vi gjør oppmerksom på at estimatene 

vi presenterer her gjelder for norske forhold og at de geologiske forutsetningene i USA (og særlig i 

jordskjelv-utsatte  San Francisco) vil kunne være annerledes. 

Tabell 404 viser estimat for konstruksjon av tunnel med dobbeltspor fra Schlaupitz 1043. 

Tabell 404 Energibruk  i kWh pr banemeter for konstruksjon og drift av dobbeltsporet tunnel 

Aktivitet Konstruksjon Drift pr år 

Bygging av banetrasee 5 846 5,22 

Montering overbygning 522 0 

Drivstofforbruk i driftsfasen 0 11,13 

El- og termisk energi i 
driftsfasen 0 35,40 

Materialer banetrase 7 235 41,87 

Materialer overbygning 2 945 -4,07 

Øvrige materialer 365 6,33 

    
 kWh pr banemeter i tunnel 16 913 95,88 
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 Schlaupitz, (2008) Tabell 8-16, side 46. 
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Det er estimert negative tall for energi for materialer til overbygning i driftsfasen for å unngå 

dobbelttelling. Uten denne korreksjonen vil  energibruken komme med to ganger, en gang for 

konstruksjon og en gang for drift. 

I Tabell 405 er energibrukstallene for konstruksjon og drift pr banemeter i tunnel  brukt til å beregne 

energibruk for konstruksjon og drift av tunneler i BART-systemet. Chester og Horvath opplyser at 

BART har om lag 34 km (21 miles) med linje i tunnel 1044. Videre opplyser de at 

persontransportarbeidet produsert av BART i 2005 var på 2 092,1 millioner passasjer-km i 2005 (1300 

passasjer-miles) 1045. BART har en samlet linjelengde på 142 km.  Tabell 405 viser derfor energibruken 

pr passasjer-km for konstruksjon av dobbeltsporet tunnel i et transportsystem med tunnel-andel på 

om lag 24%. Med betydelig høyere eller lavere andel for tunnel vil energibruken pr passasjer-km bli 

annerledes. 

Tabell 405 Energibruk for konstruksjon og drift av dobbelsporet tunnel for BART 

 
Konstruksjon Drift 

Tunnellengde BART (m) 33 796 33 796 

Energibruk dobbeltsporet tunnel pr banemeter (GJ) 60,887  0,345 

Total energi for 34 km dobbelsporet tunnel hele 
systemets levetid (GJ) 2 057 744   

Levetid år 25  

Energi ett år (GJ) 82 310  11 655 

Millioner passasjer-km 2005 2 092, 15  2 092, 15 

  
 

MJ pr passasjer-km 0,0393 0,0056 

Chester & Horvath oppgir en levetid på banetrasee og skinnegang ("track") på 25 år 1046.  

Schlaupitz estimerer også driften av tunneler pr bane-meter. Tabell 404 viser 95,88 kWh pr 

banemeter pr år. Dette gir 345,17 MJ pr banemeter. Med 33 796 meter får vi en samlet energibruk til 

tunneldrift på 11 655,4 GJ pr år. Dividert på persontransportarbeidet gir dette  0,0056 MJ pr 

passasjer-km. Drift av tunneler ett år krever en energibruk på 0,0056 MJ/passasjer-km. 

Tabell 406 Energibruk pr passasjer-km for konstruksjon og drift av infrastruktur BART med og uten tunnel 

 

MJ pr 
passasjer-km 

Sum konstruksjon 0,263 

Sum drift 0,036 

Sum vedlikehold 0,093 

  Konstruksjon av tunnel 0,039 

Drift av tunnel 0,006 

  Sum konstruksjon med tunnel 0,303 
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 Chester & Horvath, side 64. 
1045

 ibid. Table 41, side 53. 
1046

 Chester & Horvath, side 66. 



 

593 
 

Sum drift med tunnel 0,041 

 

Tabell 406 viser energibruken for konstruksjon og drift av infrastruktur for BART med og uten 

tunneler. Vi antar at vedlikeholdet av tunneler lik null, vi bruker bare det ordinære vedlikeholdet som 

vi allerede har tatt høyde for.  

Energi til konstruksjon av tunnel utgjør nesten 13% av samlet energibruk til konstruksjon inklusive 

tunnel. Energibruk til drift av tunnel utgjør om lag 14,6% av samlet energibruk til drift av T-bane 

systemet inklusive tunnel. Vi minner om at vi har brukt estimat for drift av jernbanetunnel og at 

kravene til belysning og signalanlegg kan være annerledes for jernbane og T-bane. 

Tabell 407 viser energibruk for konstruksjon, vedlikehold og drift av infrastruktur for BART, MUNI og 

Green Line fordelt pr vogn-km for MUNI og Green Line og pr tog-km for BART 1047.   

Tabell 407 Energibruk pr vogn-km (MUNI/Green Line) og tog-km (BART) for konstruksjon, drift og vedlikehold av 
infrastruktur for trikk og T-bane system USA 2008. 

 
BART MUNI GreenLine 

Konstruksjon av stasjoner 19,263 4,163 4,909 

Konstruksjon av trasee/skinnegang og overføringsnett 14,913 2,299 4,971 

Parkering stasjoner 3,915 0,000 0,336 

Belysning av stasjoner 0,684 2,858 2,113 

Stasjonsheiser 0,168 0,292 0,273 

Togkontroll på stasjoner 0,292 1,802 1,367 

Parkeringsbelysning stasjoner 3,977 0,000 0,385 

Diverse stasjoner 0,075 2,423 4,722 

Vedlikehold stasjoner 13,049 0,249 1,491 

Rengjøring stasjoner 0,017 0,009 0,000 

Vedlikehold trasee og skinnegang 0,808 0,870 0,684 

    Sum 57,159 14,966 21,251 

Sum konstruksjon 38,090 6,462 10,215 

Sum drift 5,195 7,376 8,861 

Sum vedlikehold 13,874 1,128 2,175 

Sum konstruksjon inkl. tunnel 44,037 
  Sum drift inkl. av tunnel 6,038 
   

Energibruk infrastruktur for T-bane og trikk Oslo 

Oslo Sporveiers årsrapport for 2009 1048 viser energibruk til drift av infrastruktur for trikk og T-Bane. 

Energibruken omfatter elektrisitet til belysning av stasjonsområde, snøsmelteanlegg, signalanlegg og 

bommer. Når det gjelder snøsmelteanlegg omfatter dette varme til sporvekslere og pensespor. 

Tabell 408 viser energibruken sammen med opplysninger om transportarbeid i passasjer-km og 

                                                           
1047

 Chester & Horvath, Table 52, 54 og 55 
1048

 E-post Halvor Jutulstad, 3 mars 2010, se også Miljørapporten fra Oslo Sporveier 2005, Side 6, 
http://oslosporveier.gazette.no/upload/Dokumentvedlegg/arsrapport_2005/miljørapport2_2005.pdf  
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utkjørt distanse i vogn-km og tog-km for trikk og T-bane i Oslo 2008. Tabellen viser også 

energibruken fordelt pr passasjer-km, pr vogn-km og pr tog-km for T-bane 

I Tabell 408 er det i tillegg inkludert forbruk av 3 GWh  fossilt drivstoff til maskiner i driftsfasen. 

Denne energimengden er fordelt mellom trikk og T-bane etter antall meter banelengde. Det antas at 

forbruket av fossilt drivstoff er likt pr banemeter for de to systemene. 

Tabell 408 Energibruk til drift av infrastruktur Oslo Sporveier 2008 

 
T-Bane Trikk 

GWh 19,8 3,1 

Meter banelengde 76 000 39 000 

Millioner passasjer-km 437 127 

Millioner vogn-km 21,5 4 

MJ/passasjer-km 0,163 0,088 

MJ/vogn-km 3,31 2,81 

MJ/bane-meter 937,1 287,8 

MJ pr tog-km 12,07 
  

Tabell 408 viser at energibruken for drift av infrastruktur for T-Bane i Oslo 2008 ligger betydelig over 

den samme energibruken for BART målt pr passasjer-km og pr vogn-km.  

Energibruken for trikk i Oslo  er lavere enn tilsvarende energibruk til drift av infrastruktur for MUNI 

og Green Line både pr passasjer-km og pr vogn-km. Dette skyldes ventelig at de amerikanske trikke-

systemene ikke er rene trikke-system slik Oslo Sporveiers trikk er. Både MUNI og Green Line er 

integrert i T-bane system eller jernbane-system og de har undergrunns-tuneller som krever mye 

belysning og ventilasjon noe som ikke er tilfellet for trikken i Oslo.   

Tabell 408 viser også at pr bane-meter er infrastrukturen til T-banen over tre ganger så 

energikrevende å drive som infrastrukturen til trikk i Oslo. 

Tabell 408 viser energibruk til drift av infrastruktur. Vi vil beregne energibruken for konstruksjon og 

vedlikehold av infrastruktur for trikk i Oslo ved hjelp av estimatene som er presentert for Green Line.  

Vi velger Green Line fordi energibruken til drift av infrastruktur pr passasjer-km ligger nærmest den 

oppgitte energibruken til drift av infrastruktur i Ruters system i 2008. Green Line bruker i følge 

Chester & Horvath 0,165 MJ pr passasjer-km mens energibruken for drift av infrastruktur for trikk i 

Oslo i Tabell 408 er 0,055 MJ/passasjer-km. Green Lines energiforbruk til drift er altså tre ganger 

større. Det andre trikke-systemet, MUNI, bruker 0,337 MJ/passasjer-km, altså mer enn dobbelt så 

mye som Green Line. 

For å beregne tilsvarende energibruk for konstruksjon og vedlikehold av infrastruktur for T-bane i 

Oslo skal vi bruke estimatene som er presentert for BART.  

Først beregner vi energibruk for konstruksjon av stasjoner for Oslo-trikken. Vi antar at alle stasjoner i 

trikke-systemet i Oslo er enkle bakke-stasjoner. Chester & Horvath opplyser at en stasjon på 
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bakkenivå i Green Line systemet  bruker 5,100 ft3 med betong som tilsvarer  144,4 m3 1049. Chester & 

Horvath opplyser at det brukes 3% stål pr volumenhet (ft3) til armering av betong for konstruksjon av 

jernbanespor 1050. Vi forutsetter samme forhold for stasjoner og vi forutsetter at stål brukes 

hovedsakelig til armering av betong. Med denne forutsetningen får vi  153 pund (lbs) og 69,4 kg stål 

pr stasjon.  

For å bruke energibruksfaktorer for betong må vi regne om volum til masse. Vi bruker en tetthet for 

betong på 2400 kg/m3 som gir 347 tonn betong pr stasjon på bakke-nivå 1051. Energibruksfaktorene 

henter vi fra ProBas. For stål bruker vi energibruksfaktor for primærstål som er 19,92 MJ/kg 1052. For 

beting bruker vi 0,99 MJ/kg 1053. Med 61 stasjoner på bakke-nivå  i GreenLine-systemet gir dette 84 

GJ  totalt for primærstål og 344 GJ totalt for betong som igjen gir 428 GJ totalt for begge materialer. 

Vi bruker en levetid på 50 år som er levetiden for det dominerende materialet betong i følge Chester 

& Horvath 1054.   

Green Line produserte i 2005 omlag 290 millioner passasjer-km. Dette gir  0,00003 MJ pr passasjer-

km for konstruksjon av stasjoner på bakke-nivå i Green Line systemet. Til sammenlikning bruker 

Green Line systemet i sin helhet 0,093 MJ pr passasjer-km på konstruksjon av stasjoner, inklusive 

undergrunns-stasjoner.  

Vår beregning viser at energibruken til konstruksjon av stasjoner på bakke-nivå er mye lavere  enn 

energibruken til konstruksjon av alle stasjoner i Green Line systemet. Vi antar at forskjellen skyldes 

undergrunns-stasjoner som har en helt annen konstruksjon med vegger og tak. Videre krever 

stasjoner under bakken belysning, heiser og et helt annet elektrisk anlegg for drift av stasjonene. 

I den videre beregningen av energibruk til konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur for trikk 

i Oslo gjør vi følgende forutsetninger: 

 Energibruk for konstruksjon av bakkestasjoner er som i GreenLine.  

 Energibruk til konstruksjon av skinnegang og overføringsnett er som i Green Line systemet, 

0,0935 MJ pr passasjer-km 

 For total drift av stasjonene bruker vi tall fra Ruter 2008 som er 0,088 MJ pr passasjer-km. 

Dette omfatter energibruk til belysning av stasjoner, snøsmelteanlegg inklusive varme til 

sporvekslere og pensespor, signalanlegg og bommer 1055.   

 Det beregnes ingen energibruk til konstruksjon av parkeringsplasser. 

 Vi beregner ingen energibruk til vedlikehold av stasjoner, vi antar at denne energibruken i 

Green Line systemet først og fremst er knyttet til stasjoner under bakken. 

 Vedlikeholdet av trasee og skinnegang er som i Green Line systemet, 0,0124 MJ pr passasjer-

km.   

                                                           
1049

 Chester & Horvath, side 58. For konvertering av kubikk-fot til kubikk-meter se IEA, 
http://www.iea.org/stats/unit.asp  
1050

 ibid., side 66, avsnittet "Track Construction Inventory". 
1051

 Se http://hypertextbook.com/facts/1999/KatrinaJones.shtml 
1052

 Se Metall\Stahl-DE-mix-2005 
1053

 Se Steine-Erden\Beton 
1054

 Se Chester & Horvath side 66. Vi bruker samme levetid som undergrunns-stasjoner i mangel av bedre 
informasjon. 
1055

 Side 6, 
http://oslosporveier.gazette.no/upload/Dokumentvedlegg/arsrapport_2005/miljørapport2_2005.pdf 

http://hypertextbook.com/facts/1999/KatrinaJones.shtml
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7bF180AA06-591A-4C86-92E9-FCAD3FB02EA9%7d&id=1&step=1&search=stahl&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7b0E0B2C81-9043-11D3-B2C8-0080C8941B49%7d&id=1&step=1&search=Beton&b=1
http://oslosporveier.gazette.no/upload/Dokumentvedlegg/arsrapport_2005/miljørapport2_2005.pdf
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Med disse forutsetningene viser Tabell 409 resultatet av beregningen for trikk i Oslo. Vi regner 

energibruken for 2008 siden vi har brukt passasjer-km og energibruk dette året til å beregne 

energibruk til drift av infrastrukturen. 

For T-banen i Oslo beregner vi energibruk til konstruksjon av stasjoner ut fra opplysninger om 

materialbruk av betong og stål for stasjoner på bakke-nivå og undergrunns-stasjoner. Ifølge Chester 

& Horvath brukes 440 000 kubikkfot for hver stasjon på bakke-nivå og 770 000 kubikkfot for hver 

undergrunns-stasjon i BART-systemet. Med 0,0283 kubikkmeter pr kubikkfot gir dette 12 459 m3 med 

betong for hver stasjon over bakken og 21 804 m3 for hver stasjon under bakken. Med en tetthet på 

2400 kg pr m3 for betong får  52 329,4 tonn med betong for hver undergrunns-stasjon og 29 902,5 

tonn med betong for hver stasjon over bakken.  

Vi antar som omtalt ovenfor 3% stål til armering pr kubikkfot betong. Dette gir 23 100 pund (10 478 

kg) med stål for undergrunns-stasjoner og 13 200 pund (5 987 kg) pr stasjon på bakke-nivå.   

T-banen i Oslo har 90 stasjoner hvorav 16 er innendørs eller under bakken 1056. I en e-post fra Ruter 

har vi fått opplyst at det er 12 er rene undergrunns-stasjoner 1057. Dette gir oss  78 stasjoner på 

bakke-nivå.  

Dette gir 0,627 millioner tonn betong og 125,7 tonn stål for alle undergrunns-stasjoner og 2,332 

millioner tonn betong og 467 tonn stål for alle stasjoner over bakken. Vi bruker samme 

energibruksfaktorer for betong og stål som omtalt ovenfor og får 2949 TJ med energi for begge 

materialer for alle stasjoner over hele levetiden. Vi antar en levetid på 50 år for alle stasjoner og får 

59 TJ pr år. Med 437 millioner passasjer-km og 5,9 millioner tog-km i 2009 gir dette 0,135 MJ pr 

passasjer-km og 10 MJ pr tog-km for konstruksjon av stasjoner til T-banen i Oslo. Med 21,5 millioner 

vogn-km får vi 2,74 MJ pr vogn-km. Vi skal bruke pr tog-km til sammenlikning med BART. 

BART har til sammen 27 stasjoner hvorav 16 er undergrunnstasjoner. Av disse 16 er 11 bare brukt av 

BART mens 5 er delt mellom BART og MUNI.  BART produserte  omlag 2 092 millioner passasjer-km 

og 13,8 millioner tog-km i 2005.  Chester & Horvath beregner 0,1305 MJ pr passasjer-km  og 19,3 MJ 

pr tog-km for konstruksjon av stasjoner til BART-systemet. 

Vi antar at tunnel-andelen for  T-bane i Oslo  er lik null. Dette er åpenbart ikke helt rett men vi antar 

at tunnel-andelen i T-banen i Oslo er langt lavere enn de 37% som Schlaupitz opererer med for 

jernbane i Norge 1058. Vi antar at denne andelen kan være representativ for et system som BART men 

ikke for T-bane i Oslo.  

Vi har ikke allokert energibruk til konstruksjon av parkeringsplasser for stasjoner for T-banen i Oslo. I 

BART-systemet er det estimert en energibruk på 0,0273 MJ pr passasjer-km til dette formål. For å 

estimere energibruk til vedlikehold av stasjoner for T-banen i Oslo bruker vi forholdstallet mellom 

vedlikehold og konstruksjon av stasjoner i BART systemet pr passasjer-km (0,667) og pr tog-km 

(0,676). Vi antar at der er samme forholdstall for T-banen i Oslo og  multipliserer energibruk for 

konstruksjon av stasjoner pr passasjer-km og pr tog-km for T-banen med forholdstallet for å få 

tilsvarende energibruk til vedlikehold. 

                                                           
1056

 http://no.wikipedia.org/wiki/T-banen_i_Oslo 
1057

 E-post fra Halvor Jutulstad, Ruter, 15 april 2010. 
1058

 Schlaupitz, side 35 
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Tabell 409 Energibruk til konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur trikk og T-bane Oslo 2008 

 
Trikk T-bane 

 

Pr passasjer-
km 

Pr vogn-
km 

Pr 
passasjer-

km Pr tog-km 

Sum 0,194 8,54 0,499 44,58 

Sum konstruksjon 0,093 5,05 0,241 24,91 

Sum drift 0,088 2,81 0,163 12,07 

Sum vedlikehold 0,012 0,68 0,096 7,60 

 

Denne tilnærmingen har noen opplagte svakheter. For det første tar vi bare hensyn til energibruk 

knyttet til utvinning og fabrikasjon av materialer som brukes til konstruksjon av stasjoner. Vi tar ikke 

hensyn til prosess-energien som går med til denne konstruksjonen. Dette representerer en under-

estimering av energibruken. I BART-systemet utgjør energibruk til konstruksjon av stasjoner slik det 

er estimert av Chester & Horvath omlag 50% av total energibruk til konstruksjon av infrastruktur.  

Dette tallet inkluderer både energibruk til materialer og prosess-energi.  

For det andre vil energibruk beregnet pr passasjer-km være basert på ulike forutsetninger om 

passasjer-belegg. For konstruksjon av stasjoner for T-banen i Oslo har vi beregnet samlet energibruk 

ved å multiplisere energibruken for en stasjon med antall stasjoner. For trikken kjenner vi ikke tallet 

på stasjoner og har brukt tall for Green Line pr passasjer-km uten undergrunnsstasjoner.  Dette er 

etter etter vårt skjønn det mest riktige gitt at energibruken vi estimerer er dimensjonert etter tallet 

på stasjoner i GreenLine-systemet. For konstruksjon av trasse, skinnegang og overføringsledning har 

vi også brukt tall pr passasjer-km hentet fra GreenLine for trikken eller BART for T-banen. Her har vi 

ikke gjort egne beregninger for trikk eller T-bane i Oslo.  

Dermed er beregningen av energibruk pr passasjer-km for konstruksjon av infrastrukturen i store 

deler basert på passasjer-belegget i GreenLine og BART siden vi bruker tall fra disse systemene 

direkte pr passasjer-km. For drift av infrastrukturen stiller saken seg annerledes siden vi har tall fra 

Ruter å bygger på. Energibruk for drift av infrastrukturen er derfor beregnet ved å bruke faktisk 

produksjon av passasjer-km for trikk og T-bane. Denne tilnærmingen vil gi ulike forskjeller når vi 

betrakter energibruk pr vogn-km (tog-km for T-bane) og pr passajer-km. 

Utslipp CO2-ekvivalenter 

Estimatene for utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km er hentet fra Chester & Horvath 1059. 

Vi legger til estimat for utslipp av CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for konstruksjon og drift av 

tunnel. Disse estimatene er hentet fra Schlaupitz på samme måte som for energibruken 1060. 

Forutsetningene for estimat av utslipp av CO2-ekvivalenter er de samme som for energibruken 

diskutert ovenfor.  

Tabell 410 viser utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for konstruksjon, drift og 

vedlikehold av infrastruktur for trikk og T-bane system i USA 2008. Chester & Horvath oppgir 

estimatene i passenger-mile. De originale estimatene er tatt med i Tabell 410 sammen med 

                                                           
1059

 ibid., Table 52, 54 og 55 side 69-70 
1060

 Schlaupitz, Tabell 8-17, side 47 
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omregningen til utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km. Likning 42 viser hvordan denne 

omregningen er foretatt. 

Tabell 410 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur for 
trikk og T-bane USA 2008 

 

 

gram CO2-ekv. pr 
passenger-mile 

gram CO2-ekv. pr 
passasjer-km 

 
CO2-ekvivalenter (gram GGE) BART MUNI 

Green 
Line BART MUNI 

Green 
Line 

Konstruksjon Konstruksjon av stasjoner 21,00 31,00 14,00 13,05 19,26 8,70 

 Konstruksjon av trasee/skinnegang 
og overføringsnett 16,00 15,00 13,00 9,94 9,32 8,08 

 Parkering stasjoner 2,90 0,00 0,67 1,80 0,00 0,42 

Drift Belysning av stasjoner 0,55 16,00 9,00 0,34 9,94 5,59 

 Stasjonsheiser 0,14 1,60 1,20 0,09 0,99 0,75 

 Togkontroll på stasjoner 0,24 9,60 5,80 0,15 5,97 3,60 

 Parkeringsbelysning stasjoner 3,20 0,00 1,60 1,99 0,00 0,99 

 Diverse stasjoner 0,06 13,00 20,00 0,04 8,08 12,43 

Vedlikehold Vedlikehold stasjoner 14,00 1,80 4,30 8,70 1,12 2,67 

 Rengjøring stasjoner 0,01 0,02 0,00 0,01 0,01 0,00 

 Vedlikehold trasee og skinnegang 0,37 4,60 1,50 0,23 2,86 0,93 

 

       Sum Total sum 58,47 92,62 71,07 36,33 57,55 44,16 

 Sum konstruksjon 39,90 46,00 27,67 24,79 28,58 17,19 

 Sum drift 4,19 40,20 37,60 2,60 24,98 23,36 

 Sum vedlikehold 14,38 6,42 5,80 8,94 3,99 3,60 

 

Kategorien Diverse stasjoner" i Tabell 410 er definert på samme måte som for energibruk, 

uspesifisert utslipp ved bruk av elektrisk strøm for drift av stasjoner. 

Tabell 410 viser at konstruksjon av infrastruktur uten tunneler fører til utslipp på mellom 36,3 og 57,6 

gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km. MUNI har de største utslippene mens BART har de minste.  

Tabellen viser også at utslipp til drift av infrastrukturen utgjør en mye større andel av totale utslipp 

for trikke-systemene enn for T-bane systemet. Dette fører til at den totale mengde utslipp i gram pr 

passasjer-km ligger høyere for trikke-systemene. 

Tallene i Tabell 410 er basert på amerikanske forhold. Utslippene i Norge vil ventelig være lavere 

siden anleggsmaskiner med elektrisk motor som brukes til konstruksjon, drift og vedlikehold vil bruke 

norsk vannkraft og ikke elektrisitetsmiksen i California eller Massachusetts.  

På samme måte som for energibruken kan vi beregne utslippet av CO2-ekvivalenter pr passasjer-km 

for konstruksjon og drift av tunneler. Estimatene er basert på Schlaupitz (2008) og omfatter 

konstruksjon og drift av dobbeltsporet jernbanetunnel. Tabell 411 viser utslippsfaktorer for 

konstruksjon og drift av infrastruktur hentet  fra Schlaupitz 1061. 

                                                           
1061

 Schlaupitz (2008), side 47, Tabell 8-17. 
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Tabell 411 Utslipp av kg CO2-ekvivalenter pr bane-meter for konstruksjon og drift av dobbeltsporet tunnel 

  Konstruksjon Drift 

Bygging av banetrasee 1017 2,8 

Montering overbygning 119 0 

Tapt karbonlagring 73 0 

Drivstofforbruk drift 0 2,56 

El og termisk energi drift 0 4,36 

Materialer banetrase 2735 14,27 

Materialer overbygning 910 -0,43 

Øvrige materialer 105 1,52 

Sum Pr banemeter 4959 25,08 

  

Med utgangspunkt i Tabell 411 viser Tabell 412 estimat for utslipp av CO2-ekvivalenter for 

konstruksjon og drift av dobbeltsporet tunnel for T-bane systemet BART. 

Tabell 412 Utslipp av CO2-ekvivalenter for konstruksjon og drift av dobbelsporet tunnel   

 
Konstruksjon Drift 

Tunnellengde BART (m) 33 796 33 796 

Utslipp CO2-ekvivalenter  dobbeltsporet tunnel pr 
banemeter (kg) 4 959  25,08 

Totale utslipp for  34 km dobbelsporet tunnel hele 
systemets levetid (kg) 167 595 475  

Levetid år 25  

Utslipp CO2-ekvivalenter ett år (kg) 6 703 819 847 609 

Millioner passasjer-km 2005 2 092, 15  2 092, 15 

  
 

gram CO2-ekv.  pr passasjer-km 3,2 0,4051 

 

Legger vi til tunnel øker altså estimatet for konstruksjon av infrastrukturen med 3,2 gram pr 

passasjer-km mens tilsvarende estimat for drift øker med 0,405 gram. 

Tabell 413 Utslipp av CO2-ekvivalenter  pr passasjer-km for konstruksjon og drift av infrastruktur BART med og uten 
tunnel 

 

Gram pr 
passasjer-km 

Sum konstruksjon 24,79 

Sum drift 2,60 

Sum vedlikehold 8,94 

  Konstruksjon av tunnel 3,20 

Drift av tunnel 0,41 

  Sum konstruksjon med tunnel 28,00 
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Sum drift med tunnel 3,01 

 

Tabell 413 viser estimat med og uten tunnel for utslipp av CO2-ekvivalenter i gram per passasjer-km 

for konstruksjon og drift av infrastruktur for BART.  Utslippene for konstruksjon av tunnel utgjør om 

lag 11,4% av samlede utslipp medregnet tunnel. Utslippene for drift av tunnel utgjør 13,6% av de 

samlede utslipp til drift inklusive tunnel.  

Tabell 414 viser utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr vogn-km for konstruksjon, drift og vedlikehold 

av infrastruktur for BART, MUNI og Green Line systemene i USA. 

 

 

Tabell 414 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr vogn-km (MUNI/Green Line) og pr tog-km (BART)  for konstruksjon, drift 
og vedlikehold av infrastruktur for trikk og T-bane USA 2008 

CO2-ekvivalenter (gram GGE) 
BART 

Pr tog-km 
MUNI 

Pr vogn-km 
GreenLine 
Pr vogn-km 

Konstruksjon av stasjoner 1926,25 416,32 484,67 

Konstruksjon av trasee/skinnegang og 
overføringsnett 1429,15 205,05 453,60 

Parkering stasjoner 260,98 0,00 54,68 

Belysning av stasjoner 49,71 211,27 304,47 

Stasjonsheiser 12,43 21,75 39,15 

Togkontroll på stasjoner 21,13 130,49 198,84 

Parkeringsbelysning stasjoner 459,81 0,00 54,68 

Diverse stasjoner 5,28 180,20 683,51 

Vedlikehold stasjoner 1304,88 24,85 142,92 

Rengjøring stasjoner 1,30 0,29 0,00 

Vedlikehold trasee og skinnegang 32,93 62,14 49,71 

    Sum 5503,857 1252,355 2466,222 

Sum konstruksjon 3616,380 621,371 992,951 

Sum drift 548,360 543,700 1280,646 

Sum vedlikehold 1339,117 87,284 192,625 

    Konstruksjon av tunnel 484,37 
  Drift av tunnel 61,24 
  

    Sum konstruksjon med tunnel 4100,75 
  Sum drift med tunnel 609,60 
   

Utslipp CO2-ekvivalenter infrastruktur trikk og T-bane Oslo 

Vi har ikke tall for utslipp av CO2-ekvivalenter for trikk og T-bane i Oslo slik vi har for energibruken. Vi 

velger derfor å beregne utslippsfaktorer pr MJ energibruk for trikk og T-bane for BART og Green Line 
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og bruke disse faktorene på energibruken for infrastruktur til T-bane og trikk i Oslo slik vi har 

beregnet den ovenfor. Dette har den ulempe at utslipp av CO2-ekvivalenter fra Chester & Horvath er 

tilpasset amerikanske forhold  når det gjelder elektrisitetsmiks, bruk av anleggsmaskiner osv. Vi har 

ikke noe data-grunnlag for å korrigere for disse mulige feilkildene. For BART bruker vi tall for 

energibruk og utslipp eksklusive tunneler. 

Tabell 415 Utslipp av g CO2-ekvivalenter pr MJ for konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur for BART og Green 
Line. 

  
Konstruksjon Drift Vedlikehold 

Bart MJ pr passasjer-km (A) 0,263 0,036 0,093 

 
g Co2-ekv pr passasjer-km (B) 24,79 2,60 8,94 

 
g pr MJ (C=B/A) 94,10 72,97 96,54 

Green Line MJ pr passasjer-km (A) 0,193 0,165 0,040 

 
g Co2-ekv pr passasjer-km (B) 17,19 23,36 3,60 

 
g pr MJ (C=B/A) 89,26 141,78 90,63 

 

Tabell 415 viser utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr MJ for konstruksjon, drift og vedlikehold av 

infrastruktur for BART og Green Line.  Likning 45 viser hvordan utregningen er foretatt. 

Likning 45 Utregning av gram CO2-ekvivalenter pr MJ for konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur 

       
  

 
       

            
 
            

  
 

Med utslippsfaktorene for gram pr MJ fra Tabell 415 kan vi beregne utslipp av CO2-ekvivalenter pr 

passasjer-km for konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur for T-bane og trikk i Oslo 2009. 

Når det gjelder drift tar vi bare hensyn til de 3 GWh med fossilt drivstoff som nyttes til 

driftsmaskiner. For elektrisitet til drift antar vi norsk vannkraft med null utslipp av CO2-ekvivalenter. 

Vi multipliserer utslippsfaktorene med energibruken pr passasjer-km for disse aktivitetene slik vi 

beregnet den ovenfor. Dette gir Tabell 416. 

 

Tabell 416 Utslipp av CO2-ekvivalenter pr passasjer-km og pr vogn-km (trikk) og pr tog-km (T-bane) for konstruksjon, 
vedlikehold og drift av infrastruktur T-bane og trikk Oslo 2009 

 
Pr passasjer-km Pr vogn-km og pr tog-km 

Gram CO2-ekv. T-Bane Trikk 
T-Bane 

Pr tog-km 
Trikk 

Pr vogn-km 

Sum 31,80 10,58 3084,27 548,90 

Sum konstruksjon 22,25 8,32 2344,09 450,90 

Sum drift 0,33 1,14 6,73 36,06 

Sum vedlikehold 9,23 1,13 733,45 61,94 

 



 

602 
 

Transportmiddel 

I denne delen skal vi se på konstruksjon, drift og vedlikehold av transportmiddel for trikke-systemene 

MUNI og Green Line samt T-bane systemet BART. Estimatene bygger på Chester og Horvath 1062. De 

bruker LCA-databasen SimaPro til å estimere energibruk og utslipp for fabrikasjon av  

transportmiddelet. For vedlikehold av transportmiddelet bruker de også SimaPro, men for den delen 

av vedlikeholdet som omfatter erstatning av gulv bruker de  IO-analyse. 

Standard vedlikehold i estimatene fra Chester & Horvath omfatter erstatning av materialer, sliping av 

hjul, smøremiddel, erstatning av bremsekomponenter samt inspeksjon. 

Estimatene fra SimaPro bygger på tre forskjellige togtyper: a) light rail eller trikke-system, b) heavy 

rail system for langdistansetog, og c) høyhastighetstog. Estimatene i SimaPro er basert på 

opplysninger om tyske og sveitsiske tog.  Estimatene fra SimaPro er justert i forhold til oppgitte 

vekter for vognsett i BART, MUNI og Green Line. Et vognsett eller tog i BART-systemet veier 220 tonn, 

et vogn-sett i MUNI veier 36 tonn mens et tilsvarende i Green Line-systemet veier 39 tonn 1063. Til 

sammenlikning veier et light rail -togsett i SimaPro 170 tonn, et landistansetog 360 tonn og et 

høyhastighetstog 730 tonn. 

Vi skal sammenlikne estimat for produksjon og vedlikehold av T-bane vogner med et estimat for Oslo 

Metro som er en T-bane vogn levert av Siemens. Siemens har utgitt en produkt-deklarasjon for 

produksjon og vedlikehold av vognene. Vi viser til Simonsen (2009a) 1064 for en dokumentasjon av 

estimatet for energibruk og utslipp som er presentert i Siemens' produktdeklarasjon. 

Energibruk 

Tabell 417 viser energibruk i MJ pr passasjer-km til fabrikasjon og vedlikehold av T-bane vogner for 

BART og trikkevogner for MUNI og Green Line. Tabellen viser at vognene i BART-systemet er langt 

mer energikrevende  fabrikkere og vedlikeholde. Vedlikeholdet utgjør over 50% av samlet energibruk 

pr passasjer-km i BART-systemet mens tilsvarende tall for MUNI og Green Line er om lag 19%.  

Ser vi på vedlikeholdet  i Tabell 417 er det naturlig nok standard vedlikehold som har den største 

energibruken pr passasjer-km. VI merker oss ellers at erstatning av gulv utgjør en mer 

energikrevende del av vedlikeholdet enn rengjøring av togsettene. 

Tabell 417 Energibruk i MJ pr passasjer-km for fabrikasjon og vedlikehold av transportmiddel for BART. MUNI og Green 
Line 

MJ pr passasjer-km BART MUNI Green Line 

Fabrikasjon 0,0230 0,0236 0,0130 

Vedlikehold 0,0186 0,0047 0,0025 

Vedlikehold-rengjøring 0,0001 0,0004 0,0002 

Vedlkehold-erstatning av gulv 0,0047 0,0007 0,0003 

    Sum 0,0465 0,0295 0,0161 

Sum vedlikehold 0,0235 0,0058 0,0031 

                                                           
1062

 Chester & Horvath (2008), Table 42, Table 44 og Table 45, side 54 og 55. 
1063

 ibid., side 47. 
1064

 Simonsen, M.: Produksjon av T-bane vogn. - Energibruk og utslipp. Upublisert notat Vestlandsforsking, juli 
2009. 



 

603 
 

 

Tabell 418 Energibruk i MJ pr vogn-km (MUNI/Green Line) og tog-km (BART) for fabrikasjon og vedlikehold av 
transportmiddel for BART, MUNI og Green Line 

MJ Pr Vogn-km BART MUNI 
Green 
Line 

Fabrikasjon 3,36 0,52 0,75 

Vedlikehold 2,73 0,10 0,14 

Vedlikehold-rengjøring 0,02 0,01 0,01 

Vedlikehold-erstatning av gulv 0,68 0,02 0,02 

    Sum 6,79 0,64 0,91 

Sum vedlikehold 3,43 0,12 0,17 

 

Tabell 418 viser tilsvarende energibruk fordelt pr vogn-km for MUNI og Green Line og pr tog-km for 

BART. 

Siemens 1065 oppgir at det kreves 719 MWh (2,59 TJ) for produksjon av deres MX-3000 eller Metro 

Oslo som er det navnet som Siemens benytter. Estimatet fra Siemens omfatter all energibruk knyttet 

til utvinning og fabrikasjon av materialer samt energi for fabrikasjon av deler og sammenstilling av 

vogn-settet i Siemens' fabrikker. Transport av materialer og deler er også inkludert i estimatet.  

Siemens oppgir energibruk for framdrift og vedlikehold samlet 1066. Vi har ikke hatt mulighet for å 

skille energi til vedlikehold fra energi for framdrift. Estimatet for energibruk til konstruksjon av Metro 

Oslo er derfor uten vedlikehold. Når det gjelder utslipp av CO2-ekvivalenter gir Siemens egne anslag 

på utslipp knyttet til vedlikeholdet. 

Chester & Horvath oppgir også energibruk til produksjon og vedlikehold av transportmiddel for BART, 

MUNI og Green Line i energibruk pr tog. Tabell 419 viser resultatet. Energibruken måles i TJ for hele 

vognsettenes levetid. 

Tabell 419 Energibruk til produksjon og vedlikehold av transportmiddel til BART, MUNI og Green Line i TJ pr tog over hele 
levetid 

TJ Pr train-life BART MUNI 
Green 
Line 

Fabrikasjon 19,0 1,4 1,6 

Vedlikehold 15,0 0,28 0,31 

Vedlikehold-rengjøring 0,096 0,027 0,025 

Vedlkehold-erstatning av gulv 3,8 0,028 0,042 

                                                           
1065  Siemens: Metro Oslo. Environmental Product Declaration according to ISO 14021, 
http://w1.siemens.com/responsibility/report/07/pool/pdf/produktumweltdeklaration_oslo_08_09_f
inal.pdf 
Ytterligere teknisk beskrivelse finnes her: 

http://transportation.siemens.com/shared/data/pdf/ts_internet/corp_campaign/v510-b442-x-
7600_metro_oslo.pdf 
1066

 Siemens' produktdeklarasjon, side 5 

http://w1.siemens.com/responsibility/report/07/pool/pdf/produktumweltdeklaration_oslo_08_09_final.pdf
http://w1.siemens.com/responsibility/report/07/pool/pdf/produktumweltdeklaration_oslo_08_09_final.pdf
http://transportation.siemens.com/shared/data/pdf/ts_internet/corp_campaign/v510-b442-x-7600_metro_oslo.pdf
http://transportation.siemens.com/shared/data/pdf/ts_internet/corp_campaign/v510-b442-x-7600_metro_oslo.pdf
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    Sum 37,9 1,7 2,0 

Sum vedlikehold 18,9 0,34 0,38 

 

Tabell 419 viser at estimatet fra Siemens ligger langt under estimatet for BART. Estimatet fra Siemens 

er ikke sammenliknbart med MUNI og Green Line siden disse er mer trikke-system. 

Produktdeklarasjonen fra Siemens oppgir 84,7% som resirkuleringsgrad for materialer brukt i 

produksjonen av Metro Oslo. Dette er en høy resirkuleringsgrad som reduserer energibruken til 

framstilling av materialer betydelig. Vi vil anta at betydelige deler av  forskjell i energibruk for 

produksjon av vogner til BART og Metro Oslo skyldes grad av resirkulering av materialer som 

benyttes i produksjonen. 

Vi kan bruke opplysninger fra Ruters årsrapport fra 2008 til å estimere energibruk pr passasjer-km for 

produksjon av T-bane vogn til T-banen i Oslo. Vi bruker estimatet for energibruk for Metro Oslo slik 

det er presentert ovenfor. Ruter As opplyser at vognparken skal økes til i alt 345 MX-vogner 1067 hvor 

en MX-vogn antas å være MX-3000, altså Metro Oslo. Ruters årsrapport for 2008 opplyser at 

transportarbeidet på T-bane i Oslo  var på 437 millioner passasjer-km i 2008 1068. Dette gir 1 266 667 

passasjer-km pr vogn om vi fordeler hele transportarbeidet i 2008 på antall framtidige Metro Oslo 

vogner.  

Ovenfor estimerte vi energibruken for produksjon av en Metro Oslo vogn til 719 MWh. Dette 

tilsvarer 2 588 400 MJ. Vi anslår levetiden til Metro Oslo vogn til 26 år. Dette anslaget er for BART-

vogner fra Chester & Horvath 1069 og vi bruker det her på Metro Oslo. Tabell 420 viser estimat for 

energibruk for produksjon av Oslo Metro pr passasjer-km, pr vogn-km og pr tog-km. Estimatet 

omfatter ikke vedlikehold. 

Tabell 420 Energibruk for konstruksjon av Metro Oslo 

Energibruk  produksjon pr vogn hele levetiden MJ 2 588 400  

Antall vogner 345 

Levetid 26 

Energibruk  produksjon pr vogn pr år 99 554  

Passasjer-km T-bane Oslo 2008 437 000 000  

Vogn-km T-bane Oslo 2008 21 500 000 

Tog-km T-bane Oslo 2008 5 900 000 

Passasjer-km pr vogn 2008 1 266 667  

Vogn-km pr vogn 2008 62 319 

Tog-km pr vogn 17 101 

Energibruk produksjon pr passasjer-km Metro Oslo 0,0786 

Energibruk produksjon pr vogn-km Metro Oslo 1,597 

Energibruk produksjon pr tog-km Metro Oslo 5,82 

 

                                                           
1067

 Se http://ruter.no/Global/dokumenter/dokumentvedlegg/K2010web.pdf side 18 
1068

 Side 22, http://ruter.no/PageFiles/1831/webrapport_2008.pdf  
1069

 Chester & Horvath, Table 41, side 53. 

http://ruter.no/Global/dokumenter/dokumentvedlegg/K2010web.pdf
http://ruter.no/PageFiles/1831/webrapport_2008.pdf


 

605 
 

Målt pr passasjer-km er energibruken for produksjon av Metro Oslo høyere enn BART.  Chester & 

Horvath estimerer energibruken for fabrikasjon av vogner til BART-systemet til 0,023 MJ/passasjer-

km mens Tabell 420 viser 0,0786 MJ pr passasjer-km for T-bane i Oslo. 

BART opererer 502 vogner fordelt på 60 tog 1070. Den samlede produksjon av passasjer-km i hele 

BART-systemet var på 1300 millioner passasjer-km i 2005. Dette gir 4,17 millioner passasjer-km pr 

vogn. Til sammenlikning viser Tabell 420 at en Metro Oslo vogn produserer 1,27 millioner passasjer-

km om vi fordeler hele persontransportarbeidet i 2008 på antall framtidige Metro Oslo vogner. Den 

høyere energibruken til Metro Oslo kan derfor forklares med forskjell i produksjon av passasjer-km pr 

vogn i forhold til BART-systemet. 

Chester & Horvath beregner energibruk for produksjon av vogner til BART-systemet på 5,4 MJ pr tog-

km. Tabell 420 viser 5,8 MJ pr tog-km for Oslo Metro som er omlag likt. Forskjellen i energibruk pr 

passasjer-km forsvinner derfor når energibruken analyseres pr tog-km. 

Utslipp 

Tabell 421 viser utslipp av gram CO2-ekvivalenter for produksjon og vedlikehold av vogn-sett til 

BART, MUNI og Green Line. Tabellen viser samme tendens som for energibruken, produksjon av 

transportmiddel til BART fører til større utslipp pr passasjer-km mens vedlikeholdet utgjør en større 

andel av samlede utslipp for BART (46,7%) enn det gjør for MUNI (19,7%) og Green Line (18,8%). 

Tabell 421 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for produksjon og vedlikehold av transportmiddel til BART, 
MUNI og Green Line 

gram CO2-ekv. pr pass-km BART MUNI Green Line 

Fabrikasjon 1,43 1,18 0,68 

Vedlikehold 0,87 0,22 0,12 

Vedlikehold-rengjøring 0,01 0,01 0,01 

Vedlkehold-erstatning av gulv 0,37 0,06 0,03 

    Sum 2,68 1,47 0,85 

Sum vedlikehold 1,25 0,29 0,16 

 

Tabell 422 viser utslipp for fabrikasjon og vedlikehold av transportmiddel pr vogn-km for MUNI og 

Green Line og pr tog-km for BART. 

Tabell 422 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr vogn-km (MUNI/Green Line)  og pr tog-km (BART) for produksjon og 
vedlikehold av transportmiddel til BART, MUNI og Green Line 

gram CO2-ekv   
BART 

Pr tog-km 
MUNI 

Pr vogn-km 
Green Line 
Pr vogn-km 

Fabrikasjon 205,1 26,1 37,9 

Vedlikehold 124,3 4,9 6,8 

Vedlikehold-rengjøring 1,3 0,3 0,7 

Vedlikehold-erstatning av 
gulv 54,7 1,2 1,4 
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 Chester & Horvath, side 46. 
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    Sum 385,3 32,5 46,9 

Sum vedlikehold 180,3 6,4 8,9 

 

Tabell 423 Utslipp av CO2-ekvivalenter for produksjon og vedlikehold av transportmiddel til BART, MUNI og Green Line. 
Tonn pr levetid. 

Tonn CO2-ekv  pr levetid BART MUNI 
Green 
Line 

Fabrikasjon 1100,00 71,00 85,00 

Vedlikehold 690,00 14,00 16,00 

Vedlikehold-rengjøring 7,10 0,81 1,50 

Vedlkehold-erstatning av gulv 300,00 3,30 3,20 

    Sum 2097,1 89,1 105,7 

Sum vedlikehold 997,1 18,11 20,70 

Siemens oppgir i sin produkt-deklarasjon et samlet utslipp på 183 tonn CO2-ekvivalenter. Dette 

utslippet omfatter både produksjon og vedlikehold. Til sammenlikning viser Tabell 423  utslipp av 

CO2-ekvivalenter i tonn pr levetid for produksjon og vedlikehold av transportmiddel til BART, MUNI 

og Green Line. Igjen viser estimatene fra Chester & Horvath at utslippene ligger mye høyere for BART 

enn for Metro Oslo. Vi antar på samme måte som for energibruk at grad av resirkulering av 

materialer som er brukt i produksjonen er den viktigste forklarningsfaktor for forskjellen i 

estimatene. 

Vi kan beregne utslipp pr passasjer-km for produksjon av Metro Oslo på samme måte som vi 

estimerte energibruken pr passasjer-km ovenfor. I motsetning til estimatet for energibruk er 

vedlikehold inkludert i utslippsdata for CO2-ekvivalenter. Tabell 424 viser resultatet. 

Tabell 424 Utslipp av CO2-ekvivalenter pr år for produksjon og vedlikehold av Metro Oslo  

Utslipp tonn CO2-ekvivalenter for produksjon og vedlikehold Metro 
Oslo pr levetid 183 

Antall vogner 345 

Levetid pr vogn 26 

Utslipp tonn CO2-ekvivalenter pr vogn pr år 7,04 

Passasjer-km T-bane Oslo 2008 437 000 000 

Vogn-km T-bane Oslo 2008 21 500 000 

Tog-km T-Bane Oslo 2008 5 900 000 

Passasjer-km pr vogn 2008 1 266 667 

Vogn-km pr vogn 2008 62 319 

Tog-km pr vogn 17 101 

Utslipp gram CO2-ekv for  produksjon av Metro Oslo pr passasjer-km 5,56 

Utslipp gram CO2-ekv for  produksjon av Metro Oslo pr vogn-km 113 

Utslipp gram CO2-ekv for  produksjon av Metro Oslo pr tog-km 412 
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Tabell 424 viser at utslipp av CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for Metro Oslo er høyere enn for 

BART. Som vi har pekt på ovenfor skyldes dette større produksjon av passasjer-km pr vogn i BART-

systemet. Målt pr tog-km blir forskjellene mindre. 

Fabrikasjon av drivstoff  Well-to-Tank 

Energibruk 

Fabrikasjon av drivstoff til trikker og T-baner krever energi og medfører utslipp.  Drivstoffet som 

benyttes er elektrisk strøm. Vi skal se på tre ulike estimat for energibruk og utslipp ved produksjon av 

elektrisk strøm. Det ene er for norsk vannkraft fra Høyer (2009) 1071. Det andre er for norsk vannkraft 

fra store vannkraft i Norge fra den tyske LCA-databasen ProBas. Det tredje estimatet er fra Chester & 

Horvath for produksjon av elektrisk strøm til BART, MUNI og Green Line. Det siste estimatet er for 

produksjon av elektrisk strøm i Calfornia og Massachusetts og er derfor ikke gyldig for produksjon av 

elektrisk strøm fra vannkraft i Norge. Vi tar med det siste estimatet for trianguleringens skyld. Med 

triangulering mener vi prinsippet om å se et fenomen fra flest mulig synsvinkler for å observere flest 

mulige aspekt ved fenomenet. Dette bidrar til kryssjekking av kvalitetssjekking av de ulike synsvinkler 

(estimat) som blir sammenliknet 1072. 

Høyer 1073 Høyer regner med en tapsmultiplikator på 1,05 for tap i det nasjonale overføringsnettet og 

en multiplikator på 1,15 for tap som oppstår før kraften leveres fra kraftverket. De siste tapene 

omfatter lekkasje i tunneler, rørgater og turbiner samt tap i  generatorer. Kraftverkenes eget 

kraftforbruk er også inkludert i tapene, Høyer anslår dette til 0,5% av levert kraft. Høyers 

tapsmultiplikator omfatter ikke energi som er brukt for produksjon av kraftverk og magasin, altså 

selve produksjonsmidlene for produksjon av elektrisk kraft. 

ProBas beregner at produksjon av 1 TJ med energi levert fra et stort norsk vannkraftverk i 2000 

krever 1,0156 TJ med energi. Dette blir dermed tapsmultiplikatoren for norsk vannkraft fra ProBas. 

Denne tapsmultiplikatoren omfatter energi brukt til produksjon av kraftverket. Det omfatter ikke tap 

ved lekkasje i kraftverkenes tilførselssystem. Multiplikatoren gjelder for kraft levert fra kraftverket, 

det omfatter derfor ikke tap i det nasjonale overføringsnettet.  

ProBas   1074anslår at produksjon av 1 TJ med energi franorsk vannkraftverk fører til utslip av CO2-

ekvivalenter i størrelsesorden 2863 kg i 2000. Utslippene kommer fra produksjon av materialer til 

norske kraftverk. ProBas regner med et forbruk på 100 000 tonn med stål og og 2,5 millioner tonn 

med sement for produksjon av 1 TJ med energi fra norsk vannkraftverk. For sement estimeres utslipp 

på 0,967 kg CO2-ekvivalenter for produksjon av 1 kg med sement, for stål beregnes utslipp på 1,59 kg 

CO2-ekvivalenter for produksjon av 1 kg stål. 

V i vil betrakte tapsmultiplikatorene fra ProBas og Høyer som utfyllende. Vi vil bruke en multiplikator 

på 1,2263 som omfatter tap ved lekkasje av vann i tilførselssystemene for kraftverk, tap i generator, 

                                                           
1071

 Høyer, K.G.: Høyhastighetstog. Analyser av direkte og brutto direkte energiforbruk. Høgskolen i Oslo, TDM-
Rapport 1/09. 
1072

 Se http://en.wikipedia.org/wiki/Triangulation_(social_science) 
1073

 ibid., side 30. 
1074 Internnavnet i ProBas er  Wasser-KW-gross-NO. Internnavnet kan limes inn i søkefeltet for 

Volltextsuche i ProBas hovedmeny http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php 

http://en.wikipedia.org/wiki/Triangulation_(social_science)
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php
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tap ved overføring av kraften i nasjonalt nett samt tap som skyldes forbrukt energi ved produksjon av 

kraftverk og magasin.  

Vi kan beregne Well-to-Tank energien i MJ pr passasjer-km ved å velge et Tank-to-Wheel estimat for 

trikk og T-bane og multiplisere dette med tapsmultiplikatoren for vannkraft. Likning 46 viser hvordan 

formelen for utregningen. T er tapsmultiplikatoren i likningen og  Tank-to-Wheel estimatet er i MJ pr 

passasjer-km. 

Likning 46 Beregning av Well-to-Tank i MJ pr passasjerkm fra tapsmultiplikator 

                                                               

 

Tabell 425  viser Well-to-Tank estimat i MJ pr passasjer-km basert på Tank-to-Wheel estimat for ulike 

trikk og T-banesystem. Energibruken er beregnet pr vogn-km for trikke-systemene MUNI, Green Line 

og Oslo-trikken og pr tog-km for BART og T-bane Oslo. Det er brukt samme tapsmultiplikator for alle 

Tank-to-Wheel estimat som bygger på norsk vannkraft. 

Tabell 425 Energibruk Well-to-Tank i MJ pr passasjer-km og pr vogn-km (tog-km for BART/T-bane Oslo) for  trikk og T-
bane. 

Well-to-Tank 

MJ/pass-km 
norsk 
vannkraft 

MJ/vogn-km 
norsk 
vannkraft # 

Trikk Oslo 2008 0,177 5,62 

MUNI 0,173 3,8 

Green Line 0,124 6,79 

T-Bane Oslo 2008  0,143 10,58 

BART 0,160 23,21 
# Tog-km for BART og T-bane Oslo  

Chester & Horvath gir estimat for produksjon av elektrisk kraft  for BART, MUNI og Green Line. I 

estimatet er tap ved overføring i det elektrisitetsnettet inkludert. Dette tapet anslås av Chester & 

Horvath til 8,4% i California og 9.6% i Massachusetts. I tillegg beregnes en multiplikator på 1,14 for 

produksjon av elektrisk kraft i California og en multiplikator på 1,32 for produksjon av elektrisk kraft i 

Massachusetts. Chester & Horvath beregner energi for produksjon av drivstoff både for framdrift av 

kjøretøy og for konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur. Vi vil her bare bruke estimatet for 

produksjon av drivstoff til framdrift av kjøretøyet. Tabell 426 viser resultatet. 

Tabell 426 Well-to-Tank estimat for produksjon av drivstoff til trikk og T-bane i USA 

MJ pr passenger-
mile BART MUNI Green Line 

Produksjonskjede 0,160 0,180 0,280 

Overføringstap 0,100 0,110 0,093 

Sum 0,260 0,290 0,373 

MJ pr Passasjer-km 
  Produksjonskjede 0,099 0,112 0,174 

Overføringstap 0,062 0,068 0,058 
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Sum 0,162 0,180 0,232 

MJ vogn-km (pr tog-km for BART) 
  Produksjonskjede 14,91 2,42 9,32 

Overføringstap 9,32 1,55 3,11 

Sum 24,23 3,98 12,43 

 

Tabell 426 viser energibruk  i MJ pr passenger-mile i tillegg til MJ pr passasjer-km og MJ pr vogn-

km/tog-km. Formel for omregning fra energibruk pr passenger-mile til energibruk i passasjer-km er 

vist i Likning 42. Estimatet for energibruk pr vogn-km er omregnet på samme måte fra energibruk pr 

vehicle-miles slik de er oppgitt hos Chester & Horvath.  

Utslipp av CO2-ekvivalenter 

VI skal bruke estimatet fra ProBas for beregning av  utslipp av CO2-ekvivalenter for produksjon av 

elektrisk kraft fra norsk vannkraft. I tillegg skal vi ta med estimat fra Chester & Horvath for 

sammenlikningens skyld. Deres estimat gjelder for produksjon av elektrisitet  i California og 

Massachusetts som har en annen elektrisitetsmiks enn Norge. Vi tar med estimatene for å oppnå 

høyere triangulering av estimatene for norsk vannkraft. 

For å beregne utslipp av CO2-ekvivalenter pr passasjer-km og vogn-km skal vi multiplisere 

utslippsfaktor i gram pr MJ fra Well-to-Tank kjede med energibruk pr passasjer-km og pr vogn-km fra 

Tank-to-Wheel kjeden. Begrunnelsen er at utslippene utløses for å produsere den mengde energi 

som benyttes i Tank-to-Wheel kjeden.   

ProBas oppgir utslipp av 2 863 kg CO2-ekvivalenter for produksjon av 1 TJ energi fra norsk vannkraft i 

2000. Dette gir 2,86 gram pr MJ. Med disse forutsetninger gir Tabell 427 estimat for utslipp av gram 

CO2-ekvivalenter pr passasjer-km og pr vogn-km. 

Tabell 427 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for produksjon av elektrisk strøm fra vannkraft i Norge 2000 

Well-to-Tank 

Norsk 
vannkraft 

MJ/pass-km 

Norsk 
vannkraft 
MJ/ vogn-

km # 

gram 
CO2-ekv 

pr MJ 

g CO2-
ekv pr 

pass-km 

g CO2-ekv 
pr vogn-

km # 

Trikk Norge 2009 0,177 5,62 2,863 2,24 71,12 

MUNI 0,173 3,80 2,863 2,19 48,03 

Green Line 0,124 6,79 2,863 1,56 85,93 

T-Bane Norge 2009 0,143 10,58 2,863 1,81 133,81 

BART 0,160 23,21 2,863 2,02 293,53 
# Tog-km for BART og T-bane 

Chester & Horvath 1075 gir estimat for produksjon av drivstoff basert på elektrisitetsmiks i California 

og Massachusetts. Massachusetts brukte 31% naturgass, 11% atomkraft og 26% olje og 2% vannkraft 

for produksjon av elektrisitet i 2009 1076. Calfornia brukte  20% vannkraft, 36% naturgass, 19% 

                                                           
1075

 Chester & Horvath, Table 59, 61 og 62 side 74. 
1076

 http://apps1.eere.energy.gov/states/electricity.cfm/state=MA#fuel 

http://apps1.eere.energy.gov/states/electricity.cfm/state=MA#fuel
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atomkraft og 3% olje samme år 1077. California bruker dermed mer atomkraft og framfor alt mer 

vannkraft enn Massachusetts. 

Tabell 428 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for produksjon av elektrisitet til BART, MUNI og Green Line 

Gram pr passenger-mile BART MUNI Green Line 

Produksjonskjede 2,90 3,10 5,40 

Overføringstap 0,70 0,76 1,40 

Sum 3,60 3,86 6,80 

Gram pr Passasjer-km 
  Produksjonskjede 1,80 1,93 3,36 

Overføringstap 0,43 0,47 0,87 

Sum 2,24 2,40 4,23 

Gram pr vogn-km (tog-km for BART) 
  Produksjonskjede 261,0 41,6 180,2 

Overføringstap 62,1 10,6 46,6 

Sum 323,1 52,2 226,8 

    Tank-to-Wheel MJ pr passasjer-km 0,706 0,764 0,546 

Gram CO2-ekv pr MJ 3,2 3,1 7,7 

 

Tabell 428 viser estimater for utslipp av CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for produksjon av elektrisk 

strøm til BART, MUNI og Green Line. Tabell 428 viser at utslippene av CO2-ekvivalenter er betydelig 

større for BART, MUNI og Green Line pr passasjer-km  med elektrisitet fra California og 

Massachusetts enn om den samme elektrisiteten hadde blitt produsert fra norsk vannkraft. 

Utslippsfaktoren i gram pr MJ er beregnet ved å dividere sum utslipp pr passasjer-km i Well-to-Tank 

kjeden med energibruken i Tank-to-Wheel kjeden. Utslippsfaktorene rimer godt med 2,86 g/MJ som 

er brukt for norsk vannkraft når vi tar hensyn til ulik elektrisitetsmiks i Norge, California og 

Massachusetts. Utslippsfaktoren er høyest for Massachusetts siden denne delstaten har høyest 

innslag av fossile energikilder (naturgass og olje) i sin elektrisitetsmiks. 

Oppsummering 

Energibruk 

Med utgangspunkt i estimatene presentert ovenfor gir Tabell 429 en  oppsummering av energibruk i 

ulike livsløpsfaser i MJ pr passasjer-km. 

I tabellene kan  estimat for direkte energikjede oversettes til Tank-to-Wheel estimat. Det er 
framdriftsenergien og utslippene knyttet til denne kjeden. Den brutto direkte energikjede er 
energiens energikjede. Vi estimerer tillegget i denne kjeden som er den energibruk og de tillegg som 
er nødvendig for å produsere drivstoffet som blir brukt i den direkte energikjede. Dette estimatet kan 
oversettes med Well-to-Tank energikjede. Ulempen ved å bruke begrep som Tank-to-Wheel og Well-
to-Tank for trikk og T-bane  er at det er uklart hvor punktet Tank begynner. Begreper om 
energikjeder er derfor mer presise begrep. 
 

                                                           
1077

 http://apps1.eere.energy.gov/states/electricity.cfm/state=CA#fuel 

http://apps1.eere.energy.gov/states/electricity.cfm/state=CA#fuel
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Tabell 429 Energibruk MJ pr passasjer-km for trikk og T-bane i ulike livsløpfaser 

MJ pr pass-km 
Direkte 

energikjede 

Brutto 
direkte 

energikjede 
tillegg 

Infra- 
struktur 

Transport- 
middel Sum 

Trikk Oslo 2008 0,782 0,177 0,194 0,023 1,176 

MUNI 0,764 0,173 0,686 0,029 1,653 

Green Line 0,546 0,124 0,397 0,016 1,083 

T-Bane Oslo 2008 0,631 0,143 0,499 0,079 1,352 

BART 0,706 0,160 0,437 0,046 1,349 

 

Energiforbruket er fordelt på Tank-to-Wheel, Well-to-Tank, infrastruktur og transportmiddel. 

Estimatet for infrastruktur omfatter konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastrukturen. Estimatet 

for transportmiddel omfatter produksjon og vedlikehold av transportmiddelet. Her er T-bane Norge 

ett unntak siden Siemens ikke spesifiserer energibruk for vedlikehold. 

Tank-to-Wheel tilsvarer framdriftsenergi mens Well-to-Tank tilsvarer energibruk for produksjon av 

elektrisk strøm.  Infrastruktur for BART inkluderer estimat for konstruksjon og drift av tunnel. 

Infrastruktur for T-bane i Oslo er beregnet eksklusive tunneler.  

Tabell 430 Energibruk MJ pr vogn-km for trikk og pr tog-km for T-bane i ulike livsløpfaser 

MJ pr vogn-km 

Direkte 
energikje

de 

Brutto 
direkte 
energi
kjede 
tillegg 

Infra- 
struktur 

Transport- 
middel Sum 

Trikk Oslo 2008 24,8 5,6 8,5 0,8 39,8 

MUNI 16,8 3,8 15,0 0,6 36,2 

Green Line 30,0 6,8 21,3 0,9 59,0 

T-Bane Oslo 2008 46,7 10,6 44,6 1,6 103,5 

BART 102,5 23,2 63,9 6,8 196,5 

 

Tabell 430 viser estimat for energibruk pr vogn-km for trikk og pr tog-km for T-bane for de ulike 

livsløpsfaser mens Tabell 431 viser estimat pr sete-km. For å beregne energibruken pr sete-km er det 

tatt utgangpunkt i passasjer-belegget for trikk og T-bane Oslo 2008. MUNI og Green Line blir gitt 

samme passasjer-belegg som trikk Oslo 2008 som var på 20,4% mens BART får samme passasjer-

belegg som T-banen i Oslo 2008 som var 15,3% 1078. Det er brukt samme belegg for alle energikjeder, 

dvs Tank-to-Wheel, Well-to-Tank, infrastruktur og transportmiddel.  

Energibruken pr sete-km framkommer ved å multiplisere energibruken pr passasjer-km med 

passasjer-belegget. Vi gjør oppmerksom på at beregning av energibruk pr passasjer-km for MUNI, 

Green Line og BART er foretatt med andre verdier for passasjer-belegg siden disse estimatene er 

gjort av Chester & Horvath (2008). 

                                                           
1078

 Se http://ruter.no/PageFiles/1831/webrapport_2008.pdf 

http://ruter.no/PageFiles/1831/webrapport_2008.pdf
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Tabell 431 Energibruk MJ pr sete-km for trikk og T-bane i ulike livsløpfaser 

MJ pr sete-km 
Direkte 

energikjede 

Brutto 
direkte 

energikjede 
tillegg 

Infra- 
struktur 

Transport- 
middel Sum 

Belegg-
prosent 

Trikk Oslo 2008 0,170 0,038 0,042 0,005 0,255 21,7 

MUNI 0,166 0,038 0,149 0,006 0,359 21,7 

Green Line 0,119 0,027 0,086 0,004 0,235 21,7 

T-Bane Oslo 2008 0,100 0,023 0,079 0,012 0,214 15,8 

BART 0,112 0,025 0,069 0,007 0,213 15,8 

 

Tabellene viser at målt pr passasjer-km og pr sete-km har BART  en Tank-to-Wheel energibruk som er 

omlag på linje med T-banen i Oslo. Målt pr tog-km har BART en energibruk som er omlag dobbelt så 

høy som T-banen i Oslo.  

For trikkene viser det seg at MUNI har høyest Tank-to-Wheel energibruk pr passasjer-km og pr sete-

km. Om vi ser på energibruken pr vogn-km kommer derimot MUNI lavest ut. For Green Line er 

situasjonen omvendt, systemet har lavest energibruk av trikke-systemene pr passasjer-km og pr sete-

km men høyest pr vogn-km.  

Ser vi alle energikjedene under ett er det Green Line som har den laveste energibruken pr passasjer-

km. T-bane systemene kommer høyere ut, det skyldes at det er mer energikrevende å konstruere, 

drifte og vedlikehold infrastruktur for T-bane enn for trikk, med unntak av MUNI.  

Når det gjelder produksjon og vedlikehold av transportmiddel er estimatet for energibruk for trikk i 

Oslo et gjennomsnitt av systemene MUNI og Green Line. 

Energibruken for  infrastruktur for T-bane i Oslo utgjør omlag 37% av samlet energibruk pr passasjer-

km. Infrastrukturen er beregnet uten tunnel. Energibruken til infrastruktur utgjør 32 % av samlet 

energibruk i  BART-systemet, inklusive estimat for konstruksjon og drift av tunneler. Grunnen til at vi 

kommer høyere for T-bane i Oslo  er at vi har brukt et energiestimat for drift av infrastruktur som er 

hentet fra Ruters miljørapport og som alene utgjør omlag en fjerdedel av framdriftsenergien 1079. 

Tallet for drift av infrastruktur for BART er hentet fra Chester & Horvath. Pr tog-km er infrastrukturen 

mer energikrevende for BART enn for T-bane Oslo slik at det er grunn til å anta at flere passasjerer pr 

km gir lavere energibruk pr passasjer-km, men ikke pr tog-km.  

Utslipp CO2-ekvivalenter 

Tabell 432 viser utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for de samme livsløpfaser. 

Forutsetningene i tabellen er de samme som i Tabell 431. For framdrift av T-bane og trikk er det 

antatt null utslipp av CO2-ekvivalenter siden kjøretøyene har elektrisk motor som ikke forbrenner 

fossilt drivstoff.   

Tabell 432 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for trikk og T-bane i ulike livsløpfaser  

                                                           
1079

 Ruter opplyser selv at det ble brukt 70,6 GWh totalt for framdriftsenergi i 2009 til T-bane og 17,8 GWh 
elektrisitet til drift av infrastrukturen. I tillegg kommer 3 GWh fossil energi til anleggsmaskiner som  brukes til 
drift. Disse er fordelt mellom T-bane og trikk etter bane-meter. 
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gram CO2-ekv pr 
pass-km 

Direkte 
energi-
kjede 

Brutto 
direkte 

energikjede 
tillegg 

Infra- 
struktur 

Transport- 
middel Sum 

Trikk Oslo 2008 0 2,24 10,58 1,16 13,98 

MUNI 0 2,19 57,55 1,47 61,21 

Green Line 0 1,56 44,16 0,85 46,57 

T-Bane Oslo 2008 0 1,81 31,80 5,56 39,17 

BART 0 2,02 39,94 2,68 44,64 

 

Tabell 433 viser utslipp av gram CO2-ekvivalenter  pr vogn-km for trikke-system og pr tog-km for T-

bane system med de samme livsløpsfaser. Tabell 434 viser samme energibruk beregnet pr sete-km.  

Tabell 433 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr vogn-km for trikk og T-bane i ulike livsløpfaser  

gram CO2-ekv pr 
vogn-km 

Direkte 
energi-
kjede 

Brutto 
direkte 

energikjed
e tillegg 

Infra- 
struktur 

Transport- 
middel Sum 

Trikk Oslo 2008 0,0 71,1 548,9 39,7 659,7 

MUNI 0,0 48,0 1252,4 32,5 1332,9 

Green Line 0,0 85,9 2466,2 46,9 2599,0 

T-Bane Oslo 2008 0,0 133,8 3084,3 112,9 3331,0 

BART 0,0 293,5 5503,9 385,3 6182,7 

 

 

 

Tabell 434 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr sete-km for trikk og T-bane i ulike livsløpfaser 

gram CO2-ekv pr 
sete-km 

Direkte 
energi-
kjede 

Brutto 
direkte 

energikjede 
tillegg 

Infra- 
struktur 

Transport- 
middel Sum 

Trikk Oslo 2008 0,0 0,5 2,3 0,3 3,0 

MUNI 0,0 0,5 12,5 0,3 13,3 

Green Line 0,0 0,3 9,6 0,2 10,1 

T-Bane Oslo 2008 0,0 0,3 5,0 0,9 6,2 

BART 0,0 0,3 6,3 0,4 7,1 

 

Valgte estimat 
Vi velger estimatene for Trikk Oslo 2008 og T-bane Oslo 2008 som representative for passasjer-

transport med disse transportsystem i Norge 2010.   
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Tabell 435 viser energibruk for trikk og T-bane i MJ pr vogn-km i alle livsløpsfaser Norge 2010. Tabell 

436 viser energibruk pr passasjer-km mens Tabell 437 viser energibruk pr sete-km. 

Tabell 435 Energibruk i MJ pr vogn-km for trikk og T-bane i ulike livsløpsfaser Norge 2010. 

 

Direkte 
energi-kjede 

Infra-
struktur 

Transport-
middel 

Brutto 
direkte 
energikjede 
tillegg Sum 

Trikk  24,8 8,5 0,8 5,6 39,8 

T-Bane  46,7 44,6 1,6 10,6 103,5 
 

 

 

 

Tabell 436 Energibruk i MJ pr passasjer-km for trikk og T-bane i ulike livsløpsfaser Norge 2010. 

 

Direkte 
energi-kjede 

Infra-
struktur 

Transport-
middel 

Brutto 
direkte 
energikjede 
tillegg Sum 

Trikk  0,782 0,194 0,023 0,177 1,176 

T-Bane  0,631 0,499 0,079 0,143 1,352 
 

Tabell 437 Energibruk i MJ pr sete-km for trikk og T-bane i ulike livsløpsfaser Norge 2010. 

 

Direkte 
energi-kjede 

Infra-
struktur 

Transport-
middel 

Brutto 
direkte 
energikjede 
tillegg Sum 

Trikk  0,170 0,042 0,005 0,038 0,255 

T-Bane  0,100 0,079 0,012 0,023 0,214 

 

Tabell 438 viser utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr vogn-km  for trikk og T-bane i ulike livsløpsfaser 

Norge 2010. Tabell 439 viser utslippene pr passasjer-km mens Tabell 440 viser utslippene pr sete-km. 

Tabell 438 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr vogn-km for trikk og T-bane i ulike livsløpsfaser Norge 2010. 

 

Direkte 
energi-
kjede 

Infra-
struktur 

Transport-
middel 

Brutto direkte 
energikjede 
tillegg Sum 

Trikk  0,0 548,9 39,7 71,1 659,7 

T-Bane  0,0 3084,3 112,9 133,8 3331,0 

 

Tabell 439 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for trikk og T-bane i ulike livsløpsfaser Norge 2010. 
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Direkte 
energi-
kjede 

Infra-
struktur 

Transport-
middel 

Brutto direkte 
energikjede 
tillegg Sum 

Trikk  0,0 10,6 1,2 2,2 14,0 

T-Bane  0,0 31,8 5,6 1,8 39,2 

 

Tabell 440 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr sete-km for trikk og T-bane i ulike livsløpsfaser Norge 2010. 

 

Direkte 
energi-
kjede 

Infra-
struktur 

Transport-
middel 

Brutto direkte 
energikjede 
tillegg Sum 

Trikk  0,0 2,3 0,3 0,5 3,0 

T-Bane  0,0 5,0 0,9 0,3 6,2 

 

Til slutt skal vi se på utslipp av SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter ved persontransport med trikk 

og T-bane i Norge 2010.  

TOPP-ekvivalent er et mål for dannelse av bakkenært ozon. Ekvivalentverdien består av et sett med 

komponenter som er veid i forhold til hverandre etter deres bidrag til ozondannelse 1080. 

Komponentene er CO, NMVOC, NOx og CH4. Jo større ekvivalentverdi, jo større er bidraget til 

bakkenær ozondannelse. 

SO2-ekvivalent er et mål på forsuringspotensiale til et sett med komponenter 1081 . Komponentene er 

regnet om til SO2-verdier etter deres bidrag til forsuring relativt til SO2. Komponentene er SO2, NOx, 

HCl (saltsyre), HF (hydrogenfluorid), NH3 (amoniakk) og H2S  (hydrogensulfid). Jo større 

ekvivalentverdi, jo større bidrag til forsuring. 

Vi har valgt å bruke disse ekvivalentverdiene framfor å beregne utslipp for hver av 

delkomponentene. Fordelen med å bruke ekvivalentverdier er at vi får et samlet mål for utslippet for 

flere komponenter samtidig. Dette letter tolkingen av stoffenes bidrag til bakkenær ozondannelse 

eller deres forsuringspotensiale siden antall verdier som sammenliknes blir kraftig redusert. Samtidig 

sikrer vi at stoffene blir sammenliknet på et enhetlig måte. 

Verdiene er hentet fra ProBas. ProBas gir verdier for to energikjeder, den direkte energikjede og 

tillegget i den brutto direkte energikjede.  Verdiene er hentet fra ProBas. Verdiene fra ProBas er 

regnet om til gram pr MJ for den direkte energikjede og for tillegget i brutto direkte energikjede. 

Deretter er utslippsfaktorene multiplisert med energibruk i den direkte energikjeden for å gi utslipp  

pr passasjer-km, pr vogn-km eller pr tonn-km.   

ProBas gir ingen estimat for transportmiddel eller for transportmidlenes infrastruktur. 

Utslippsfaktoren for tillegget i den brutto direkte energikjede multipliseres med energibruk i den 

                                                           
1080

 
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd
#T 
1081

 
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd
#S 

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd#T
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd#T
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd#S
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd#S
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direkte energikjede siden det er denne mengde energi som utløser utslippene. Med andre ord: 

Utslippene  i Well-to-Tank kjeden utløses for å realisere den mengde energi som brukes i den direkte 

energikjeden (Tank-to-Wheel).  

For trikk og T-bane  tog er det ingen utslipp av SO2-ekvivalenter eller TOPP-ekvivalenter ved framdrift 

siden begge bruker en elektrisk motor uten forbrenning av fossilt drivstoff. I brutto direkte 

energikjede er det beregnet utslipp av begge ekvivalentene for norsk vannkraft. Estimatet er hentet 

fra ProBas som anslår 5130 gram SO2-ekvivalenter pr produsert TJ og 7970 gram TOPP-ekvivalenter 

pr samme mengde produsert energi fra et stort norsk vannkraftanlegg. 

Tabell 441 viser utslipp av gram SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter pr vogn-km i brutto direkte 
energikjede for ulike trikk og T-bane Norge 2010. Tabell 442 viser de samme utslipp i gram pr passasjer-
km mens Tabell 443 viser utslippene pr sete-km.  

 

 

 

Tabell 441 Utslipp av gram SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter pr vogn-km for trikk og T-bane Norge 2010 

 
Well-to-Tank 

 
SO2-ekv TOPP-ekv 

Trikk Norge 2008 0,1274 0,1980 

T-Bane Norge 2008 0,2398 0,3725 
 

Tabell 442 Utslipp av gram SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter pr passasjer-km for trikk og T-bane Norge 2010 

 
Well-to-Tank 

 
SO2-ekv TOPP-ekv 

Trikk Norge 2008 0,0040 0,0062 

T-Bane Norge 2008 0,0032 0,0050 
 

Tabell 443 Utslipp av gram SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter pr sete-km for trikk og T-bane Norge 2010 

 
Well-to-Tank 

 
SO2-ekv TOPP-ekv 

Trikk Norge 2008 0,0009 0,0014 

T-Bane Norge 2008 0,0005 0,0008 
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Fabrikasjon T-bane vogn 

Innledning 

MX-3000 er en T-bane vognsett  som brukes av Ruter i Oslo 1082 . Metro Oslo er navnet som brukes av 

fabrikanten Siemens i produkt-deklarasjonen 1083.  Vognsettet har 3 vogner, er 54,1 meter lang, 3,16 

meter bred og veier 100 tonn 1084.  Ifølge Siemens har trikken en kapasitet på 678 personer med 

ståplasser dersom det fraktes 6 personer pr m2. Ifølge Ruter er kapasiteten på 493 med 4 personer 

/m2.  

Materialsammensetning 

Materialsammensetningen for t-bane vognsettet er som følger ifølge produkt-deklarasjonen: 

Tabell 444 Materialsammensetning MX-3000 

Jern-legeringer 44 647 

Metaller eksklusive jern 30805 

Plastikk 9550 

Elektronikk 5247 

Ikke-organiske materialer 1421 

Andre materialer 1681 

  

Sum 93 351 

 

I det følgende skal vi forsøke å beregne energibruk og CO2-utslipp for de forskjellige materialene. Når 

det gjelder CO2-utslipp inneholder produkt-deklarasjonen oversikt over utslipp fordelt på materialer, 

fabrikasjon, bruk/vedlikehold og resirkulering. Når det gjelder energi er energibruken ikke fordelt på 

materialer og fabrikasjon, det presenteres kun tall for disse aktivitetene samlet.   

Siemens oppgir energibruk for framdrift og vedlikehold samlet 1085. Vi har ikke hatt mulighet for å 

skille energi til vedlikehold fra energi for framdrift. Estimatet for energibruk til konstruksjon av Metro 

Oslo er derfor uten vedlikehold. Når det gjelder utslipp av CO2-ekvivalenter gir Siemens egne anslag 

på utslipp knyttet til vedlikeholdet. 

Vi vet ikke hvilke materialer som inngår i kategoriene ikke-organiske materialer  og  andre materialer. 

Når det gjelder de andre materialene vil vi gjøre følgende forutsetninger:  

 Jern-legering er stål.  

                                                           
1082

 Se http://ruter.no/Global/dokumenter/dokumentvedlegg/Brosjyre_screen.pdf se også teknisk beskrivelse  
http://www.tbane.no/index.aspx?cat=1193470&id=1195153&mid=1195153   
1083

 Produkt-deklarasjon  
http://w1.siemens.com/responsibility/report/07/pool/pdf/produktumweltdeklaration_oslo_08_09_final.pdf  , 
teknisk beskrivelse   http://transportation.siemens.com/shared/data/pdf/ts_internet/corp_campaign/v510-
b442-x-7600_metro_oslo.pdf   
1084

 Det tekniske beskrivelsen fra Siemens oppgir 94 tonn, Ruter oppgir 98 tonn mens produkt-deklarasjonen fra 
Siemens oppgir 100 tonn. Vi velger å bruke tall fra produkt-deklarasjon siden denne inneholder oversikt over 
material-sammensetning, energi-forbruk og utslipp av CO2. 
1085

 Produktdeklarasjonen, side 5 

http://ruter.no/Global/dokumenter/dokumentvedlegg/Brosjyre_screen.pdf
http://www.tbane.no/index.aspx?cat=1193470&id=1195153&mid=1195153
http://w1.siemens.com/responsibility/report/07/pool/pdf/produktumweltdeklaration_oslo_08_09_final.pdf
http://transportation.siemens.com/shared/data/pdf/ts_internet/corp_campaign/v510-b442-x-7600_metro_oslo.pdf
http://transportation.siemens.com/shared/data/pdf/ts_internet/corp_campaign/v510-b442-x-7600_metro_oslo.pdf
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 Metaller som ikke er jern  er aluminium. Karosseriet for MX-3000 er bygd i aluminium 1086. 

 Plastikk er poly-vinyl chloride eller PVC. 

 Kopper brukes som metall for elektronikk.  

Kopper er godt egnet til å lede elektroniske signaler 1087. Kopper brukes til å sende elektroniske 

signaler gjennom ledninger. Det brukes blant annet til billedrør i TV og dataskjermer, til lyd-

forsterkere og til antenner for overføring av signaler for radio og TV.  

Vi viser til Simonsen (2009a) 1088 for en dokumentasjon av energibrukstall og utslippsfaktorer som er 

brukt i beregning av energibruk og utslipp for MX-3000.  

Energibruk og utslipp for MX-3000 

I følge Tabell 445 vil konstruksjon av MX-3000 konsumerer 7 270 GJ med energi. I følge Siemens’ 

produktdeklarasjon er energikonsumpsjonen 719 MWh for konstruksjon og levering av MX-3000. 

Dette svarer til 2588,9 GJ som er betraktelig mindre enn vårt estimat. I følge produkt-deklarasjonen 

skal all energi knyttet til utvinning og transport av råstoff og framstilling av metaller være inkludert.  

Tabell 445 Energibruk for konstruksjon av MX-3000 

Material kg MJ/kg GJ totalt 

Stål 44647 22,8 1 020 

Aluminium 30805 175,9 5 418 

PVC 9550 60,3 576 

Kobber 5247 48,9 257 

    

Sum 90249  7 270 

 

Resirkulering av materialer er den mest sannsynlige grunnen til avviket mellom estimatet som er 

presentert her og Siemens sitt estimat i produktdeklarasjonen. Deklarasjonen oppgir brutto tall for 

materialkonsumpsjon, mengde resirkulering og absolutt materialkonsumpsjon. Disse tallene gjelder 

for hele kjeden, ikke bare til direkte produksjon av kjøretøyet. Om vi regner resirkuleringsgraden som 

absolutt konsumpsjon i forhold til brutto materialkonsumpsjon får vi en resirkuleringsgrad på 97,9% 

for jern-legeringer og 98% for ikke-jernbaserte materialer.  Produkt-deklarasjonen oppgir 84,7% 

resirkulering for alle materialer. 

Tabell 446 Energibruk for konstruksjon av MX-3000 med resirkulert stål og aluminium 

Material kg MJ/kg GJ totalt 

Stål 44647 8,6 384 

Aluminium 30805 25,6 789 

PVC 9550 60,3 576 

Kobber 5247 48,9 257 

                                                           
1086

 Se produkt-deklarasjon, side 4 og http://ruter.no/Reiseinformasjon/Din-sikkerhet/Sikkerhet-pa-T-
banen/Nye-T-banevogner-/  
1087

 http://www.copper.org/education/c-facts/c-electronics.html  
1088

 Simonsen, M.: Energibruksfaktorer og utslippsfaktorer for ulike metaller, Notat Vestlandsforsking, juni 
2009. 

http://ruter.no/Reiseinformasjon/Din-sikkerhet/Sikkerhet-pa-T-banen/Nye-T-banevogner-/
http://ruter.no/Reiseinformasjon/Din-sikkerhet/Sikkerhet-pa-T-banen/Nye-T-banevogner-/
http://www.copper.org/education/c-facts/c-electronics.html
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Sum 90249  2 006 

 

Tabell 446 viser energibruken for konstruksjon av MX-3000 med resirkulert stål og aluminium hentet 

fra ProBas. Stål har en resirkuleringsgrad på 90,7% mens aluminium har en resirkuleringsgrad på 

94,3%. Disse andelene ligger altså noe høyere enn gjennomsnittstallet som Siemens bruker for alle 

materialer.  I Tabell 446 er det foretatt en korreksjon av stål ved å legge til 14,6% for å ta høyde for 

varmevalsing av stålet. Dette svarer til forholdet mellom varmevalset stål og stålmiksen uten 

resirkulering som den bygger på. 

 Med disse forutsetningene reduserer vi energibruken til 2006 GJ eller 557 MWh. Dette svarer bedre 

til energibruken oppgitt i produkt-deklarasjonen på 2588,9 GJ. For det første har vi ikke kunne ta 

hensyn til alle materialer, selv om de viktigste materialene er inkludert i analysen. For det andre 

inkluderer energibruken fra Siemens den direkte energibruken ved bearbeiding av materialer og 

montering av deler til MX-3000 ved Siemens’ fabrikker. Vi  kan forsiktig anslå denne direkte 

energibruken til omlag 500 GJ eller 138 MWh for hver produsert  T-bane vognsett. Da har vi tatt 

høyde for at vi har gjort rede for 90 av 100 tonn materialer i vognsettet. 
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Figur 118 viser energibruksfaktorene som er brukt i analysen for ulike materialer. Figuren viser at 

utslippsfaktorene er langt større for PVC og kopper enn for resirkulert stål og aluminium. Til tross for 

over 90% resirkulering utgjør energibruksfaktoren for aluminium mer enn halvparten av faktoren for 

kopper uten resirkulering.  
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Figur 118 Energibruksfaktorer for ulike materialer 

 

 

Figur 119 viser de totale energi-bidragene fra de ulike materialene. Figuren viser at framstiling og 

bearbeiding av aluminium fører til størst energibruk totalt, nesten 790 GJ av litt over 2000 GJ for alle 

materialer. 

 

Figur 119 Totale energibidrag fra ulike materialer 
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Tabell 447 viser utslipp av CO2-ekvivalenter for produksjon av MX-3000 med resirkulert stål og 

aluminium som diskutert ovenfor. Til sammen er utslippet på 125 tonn CO2-ekvivalenter pr vognsett. 

I følge produkt-deklarasjonen er utslippet fra konstruksjon av kjøretøyet 183 tonn CO2-ekvivalenter. 

Avviket skyldes at ikke alle materialer er med pluss at utslippet fra produkt-deklarasjonen omfatter 

utslipp fra fabrikasjon og montering av materialer og deler til vognsettet. 

Tabell 447 Utslipp av CO2-ekvivalenter for konstruksjon av MX-3000 med resirkulert stål og aluminium 

 kg kg CO2-
ekviv pr 
produsert 
kg 

tonn 
co2-
equiv 

Stål 44647 0,556 25 

Aluminium 30805 1,7 53 

PVC 9550 2,7 26 

Kobber 5247 4,0 21 

    

Sum 90249  125 
 

Tabell 448 Energibruk fordelt på materialer og energikilder.  

GJ Stål Aluminium PVC Kopper Sum 

Atomkraft 50 157 58 18 282 

Biomasse 6 5 1 2 14 

Brunkull 46 132 0 16 194 

Naturgass 20 305 241 28 594 

Råolje 33 65 207 62 367 

Geotermisk 0 0 0 0 0 

Avfall 9 46 2 3 60 

Sekundærråstoff 18 0 0 8 26 

Solenergi 0 0 0 0 0 

Steinkull 147 71 60 118 397 

Vannkraft 3 7 8 1 19 

Vindkraft 3 2 0 1 6 

      

Sum 335 789 578 257 1 959 

 

I  

Tabell 448 er det ikke foretatt en korreksjon for varmevalset stål slik det ble gjort ovenfor for sum 

energibruk stål.  Det er vanskeligere å fordele denne korreksjonen pr energikilde enn for totalen. 

Dermed vil energibruken bli litt lavere enn i Tabell 447 for resirkulert stål.  
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Lastebil 

Innledning 
Figur 120 viser utviklingen av innenlandsk godstransport i Norge fra 1965 til 2007. Figuren omfatter 

bare gods som er på- og avlesset i Norge.  Hovedtendensen i figuren er den sterke økningen i 

godstransport med fly, bilferjeruter og lastebiler.   

Figur 120 Utvikling av godstransportarbeidet i millioner tonn-km i Norge 1965-2007. Indeks 1965=100 
1089

. 

 

I 1965 ble det utført 2 183 millioner tonn-km med lastebiler. Veitransport med gods utgjorde 19,6% 

av samlet fastlands godstransport i Norge i 1962. Transporten fra norsk kontinentalsokkel er holdt 

utenfor.  I 2007 har andelen steget til 46,5 % med til sammen 16 313 millioner tonn-km. Dette 

innebærer at godstrafikken på vei har økt 2,37 ganger raskere enn den samlede godstransporten. Til 

sammenlikning har godstransport med fly økt 3 ganger raskere enn den samlede godstransporten.  

Figur 120 sier noe om endring i transportarbeidet.   

                                                           
1089

 http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/  

http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/
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Figur 121 sier noe om volumet i 1965 og 2007.  Det mest iøynefallende er at veitransporten utgjør et 

like stort volum som sjøtransporten i 2007 mens den utgjorde mindre enn en tredel av 

sjøtransportens volum i 1965.   
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Figur 121 viser klart at dette er de to dominerende transportformene for fastlands godstransport i 

Norge. 

Energibruk for transportarbeid med gods omfatter tre deler: a) den direkte energibruken som 

omfatter kjøretøyets framdrift, b) den indirekte energibruken som omfatter infrastrukturen (veier) 

samt produksjon av kjøretøyet, og c) brutto direkte energi som omfatter produksjon av drivstoff som 

trengs for kjøretøyets framdrift.   Til hver av disse livsløpfasene er det knyttet utslipp til luft. Vi vil 

analysere energibruk og utslipp i alle disse faser for godstransportarbeidet i Norge. 

Vi skal kombinere makro- og mikroanalyse. Med makroanalyse mener vi gjennomsnitt for lastebiler 

eller ulike grupper av lastebiler. Med mikroanalyse mener vi studie av en enkelt lastebil. 
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Figur 121 Gods-transportarbeidet i 1965 og 2007 fordelt på transportformer.
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Direkte energibruk 
Den direkte energibruken omfatter forbruk av drivstoff for framdrift av kjøretøyet. Tap ved fylling og 

distribusjon av drivstoff er ikke inkludert.   

Vi skal sammenlikne verdier for energibruken for lastebiler pr tonn-km fra ulike kilder. Et problem 

med slike sammenlikninger er definisjonen av lastebil. I rapporten fra SSB 1090 er vare- og kombinerte 

biler lettere enn 3,5 tonn ikke inkludert i analysen. Disse er ikke oppgitt med energibruk pr tonn-km i 

rapporten fra SSB. Lastebiler mindre enn 3,5 tonn er derimot inkludert i analysen. I en rapport fra 

Vestlandsforsking 1091 er varebiler inkludert i analysen. I SSB-rapporten refererer vekt til nyttelast, det  

vil si totalvekt minus bilens egenvekt 1092. Det tas som gitt at det samme gjelder VF-rapporten. I SSB-

rapporten er spesialbiler som tankbiler, trekkvogner for semitrailer, bergingsbiler, betongbiler, 

renovasjonsbiler, kjølebiler og tankbiler inkludert i den tyngste vektgruppen. 

Energibruk for godstransport kan dekomponeres etter Likning 47: 

Likning 47 Energibruk pr tonn-km som funksjon av kjøretøyets energieffektivitet og utnyttelsesgrad 

      

       
 

      

       
 
       

       
 

Det første leddet i likningen måler energieffektiviteten til kjøretøyet. Mindre energibruk pr 

tilbakelagte km vil alt annet likt gi lavere energi pr tonn-km. Det andre leddet måler 

utnyttelsesgraden og utkjørt distanse. Den er her målt som den inverse av tonn pr km. Inverteringen  

er et mål på hvor mange km hvert tonn blir fraktet. Alt annet likt vil en økt utnyttelsesgrad gi flere 

tonn pr kilometer slik at nevneren i det inverse leddet øker og hele leddet reduseres i verdi. Det 

samme gjelder om den utkjørte distansen øker med samme utnyttelsesgrad. Poenget med formelen 

er å vise hvordan utnyttelsesgrad, utkjørt distanse og energieffektivitet pr kjøretøy-km gjensidig 

påvirker energieffektiviteten pr tonn-km. 

Energieffektivitet pr tonn-km påvirkes således av flere komponenter samtidig. Dersom vi kan måle 

komponentene hver for seg er det mulig å avgjøre hvilken komponent som mest påvirker endring i 

energibruk pr tonn-km. Uten en slik dekomponering er det ikke mulig å vite hva som forårsaker 

endring i energibruk pr tonn-km siden komponentene endrer seg samtidig. Vi må foreta en kontroll 

ved å la dem variere hver for seg mens vi prøver å holde andre komponenter konstant. 

Figur 122 viser endring i komponenten energibruk pr vogn-km for lastebiler i ulike vektklasser fra 

1994 til 2004. Figuren viser at energiforbruket målt med MJ pr vogn-km går ned i alle vektklasser, 

men mest for de største lastebilene. En tung lastebil bruker 1,6 MJ mindre pr vogn-km i 2004 enn i 

1994. En liter diesel har et energiinnhold på 36,2 MJ pr liter 1093. En lastebil over 11 tonn brukte i 

                                                           
1090 Toutain, J.E.W, Taarneby, G., Selvig, E.,Energiforbruk og utslipp til luft fra innenlandsk transport, 

Statistisk Sentralbyrå, Rapport 2998/49. Heretter omtalt som SSB (2008). Se 
http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf  
1091

 Kilde: Holdskog og Rypdal (1997) og SSB (1997) fra Andersen, O. Groven, K., Brendehaug, E., Uusitalo, O., 
Suutari, U., Lehtinen, J., Ahlvik, P., Hjortsberg, H.: Energy Saving in transport of goods – a pilot project in rural 
natural resource based industries, Rapport Vestlandsforsking 4/2001. Heretter omtalt som VF (2001). 
http://www.vestforsk.no/filearchive/rapport2-01.pdf 
1092

 SSB (2008), side 35, for definisjon av nyttelast http://www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?ID=9325591  
1093

  SSB (2008). Energiinnholdet for diesel er 43,1 MJ/kg, tettheten er 0,84 kg/liter. Dette gir 36,2 MJ/liter.  

http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf
http://www.vestforsk.no/filearchive/rapport2-01.pdf
http://www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?ID=9325591
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gjennomsnitt 12,15 MJ pr vogn-km  i 1994, dette svarer til 3,36 liter pr mil. I 2004 brukte en lastebil 

av samme klasse i gjennomsnitt 10,9 MJ pr vogn-km som svarer til 3,04 liter pr mil. For de andre 

vektklassene er nedgangen mindre. 

Figur 122 Energibruk MJ/pr vogn-km 1994-2004 
1094

 

 

Energibruken pr enhet transportarbeid er også påvirket av hvor mange tonn som blir fraktet pr km 

samt utkjørt distanse pr tonn last. 

Last pr km er påvirket av utnyttelsesgraden, hvor stor del av den faktiske laste-kapasiteten som blir 

brukt pr enhet transportarbeid.   

                                                           
1094  SSB (2008). 
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Figur 123 viser hvordan utnyttelsesgraden varierer med vekten på kjøretøyet. Utnyttelsesgraden 

inkluderer tom kjøring 1095. Figuren viser klart at utnyttelsesgraden øker med økende vekt på 

kjøretøyet, de  tyngste lastebilene har høyest utnyttelsesgrad. Det er beregnet en invers 

regresjonslinje i figuren som viser hvordan forventet utnyttelsesgrad varierer med bilens vekt. Linjen 

viser en signifikant sammenheng mellom vekt og utnyttelsesgrad (p value= 0,0011). Regresjonslinjen 

kan tolkes slik at en lastebil med 5 tonn ventes å ha en utnyttelsesgrad som er  3,7 prosent høyere 

enn enn lastebil med 3 tonns vekt, mens en lastebil med 20 tonns vekt ventes å ha nesten 8 prosent 

høyere utnyttelsesgrad enn en lastebil med 3 tonn. Økningen i utnyttelsesgrad er med andre ord 

størst for de minste lastebilene mens økningen i utnyttelsesgrad avtar med økende vekt.    

Figuren antyder at maksimal utnyttelsesprosent for godstransport med lastebil ligger på mellom 45-

50 prosent av total lastekapasitet. 

  

                                                           
1095

  VF (2001) side 9 
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Figur 123 Utnyttelsesgrad for lastebiler som funksjon av lastebilens vekt 
1096

 

 

  

                                                           
1096

 Kilde: Holdskog og Rypdal (1997) og SSB (1997) fra VF (2001), side 9 
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Figur 124 viser andelen av hele transportarbeidet med lastebil som blir utført av de tyngste lastebiler 

over 11 tonn i årene 1994, 1998 og 2000.  

Figuren viser en markant økning på 6 prosentpoeng fra 1994 til 1998, deretter har veksten avtatt. 

Siden en stadig større andel av transportarbeidet på vei blir utført med tyngre lastebiler, øker 

utnyttelsesgraden og energieffektiviteten pr km for godstransport utført med lastebil. Samtidig øker 

også utkjørt distanse. 

 

  



 

632 
 

Figur 124 Prosentandel av transportarbeid med lastebil utført med lastebiler over 11 tonn 

 

Energieffektiviteten avhenger ikke bare av bilens vekt men også av type gods som transporteres. 

Figur 125 viser hvordan energieffektiviteten pr tonn-km varierer med ulik type last. Tallene gjelder 

for Finnland. Figuren viser at fabrikkert gods har lavere energieffektivitet enn materialer som fraktes i 

løs vekt og som ikke krever spesiell håndtering. Dette er varer hvor volum pr vekteenhet er stort. 

Figur 125 Energieffektivitet pr tonn-km som funksjon av tonn pr km for ulike vareslag
1097

 

 

                                                           
1097

 VF (2001), side 27 
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Analysen ovenfor viser at energibruken pr tonn-km synker med økende vekt for lastebilen og at 

utnyttelsesgraden er størst for de største bilene. Samtidig øker transporten med de tyngste 

lastebilene mest.  Disse tendenser trekker i retning av at energibruken pr tonn-km avtar over tid. 

Tabell 449 Estimat for MJ pr tonn-km for ulike land, år og vektklasse 

År Land Vekt Vektklasse MJ/tonnkm Kilde 

1982 USA Gjennomsnitt Medium 1,379 US Congress 

1994 Norge >11 Tung 1,293 SSB 

1994 Norge 5-11 Medium 2,441 SSB 

1994 Norge 1-5 Lett 7,224 SSB 

1996 Norge >20 Tung 0,792 TØI (Vestlandsforsking) 

1996 Norge 10-20 Tung 2,808 TØI (Vestlandsforsking) 

1996 Norge 3.5-10 Medium 3,096 TØI (Vestlandsforsking) 

1996 Norge 2.7-3,5 Lett 3,996 TØI (Vestlandsforsking) 

1996 Norge <2,7 Lett 10,584 TØI (Vestlandsforsking) 

1998 Norge >11 Tung 1,097 SSB 

1998 Norge 5-11 Tung 2,391 SSB 

1998 Norge 1-5 Medium 6,899 SSB 

1998 Finland Gjennomsnitt Medium 1,404 Vestlandsforsking 

1998 Sverige >3,5 Lett 2,268 Vestlandsforsking 

1998 Sverige 60 Tung 0,612 Vestlandsforsking 

1998 Sverige 40 Tung 0,684 Vestlandsforsking 

1998 Sverige 24 Medium 1,764 Vestlandsforsking 

1998 Sverige 14 Lett 1,62 Vestlandsforsking 

2000 Europa 32 Tung 1,63 Ecoinvent 

2000 Europe 16 Tung 3,81 Ecoinvent 

2000 Sveits 40 Tung 1,54 Ecoinvent 

2000 Sveits 28 Tung 2,14 Ecoinvent 

2000 Sveits 16 Tung 3,08 Ecoinvent 

2004 Norge 5-11 Medium 1,908 SSB 

2004 Norge 1-5 Lett 6,617 SSB 

2004 Norge >11 Tung 1,018 SSB 

2000 Tyskland 3 Lett 4,580 ProBas, indre by, Euro 2 

2000 Tyskland 3 Lett 3,490 ProBas, intercity, Euro 2 

2001 Tyskland 3 Lett 3,490 ProBas, Autobahn, Euro 2 

2000 Tyskland 5,75 Medium 2,680 ProBas, indre by, Euro 2 

2000 Tyskland 5,75 Medium 2,010 ProBas, intercity, Euro 2 

2001 Tyskland 5,76 Medium 2,230 ProBas, Autobahn, Euro 2 

2000 Tyskland 16 Tung 2,670 ProBas, indre by, Euro 2 

2000 Tyskland 16 Tung 1,760 ProBas, intercity, Euro 2 

2000 Tyskland 16 Tung 1,880 ProBas, Autobahn, Euro 2 

2000 Tyskland 25,6 Tung 1,440 
ProBas, semitrailer, indre 
by, Euro 2 

2000 Tyskland 25,6 Tung 1,040 
ProBas, semitrailer 
intercity, Euro 2 
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2000 Tyskland 25,6 Tung 1,110 
ProBas, semitrailer 
Autobahn, Euro 2 

 

Tabell 449 viser estimat for energibruk til framdrift av lastebil i MJ pr tonn-km for ulike år, land og 

vektklasse. Estimatene er hentet fra ulike kilder.  Estimatene fra den tyske databasen ProBas er 

basert på Euro 2-utslippskrav. Det er tre estimat for hver vektklasse, et for kjøring av kortere 

distanser innen by, et for kjøring av medium distanse utenfor by men ikke på autobahn (tysk 

Aussenorts, her kalt intercity), og et estimat for kjøring av lengre distanser på autobahn. Nyttelasten 

for ProBas-estimatene er kalkulert på grunnlag av oppgitt samlet vekt inkludert kjøretøy minus 

oppgitt vekt av materialer i stål og plastikk for  konstruksjon av kjøretøyet. For alle estimat i ProBas 

gjelder en utnyttelsesgrad på 50%. 

Det er stor usikkerhet knyttet til sammenlikning fra ulike kilder. Usikkerheten i Tabell 449 er først og 

fremst knyttet til definisjon av vekt, med andre ord om vekten inkluderer kjøretøyet eller ikke. Det 

tas som gitt at vekten for kjøretøyet ikke er inkludert i oppgitt vekt slik at denne vekten er 

kjøretøyets nyttelast. 

Figur 126 Energiforbruk for lastebiler  i MJ pr tonn-km som funksjon av kjøretøyets nyttelast 

 

Figur 126 viser fordeling av energi pr tonn-km mot vekt definert som lastebilenes nyttelast. I figuren 

er det tegnet inn en invers regresjonslinje. Sammenhengen linjen viser er signifikant, det er en 

systematisk forskjell i energiforbruk mellom lastebiler med ulik vekt (p-value 1,99948E-08). Linjen 

viser at for hver prosent vekten øker forventes energiforbruket å avta med ,347% målt med 

gjennomsnittselastisiteter. Tabell 450 viser den samme tendensen, energiforbruket for de tyngste 

bilene er omlag 67% lavere enn energiforbruket for de minste. 

I Tabell 450 har vi også tatt med tallene fra SSB (2008) for de ulike grupper av lastebiler. Vi ser at 

særlig for de tyngste lastebilene ligger tallene fra SSB mye lavere enn gjennomsnittet for estimatene 

ovenfor. Dette kan skyldes ulike definisjoner av vekt, spesielt om lastebilens egenvekt er inkludert i 

vekten.   
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Tabell 450 Gjennomsnittlig energiforbruk i MJ pr tonn-km for ulike vektklasser 

Vektklasse 
Gjennomsnitt 
MJ/tonnkm 

Antall 
estimat 

MJ/tonn-km 
SSB 2004 

Lett 5,23 9 6,617 

Medium 2,73 10 1,908 

Tung 1,73 19 1,018 

 

Vi har slått fast at energieffektiviteten har økt. Videre har vi slått fast at selve kjøretøyet blir mer 

energieffektivt. Likning 47 viser at energieffektiviteten målt som MJ per tonn-km er avhengig av 

endringer i motorteknologi (kjøretøyets effektivitet) samt mengden gods som fraktes. Det siste 

leddet påvirkes både av hvor stor lasten er i gjennomsnitt pr km og hvor langt godset blir fraktet. 

Hva er det som påvirker endring i energieffektivitet mest, endring i motorteknologi, endring i last pr 

km eller utkjørt distanse? På grunnlag av tallene fra SSB-rapporten kan vi konstruere vekstrater for 

last, energibruk pr vogn-km og energibruk pr tonn-km. Dersom den prosentvise nedgangen i 

energibruk pr tonn-km er større (i absolutte tall) enn den prosentvise økningen i last vil enten 

endring i motorteknologi eller økning av utkjørt distanse påvirke endring i energieffektivitet mest. 

Dersom den prosentvise nedgangen i energibruk pr tonn-km er større enn nedgangen i energibruk pr 

vogn-km vil økning i  tilbakelagte distanse bety mer enn endring i motorteknologi.  

Figur 127 viser sammenlikning av endring i utkjørt last, energibruk pr vogn-km og energibruk pr tonn-

km for de mellomste lastebilene med nyttelast fra 5-11 tonn fra SSB’s rapport 2008. Figuren viser at 

nedgangen i tonn-km er større enn nedgangen i vogn-km. Det er derfor enten utkjørt last pr km eller 

utkjørt distanse som påvirker energieffektiviteten mer enn endring i motorteknologi. Nedgangen i 

energibruk pr tonn-km er på nesten 22% mens økningen i utkjørt last pr km er på 15,6%. Det tyder på 

at det er endring i utkjørt mengde gods som betyr mest for endring i energieffektivitet pr tonn-km for 

de mellomste lastebilene siden endringen i denne indikatorverdien er størst. 

Figur 127 Endring i energibruk pr vogn-km, tonn-km og utkjørt last pr km for lastebiler 5-11 tonn. Indeksverdi 1994=100. 
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Figur 128 viser resultatet for de tyngste lastebilene med nyttelast over 11 tonn. Figuren viser at 

absolutt endring i tonn-km er større enn absolutt endring i vogn-km. Dette betyr igjen at endring i 

utkjørt mengde gods betyr mer enn endring i motorteknologi for de største lastebilene. Nedgangen i 

energibruk pr tonn-km er på 21,3% mens økning i last pr km er på 13,8%. Dermed antyder 

indikatorverdiene at endring i utkjørt mengde gods også betyr mest for de største lastebilene. 

Figur 128 Endring i vogn-km, tonn-km og utkjørt last pr km for lastebiler over 11 tonn. Indeksverdi 1994=100. 

 

 De minste lastebilene med nyttelast fra 1-5 tonn er ikke tatt med. Denne lastebil-gruppen har ingen 

endring i utkjørt last pr km i perioden, samtidig som endring i energibruk pr vogn-km og pr tonn-km 

er praktisk talt identisk i perioden. For denne gruppen av lastebiler er det derfor ikke mulig å trekke 

noen slutninger slik vi har gjort for de andre gruppene av lastebiler.  

Direkte utslipp til luft 
Tallene fra SSB-rapporten inneholder anslag for utslipp til luft pr tonn-km. Vi skal se nærmere på 

utslipp av ulike komponenter til luft som kommer fra godstransport med lastebil. Vi  skal kryssjekke 

utslippsdata mot den tyske databasen ProBas utviklet av det tyske miljøverndepartementet og 

forsknings-stiftelsen Öko-Insitut Heidelberg.  

CO2-ekvivalenter  

Tabell 451 viser utslipp av CO2-ekvivalenter i gram pr tonn-km for lastebiler i ulike vektklasser fra 

1994 til 2000. Data er hentet fra SSB (2008). 

 Tabell 451 Utslipp av CO2-ekvivalenter i g/tonn-km for ulike typer lastebiler 1994-2000. 

År 
Over 11 
tonn 5-11 tonn 1-5 tonn 

1994 96 183 544 

1998 82 179 520 

2004 76 143 499 
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Den største nedgangen finner vi for de letteste lastebilene. Pr tonn-km har denne gruppen av 

lastebiler et utslipp i 2004 som er 45 gram lavere pr tonn-km enn i 1994.  I prosent er det de tyngste 

lastebilene som står for den største nedgangen siden nedgangen beregnes fra et lavere nivå.  

Figur 129 Utslipp av CO2-ekvivalenter g/tonn-km for lastebiler med ulik nyttelast og kjøremønster. EURO2-utslippskrav. 
Tyskland 2000. 

 

Figur 129 viser utslipp av CO2-ekvivalenter i gram pr tonn-km for ulike typer lastebiler hentet fra den 

tyske databasen ProBas. Lastebilene varierer etter nyttelast og kjøremønster. De oppfyller alle EURO 

2-utslippskrav for lastebiler. Kjøremønster er delt inn i bykjøring med korte distanser, kjøring utenfor 

by men ikke på motorvei (autobahn) og en gruppe for kjøring på motorvei. Kjøremønstrene 

representerer også ulike distanser siden de lengste distansene tilbakelegges på motorvei og de 

korteste distansene er innen byene. Alle verdiene har referanseår 2000 og gjelder for Tyskland. 

Lastebiler med nyttelast mindre enn 25,6 tonn har ikke tilhenger. De tyngste lastebilene er av typen 

semitrailer. 

Tabell 452 viser data som er brukt i Figur 129. 

Tabell 452 Nyttelast og utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr tonn-km Tank-to-Wheel Tyskland 2000 

Kategori Nyttelast 

Tank-to-
Wheel 
Pr tonn-km 

Liten lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 3000 348 

Liten lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 3000 266 

Liten lastebil uten tilhenger, Euro-2, Autobahn 3000 305 

Middels lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 5750 203 

Middels lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 5750 152 

Middels lastebil uten tilhenger, Euro-2, Autobahn 5750 169 

Tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 10000 200 

Tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 10000 133 

Tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Autobahn 10000 142 
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Ekstra tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 16000 157 

Ekstra tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 16000 102 

Ekstra tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, 
Autobahn 16000 102 

Semitrailer, Euro-2, Indre by 25600 108 

Semitrailer, Euro-2, Intercity 25600 78 

Semitrailer, Euro-2, Autobahn 25600 84 

 

Figuren viser en klar sammenheng mellom nyttelast og utslipp av CO2-ekvivalenter. Jo større 

lastebilene er, jo mindre utslipp pr tonn-km. Videre viser figuren at for alle lastebiler gruppert etter 

nyttelast gir bykjøring mest utslipp pr transportert enhet mens kjøring utenfor byer og motorvei gir 

de laveste utslippene. Motorvei-kjøring gir utslipp som ligger mellom de to andre kjøremønstre. 

Regresjonslinjen som er tegnet inn i figuren antyder at en økning i nyttelasten på 1 prosent gir en 

reduksjon i utslipp av CO2-ekvivalenter med 0,28% målt med gjennomsnittselastisiteter. 

Sammenhengen mellom nyttelast og utslipp er signifikant (p-value= 3,4182E-06) .   

Figur 129 viser flere vertikale punkter i punktdiagrammet for samme punktet på x-aksen. Dette 

antyder at det er en linje for hvert kjøremønster i stedet for en linje for alle kjøremønstrene samlet 

slik linjen er trukket i figuren.  Følgelig burde kjøremønster vurderes som kontrollvariabel i en 

multippel regresjonsmodell. Denne kontrollen er ikke foretatt i denne analysen. 

Figur 129 samsvarer rimelig godt med tallene fra SSB. De letteste lastebilene har noe mindre utslipp 

pr tonn-km enn i tallene fra SSB. Den minste gruppen med nyttelast på 3 tonn har et maksimalt 

utslipp på 348 g/tonn-km mens tallene for 2004 fra SBB oppgir 499 g/tonn-km for lastebiler med 

nyttelast fra 1 til 5 tonn. Forskjellen kan være at lastebilene fra ProBas tilfredsstiller EURO2-kravet 

som ble innført fra 1995 til 1999 innen EU 1098. Dermed kan lastebilene fra ProBas være yngre enn 

den miksen av lastebiler som utførte transportarbeidet i Norge i 2004. Videre er tallene fra 

databasen basert på modell-beregninger mens tallene fra SSB er faktisk utført transportarbeid.  

For de mellomstore og tyngste lastebilene målt etter nyttelast er det bedre samsvar mellom tallene 

fra SSB og ProBas. Lastebiler med nyttelast fra 5,75 til 10 tonn nyttelast har utslipp i ProBas på 

mellom 203 og 142 gram pr tonn-km i år 2000,  mens SSB har utslipp på 179 gram for denne gruppen 

i 1998 og 143 gram i 2004. For de tyngste lastebiler varierer tallene fra ProBas fra 157 gram til 84 

gram pr tonn-km, mens SSB oppgir 82 gram for gruppen av de tyngste lastebiler i 1998 og 76 gram i 

2004, altså noe under tallene fra ProBas. 

Rapporten fra SSB oppgir også utslipp pr vogn-km for ulike typer lastebiler og år. Tabell 453 viser 

resultatet. Nivåene på utslippene er akkurat det motsatte av Tabell 451, de tyngste lastebilene har 

naturlig nok de største utslipp pr vogn-km mens de samme lastebilene har de laveste utslippene pr 

tonn-km siden de kan frakte mer tonn pr km. For alle typer lastebiler er det en nedgang i utslippene 

pr vogn-km. Nedgangen er størst for de tyngste lastebilene, både i volum og i prosent. 

Tabell 453 Utslipp av CO2-ekvivalenter i gram/vognkm for ulike typer lastebiler 1994-2000. 

År Over 11 5-11 1-5 tonn 

                                                           
1098

 http://en.wikipedia.org/wiki/European_emission_standards  

http://en.wikipedia.org/wiki/European_emission_standards
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tonn tonn 

1994 904 584 435 

1998 849 555 416 

2004 811 529 399 

 

En sammenlikning av reduksjon i utslipp av CO2-ekvivalenter pr vogn-km og tonn-km kan gi en 

indikasjon på hva som forårsaker nedgangen, endring i motorteknologi eller endring i lastekapasitet 

og utkjørt distanse. Tabell 454 viser prosentvis endring for ulike typer lastebiler fra 1994-2004 for 

utslipp pr vogn-km og tonn-km.  

Tabell 454 Reduksjon i utslipp av CO2-ekvivalenter fra 1994-2004 for ulike typer lastebiler. Prosent. 

Type 
Gram per 
tonn-km 

Gram per 
vogn-km 

Over 11 tonn -20,8 -10,3 

5-11 tonn -21,9 -9,4 

1-5 tonn -8,3 -8,3 

 

De letteste lastebilene har omlag samme endring, for de andre typene er reduksjonen i vogn-km 

mindre enn reduksjonen i tonn-km. Dette tyder på at endring i utkjørt mengde gods betyr mest for 

reduksjonen av utslippene pr tonn-km.  

Indirekte energibruk og utslipp 

Infrastruktur 

Energibruk 

Vi skal i denne delen se nærmere på den indirekte energibruken for godstransport med lastebil. Den 

indirekte energi omfatter energi anvendt til konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur, det vil 

si veinettet. I tillegg omfatter den energi anvendt til produksjon og vedlikehold av transportmiddelet.  

Vi henviser til Simonsen (2010a) 1099 for en nærmere drøfting av faktorene for energibruk som blir 

anvendt i analysen. Tallene gjelder for 2007. All energibruk er regnet ut i primærenergi, det vil si at 

brukt energi er fordelt på energikilder basert på kildenes energiinnhold. 

For å vurdere godstransportens virkning på infrastrukturen må vi fordele energibruk og utslipp for 

infrastruktur på godstransport og passasjertransport.  Vi vil bruke separate vekter for konstruksjon, 

vedlikehold og drift av vei. Vi viser til Simonsen (2010b 1100) for en drøfting av vekter som blir 

anvendt. 

Tabell 455 Vekter for fordeling av energibruk og utslipp knyttet til konstruksjon, vedlikehold og drift av veier 

 
Konstruksjon Vedlikehold Drift 

                                                           
1099 Simonsen, M.:Indirect energy use, Upublisert notat Vestlandsforsking januar 2010, og Volvo 
lastebiler, Energi- og utslippsvirkninger av produksjon av Volvo FH og FM lastebiler, Notat 
Vestlandsforsking juli 2009 
1100

 Simonsen, M.: Allokering av energibruk og utslipp for konstruksjon, vedlikehold og drift av vei-infrastruktur 
mellom passasjer- og godstransport. Notat Vestlandsforsking januar 2010. 
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Passasjer 0,664 0,315 0,847 

Gods 0,336 0,685 0,153 

    Sum 1,000 1,000 1,000 

 

Den samlede energi for konstruksjon, vedlikehold og drift av veianlegg beregnes ut fra Tabell 455. 

Antall km vei og antall passasjer-km for veitransport er hentet fra statistisk årbok  2009. Drift av 

veianlegg omfatter salting, belysning for veianlegg og parkering, signalsystem samt ventilasjon og 

belysning av tunneler. Vedlikehold omfatter alt som påvirker veiens fysiske egenskaper, slik som 

skifting av asfalt og veimerking   samt drift av anleggsmaskiner for vedlikeholdsarbeid.  

Vi skal fordele energi og utslipp på transportarbeidet for henholdsvis passasjer- og godstransport. For 

å foreta denne fordelingen trenger vi et anslag på den totale mengde energi som forbrukes av 

veitransporten i ett år. Dette krever igjen et anslag på levetid for konstruksjon, vedlikehold og drift 

for infrastruktur vei samt anslag på mengde kilometer som konstrueres, vedlikeholdes og driftes over 

hele levetiden. Vi viser til Simonsen (2010c) for en drøfting av disse anslagene 1101. Anslagene for vei 

omfatter bare riksveier i Norge. 

Med utgangspunkt i disse forutsetninger om energibruk, levetid og antall km som konstrueres, 

vedlikeholdes og driftes over et år kan vi konstruere Tabell 456. Tabellen viser energien for 

infrastruktur som tilfaller godstransport på veg. Kolonne A er total energibruk for infrastruktur over 

hele levetiden. Kolonne B er levetider for ulike aktiviteter for infrastrukturen. Kolonne C i Tabell 456 

er den totale energien som forbrukes pr år for konstruksjon, drift og vedlikehold av veganlegg. 

Kolonne E er den delen som tilfaller godstransporten. Kolonne F er energibruken fordelt på 

godstransportarbeidet i 2007. Transportarbeidet for godstrafikk på vei i 2007 var på 16 313 millioner 

tonn-km 1102. 

Tabell 456 Primærenergi til konstruksjon, drift og vedlikehold av veianlegg  

Aktivitet 

TJ hele 
levetid 
    (A) 

 
 
 
Levetid 
     (B) 

TJ pr år 
     
(C=A/B) 

 
Vekt 
gods-
transport 
   (D) 

Gods-
transportens 
andel i TJ 
      (E=C*D) 

MJ pr tonn-
km for 
godstransport 
      (F) 

Konstruksjon 84 000 40 2 100 0,336 705 0,043 

Drift 21 489 40 537 0,153 82 0,005 

Vedlikehold 16 416 12 1 368 0,685 937 0,057 

Totalt 124 359  4 067  1 723 0,106 

  

I Tabell 456 har vi fordelt parkering utelukkende på persontransporten.   

  

                                                           
1101

 Simonsen, M.: Levetid og veilengde for vei og jernbane, Notat Vestlandsforsking, januar 2010. 
1102

 Statistisk Årbok 2009, Tabell 413, http://www.ssb.no/aarbok/tab/tab-413.html  

http://www.ssb.no/aarbok/tab/tab-413.html
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Figur 130 Energiforbruk for konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur for veitransport. MJ pr tonn-km 2007. 

 

Alt i alt finner vi at energibruken for infrastruktur er 0,1016 MJ/tonn-km.  De tyngste lastebilene med 

nyttelast over 11 tonn har en framdriftsenergi på  1,018 MJ/tonn-km  i 2004. For denne gruppen 

utgjør energibruken for infrastruktur om lag 10% av  framdriftsenergien. De mellomste lastebilene 

med nyttelast 5-11 tonn har et energiforbruk på 1,908 MJ/tonn-km i 2004, for denne gruppen er 

tilsvarende tall om lag 5,3%.   
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Figur 130 viser energibruk for konstruksjon, vedlikehold og drift av infrastruktur for vei pr tonn-km. 

Utslipp av CO2-ekvivalenter 

Vi kan gjøre beregninger for  utslipp av CO2-ekvivalenter som følge av konstruksjon, drift og 

vedlikehold av infrastruktur for godstransport på vei. Vi refererer til  Simonsen (2010a, 2010b, 2010c) 

for en drøfting av utslippsfaktorer, vekter for passasjer- og godstrafikk samt verdier for levetid og 

antall km som skal betjenes som infrastruktur pr år. Vi bruker samme framgangsmåte som for 

energibruk. 

Tabell 457 Utslipp av CO2-ekvivalenter for konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur pr tonn-km 

Aktivitet 

Tonn CO2-
ekv. hele 
levetid 
      (A) 

 
 
Levetid 
   (B) 

Total tonn 
CO2-ekv pr år 
     (C=A/B) 

 
Vekt gods-
transport 
   (D) 

Gods-
transportens 
andel 
      (E=C*D) 

gram pr  
tonn-km 
 
     (F) 

Konstruksjon    5 754 000 40 143 850 0,336 48 274 3,0 

Drift  801 181 40 20 030 0,153 3 056 0,2 

Vedlikehold 1 209 600 12 100 800 0,685 69 021 4,2 

Sum 7 764 781  264 680  120 351 7,4 

  

Tabell 457 viser utslipp av tonn CO2-ekvivalenter pr  levetid i kolonne A. Disse tallene omfatter både 

passasjer- og godstransport.   Kolonne B viser levetiden for de ulike aktivitetene for infrastrukturen. 

Kolonne C er utslippene i et enkelt år. Kolonne D er vektene som er benyttet for å fordele mellom 

passasjer- og godstransport. Kolonne E viser utslipp fra godstransport på veg for ett år. Kolonne F 

viser utslippene fordelt på transportarbeidet som var 16 313 millioner tonn-km i 2007. 

Godstransportens andel av utslippene er til sammen 120 351 tonn CO2-ekvivalenter i følge Tabell 

457Tabell 456. Dette gir 7,4 gram/tonn-km. Vedlikeholdet er den aktiviteten som medfører størst 

utslipp av CO2-ekvivalenter pr tonn-km. 

 I følge rapporten fra SSB er utslippet knyttet til framdrift for de største lastebilene med nyttelast 

over 11 tonn på 76 gram pr tonn-km i 2004.  For denne gruppen av lastebiler utgjør utslippet fra 

infrastrukturen pr tonn-km om lag 9,7% av utslippet for framdrift. For de mellomste lastebilene med 

nyttelast fra 5-11 tonn er utslippet for framdrift 143 g/tonn-km, for denne gruppen utgjør utslippet 

fra infrastrukturen 5,2% av utslippene for framdrift. For de aller minste lastebilene med nyttelast fra 

1 til 5 tonn er tilsvarende tall 1,5% (499 g/tonn-km for framdrift).  

Figur 131 viser utslipp av CO2-ekvivalenter pr tonn-km for konstruksjon, drift og vedlikehold av 

infrastruktur for veitransport. 

Figur 131 Utslipp av CO2-ekvivalenter for konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur for veitransport. Pr tonn-km 
2007.  
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Produksjon av transportmiddel 

Simonsen (2009b) 1103 analyserer energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter for produksjon av Volvo 

lastebil med en egenvekt på 7 tonn.  Denne egenvekten omfatter bare lastebilen og ikke overbygning 

for last. Vi skal sammenlikne resultatene fra denne analysen med data fra den tyske databasen 

ProBas som inneholder data for produksjon av lastebiler. Denne databasen er også brukt av 

Simonsen (2009b) til å anslå energiforbruk og utslipp for ulike materialer som benyttes i en Volvo FH-

12 eller FM-12. 

Forskjellen på Volvo FH-12 og FM-12 er plasseringen av kjørehytta. Denne er plassert høyere for en 

FH-12 enn for en FM-12. Begge modellen tilfredsstiller Euro 3-kravet som er et utslippskrav innført i 

EU fra 1999. Kravet omfatter utslipp av CO, NOx, HC (hydrokarboner) og partikler. 

Produksjonen av lastebilen krever et energiforbruk på til sammen 345,6 GJ eller 96 000 kWh. Av 

dette er 185 GJ knyttet til materialene som anvendes i prosessen.  Prosess-energi anslås til 135,4 GJ, 

resten (25,2 GJ) er energiforbruk knyttet til vedlikehold av lastebilen. 

Tabell 458 viser forbruket av ulike materialer og energikilder for produksjon av disse materialene. 

Data er hentet fra ProBas. Negative tall i tabellen skyldes at en energikilde brukes til flere prosesser, 

blant annet kan naturgass brukes både til å produsere elektrisitet og varme. Et stålverk kan levere 

spillvarme til oppvarming av andre lokaliteter eller anlegg. Dermed blir energikilden som blir brukt til 

prosessenergi i stålverket tilskrevet en rabatt for den spillvarmen som går til andre formål.  

Tabell 458 Forbruk av ulike metaller og energikilder i GJ for produksjon av Volvo FH-12 og Volvo FM-12 

  a b c d e f g h  j k l m Sum 

Atomkraft  ‐2  ‐0,1  ‐0,1  0,4 0 1 0,1 0,1 4 0 0 1,1 0,1 4,8 

Biomasse  ‐0,3  ‐0  0 0,1 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,1 

Brunkull  ‐2  ‐0,1  ‐0,2  0,3 0 0,9 0,1 0,1 3 0 0 0 0,1 2,3 

Naturgass  ‐3,3  ‐0,1  0,7 2 0,1 2 0,4 0,1 0,7 0,5 ‐0  8,9 0,1 12 

                                                           
1103 Simonsen, M.: Volvo Lastebiler: Energi- og utslippsvirkninger av produksjon av Volvo FH og FM 

lastebiler, Notat, Vestlandsforsking, juli 2009 
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Olje  9,5 0,6 5 3,3 0,1 0,4 0,2 0,3 6,5 0 0,1 18 0,1 44 

Geotermisk  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Avfall  ‐0,3  ‐0  0 0,1 0 0,3 0 0 1 0 0 0 0 1,1 

Sekundær‐ 
råstoff  

11 0,6 5,3 3,1 0 ‐0 0 0 0 0 0 ‐0,8  ‐0 19 

Solenergi  ‐0  ‐0  ‐0  0 0 0 0 0 0 0 ‐0  0 0 ‐0 

Steinkull  52 3 27 16 0,2 0,5 0,5 0,5 1,1 0,2 ‐0  0,9 0 101 

Vannkraft  0,3 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0,2 0 0 0,1 0 1,1 

Vindkraft  ‐0,1  ‐0  ‐0  0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 ‐0  

Sum  64 3,9 38 25 0,4 5,1 1,4 1,1 17 0,7 0 28 0,3 185 

a=Jern, b=Stål,c=Varmevalset stål, d=Kaldvalset stål, e=Rustfritt stål, f=Aluminium, g=Bly, h=Kobber, 

i=Gummi, j=Glass, k=Bitumen, l=Polypropylen, m=Polyurethane 

Figur 132 viser fordelingen av energikildene for produksjon av lastebilen. Figuren viser klart at de 

fossile energikildene dominerer. Figur 132 viser forbruk av energi i GJ fordelt på materialer. Legger vi 

sammen alle typer stål får vi 67,3 GJ, noe mer enn verdien for jern. Til sammen utgjør 

energiforbruket for jern, stål og aluminium nesten tre fjerdedeler av all energiforbruk knyttet til 

materialene. 

Prosessvarmen på Volvos fabrikker er basert på svensk elektrisitetsmiks. I 2004 produserte Sverige 

151,7 TWh med elektrisitet 1104.  Av dette var 77,5 TWh atomkraft og 68,9 TWh fornybar energi, 

mesteparten i form av vannkraft.  

Produksjon av lastebilen fører til utslipp av CO2-ekvivalenter på til sammen 17,2 tonn. Av dette er 

12,6 tonn knyttet til framstilling av materialer, 3,1 tonn er knyttet til prosess-energi og 1,5 tonn er 

knyttet til vedlikehold av lastebilen. 

Figur 132 Forbruk av energikilder i GJ for produksjon av Volvo FH-12 og Volvo FM-12 

 

                                                           
1104

 http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/factsheets/mix/mix_se_en.pdf  

http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/factsheets/mix/mix_se_en.pdf
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Tabell 459 gir en oversikt over samlet energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter for framstilling av 

materialer, fabrikasjon av kjøretøy og vedlikehold av kjøretøy for Volvo FH-12 og Volvo FM-12. 

Tabell 459 Samlet energibruk og utslipp for materialer, fabrikasjon og vedlikehold av Volvo FH-12 og Volvo FM-12 

Kategori 
Energi 

(GJ) 

CO2-
ekvivalenter 

(tonn) 

Materialer 185 12,6 

Produksjon 135,4 3,1 

Vedlikehold 25,2 1,5 

Sum 345,6 17,2 

 

Den tyske databasen inneholder informasjon om materialsammensetning for en middels lastebil med 

egenvekt på 5 tonn som tilfredsstiller Euro 2-kravet. Lastebilen består av 4,5 tonn stål og 0,5 tonn 

HDPE-granulat eller polyetylen som er en form for plastikk. ProBas oppgir energiforbruket for 

produksjon av 5 tonn med denne materialsammensetningen til å bli 95 GJ. Dette tallet er 

sammenliknbart med 185 GJ som er referert hos Simonsen (2009b). Volvo lastebil veier 2,5 tonn mer 

enn den tyske lastebilen. I tillegg kan vi via produktdeklarasjonen fra Volvo fordele stål på råstål og  

bearbeidet stål. Det siste har en høyere energibruk enn vanlig råstål som er benyttet i ProBas. 

Estimatet fra ProBas tar ikke hensyn til prosess-energien i produksjonsanleggene. 

ProBas anslår samlet utslipp av CO2-ekvivalenter til å være 8,3 tonn. Dette tallet er sammenliknbart 

med 12,6 tonn som er referert tidligere. Alt i alt, med de forbehold om mer detaljert 

materialsammensetning og lavere vekt i lastebilen fra ProBas virker estimatene for Volvo FH-12 og 

FM-12 rimelige. 

Figur 133 viser forbruk av energi for produksjon av Volvo FH-12 og Volvo FM-12 fordelt på materialer. 

Figur 133 Forbruk av energi i GJ fordelt på materialer for produksjon av Volvo FH-12 og Volvo FM-12.  

 



 

646 
 

Det neste skritt er å fordele energibruk og utslipp på tonn-km. For å gjøre dette må vi vite hvor 

mange km lastebilen tilbakelegger pr år. Produktdeklarasjonen oppgir samlet utkjørt distanse til 1 

million vogn-km over hele levetiden. Den samlede ”gross vehicle weight” for en Volvo FH-12 er 

23 tonn 1105.  Regresjonslinjen i   

                                                           
1105

 http://www.roadtransport.com/ROADTESTSRESULTS/143/4/volvo-fh12-460.html 
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Figur 123 anslår en utnyttelsesgrad på 41% med 4% usikkerhet 1106. Vi bruker en utnyttelsesgrad på 

40%. Dette gir en gjennomsnittlig last pr km på 6,4 tonn med en nyttelast på 16 tonn som er  brutto-

last minus bilens egenverdi. Multiplisert med utkjørt distanse gir dette 6,4 millioner tonn-km over 

hele levetiden. I denne beregningen er vekten av bilen ikke medregnet i transportarbeidet. Samlet 

energibruk og utslipp kan fordeles på dette transportarbeidet pr lastebil. 

Tabell 460 viser energiforbruk og utslipp for framstilling av materialer, produksjon og vedlikehold av 

kjøretøy fordelt på kjøretøyets samlede transportarbeid i tonn-km over hele levetiden. Vi finner et 

energiforbruk på 0,054 MJ/tonn-km og et utslipp av CO2-ekvivalenter på 2,7 g/tonn-km. 

Tabell 460 Energiforbruk  (MJ) og utslipp av CO2-ekvivalenter (g) for fabrikasjon av materialer, produksjon og vedlikehold 
av kjøretøy pr tonn-km 

Egenvekt 7 

Bruttovekt 23 

Nyttelast 16 

Utnyttelsesgrad 0,4 

Last pr km (tonn) 6,4 

Tonn-km levetid 6 400 000 

Energibruk produksjon pr tonn-km 345,6 

CO2-ekvivalenter produksjon pr tonn-km 17,2 

MJ pr tonn-km 0,054 

CO2-ekv. gram pr tonn-km 2,688 

 

Brutto direkte energibruk og utslipp 

Diesel 

I tillegg til den direkte og indirekte energibruk har vi den brutto direkte energibruken og tilsvarende 

utslipp. Denne omfatter energi og utslipp forbundet med framstilling av drivstoffet som kjøretøyet 

bruker.  

Figur 134 Prosess-skjema for produksjon av 1 TJ energi fra diesel  2010 

                                                           
1106

 Beregnet som standard error for regresjonskoeffisient over koeffisientverdien, usikkerheten gjelder for et 
70% konfidensnivå. 
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Figur 134 viser prosess-skjema for produksjon av 1 TJ med energi fra diesel Tyskland 2010. Skjema er 

framstilt på bakgrunn av opplysninger fra den tyske databasen ProBas 1107. Til sammen forbrukes 

1,14932 TJ med energi for å framstille 1 TJ med energi fra diesel. Dette gir en kjedevirkningsgrad for 

well-to-tank kjeden på 87%, eller en tapsmultiplikator på 1,1493. Energibruken er basert på tysk 

råoljemiks. 

Energibruken for diesel omfatter tap ved transport av olje fra kilde til raffineri, tap i raffineriet og tap 

ved distribusjon av raffinert olje til tankanlegg. Det er tatt hensyn til all energibruk og utslipp knyttet 

til transport mellom de ulike ledd i kjeden. Tap ved fylling fra tankanlegg på kjøretøy er det ikke tatt 

hensyn til.  

Produksjon av  1 TJ med energi fra diesel medfører utslipp av CO2-ekvivalenter på til sammen 11,6 

tonn. I dette tallet er det tatt hensyn til utslipp i alle ledd i kjeden, fra produksjon og avfakling på 

utvinningssted til raffinering og distribusjon av produsert drivstoff. 

For å beregne energibruk og utslipp for produksjon av drivstoff tar vi utgangspunkt i en Volvo FH-12 

lastebil. Den har en nyttelast på 16 tonn med 40% utnyttelsesgrad. I følge SSB (2008) er drivstoff-

forbruket for en lastebil med nyttelast over 11 tonn i gjennomsnitt 3,01 liter pr mil 1108. Med en 

brennverdi  på 36,2 MJ/liter 1109 og 1 million kilometer tilbakelagt distanse for lastebilen over hele 

levetiden får vi til sammen 301 000 liter diesel som har et totalt energiinnhold på 10,9 TJ. Med en 

tapsmultiplikator på 1,1493 trengs det 12,53 TJ for å produsere 10,9 TJ med diesel. 

 Tabell 461 Energibruk og utslipp for produksjon av drivstoff 

                                                           
1107

 Intern-navn Tankstelle\Diesel-DE-2010 i ProBas. 
1108

 SSB (2008), side 36 
1109

 SSB (2008) tabell 2.1 side 15. Energiinnholdet i diesel er 43,1 MJ/kg og tettheten (kg/liter) er 0,84 som gir 
36,2 MJ pr liter. 

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7b9F010C0D-A18D-4163-B86D-22E8656276F7%7d&id=1&step=1&search=Tankstelle/Diesel-DE&b=1
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Kategori  Verdi 

MJ/liter diesel  A 36,2 

Liter pr mil B 3,01 

Utkjørt distanse km FH-12 C 1 000 000 

Tonn-km levetid Volvo F12 D 6 400 000 

Totalt liter diesel E 301 000 

Totalt TJ diesel for framdrift (Tank-to-Wheel) F 10,9 

Tapsmultiplikator diesel G 1,1493 

TJ for produksjon av samlet dieselforbruk (Well-to-Wheel) H=F*G 12,53 

MJ Tank-to-Wheel pr tonn-km I=(F*106)/D 1,703 

MJ Well-to-Tank pr tonn-km J=((H-F)*106)/D 0,254 

Gram CO2-ekv. for 1 MJ diesel 1110 K 11, 6 

Gram CO2-ekv. pr tonn-km for framdrift lastebil over 11 tonn nyttelast 
 (Tank-to-Wheel) 1111 L 76 

Gram CO2-ekv. pr tonn-km for produksjon av dieselforbruk  
(Well-to-Tank) M=K*I 19,8 

  

Det trengs 12,53 TJ med energi for å produsere energi for hele Well-to-Wheel kjeden. Av denne 

energimengde går 1,63 TJ tapt for produksjon av framdriftsenergien på  10,9 TJ med diesel. Vi 

beregner energitapet som brutto direkte energi-tillegg. Vi ender da opp med 0,254 MJ/tonn-km som 

brutto direkte tilleggsenergi (Well-to-Tank) .  

I følge estimatet for produksjon av diesel fra ProBas slippes det ut 11,6 tonn med CO2-ekvivalenter 

for å produsere 1 TJ med diesel. Dette gir 11,6 gram CO2-ekvivalenter pr MJ produsert diesel. 

Utslippet pr MJ må relateres til den energimengde som omdannes til nyttbar energi, altså til Tank-to-

Wheel kjeden. Vi får 11,6 gram/MJ multiplisert med framdriftsenergien på 1,703 MJ/tonn-km som gir 

19,8 gram pr tonne-km for produksjon av framdriftsenergien 

Likning 48 Utregning av gram CO2-ekvivalenter pr tonn-km fra energibruk pr tonn-km og CO2-ekvivalenter pr 
energienhet for brutto direkte energikjede 

                    

       
 
               

       
 
                    

  
 

 

Likning 48 viser hvordan utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr tonn-km er regnet ut i Well-to-Tank 

kjeden. 

Tabell 462 Egenvekt, nyttelast, Well-to-Tank energibruk pr tonn-km, Well-to-Tank utslipp av CO2-ekvivalenter pr tonn-
km for ulike lastebiltyper fra ProBas 

Kategori Egenvekt Nyttelast 

Well-to-
Tank MJ 
pr tonn-
km 

Well-to-
Tank 
gram 
CO2-ekv. 

                                                           
1110

 Gram pr MJ og tonn pr TJ er identiske siden 1 tonn er 10
6
 gram og 1 TJ er 10

6
 MJ 

1111
 SSB (2008), Tabell 2,41 http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf 

http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf
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pr tonn-
km 

Liten lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 4500 3000 0,687 53,6 

Liten lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 4500 3000 0,524 40,8 

Liten lastebil uten tilhenger, Euro-2, Autobahn 4500 3000 0,602 46,9 

Middels lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 5000 5750 0,402 31,4 

Middels lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 5000 5750 0,302 23,5 

Middels lastebil uten tilhenger, Euro-2, Autobahn 5000 5750 0,335 26,1 

Tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 7000 10000 0,401 31,2 

Tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 7000 10000 0,264 20,6 

Tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Autobahn 7000 10000 0,282 22,0 

Ekstra tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 8000 16000 0,314 24,5 

Ekstra tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 8000 16000 0,204 15,9 

Ekstra tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, 
Autobahn 8000 16000 0,213 16,6 

Semitrailer, Euro-2, Indre by 12800 25600 0,216 16,8 

Semitrailer, Euro-2, Intercity 12800 25600 0,156 12,2 

Semitrailer, Euro-2, Autobahn 12800 25600 0,167 13,0 

 

Tabell 462 viser energiforbruk og utslipp for Well-to-Tank kjeden for tyske lastebiler fra ProBas. 

Lastebilene er fordelt etter egenvekt og kalkulert nyttelast. Nyttelasten er beregnet som differensen 

mellom tillatt totalvekt og egenvekt. Tabellen viser at energibruk og utslipp synker med økende 

egenvekt og nyttelast. Dette er en konsekvens av at de tyngste lastebilene har størst last og kjører 

lengst og følgelig har størst transportarbeid som energibruk og utslipp fordeles på. 

 

Biodiesel 

Diesel kan også blandes med biodiesel. Hvordan vil dette påvirke energibruken og utslipp? Vi skal se 

på fire forskjellige former for biodiesel: 

 Biodiesel fra raps, raps-methyl-ester, heretter kalt RME 

 Biodiesel fra solsikker, på tysk Sonnenbluhm-methyl-ester, heretter kalt SME 

 Biodiesel dyrefett, tallow-methyl-ester, heretter kalt TME  

Vi henviser til Simonsen (2009c) for en gjennomgang av de ulike formene for biodiesel 1112 og en 

dokumentasjon av de energibruksfaktorer og utslippsfaktorer som benyttes her. Vi skal her 

konsentrere oss om kjedevirkningsgraden for ulike typene biodiesel i forhold til vanlig diesel. Vi skal 

også se på utslipp av CO2-ekvivalenter for de ulike typene biodiesel kontra vanlig diesel. Alle 

beregninger er gjort med utgangspunkt i den tyske databasen ProBas. 

Tabell 463 viser også intern-navnene som de ulike estimat har i ProBas. Disse internnavnene kan 

brukes som søkeord i valget "Volltextsuche" i hovedmenyen for å se på estimatene som er brukt. 

Tabell 463 Tapsmultiplikator og utslippsfaktor for diesel og biodiesel 

                                                           
1112

 Simonsen, M: Biodiesel, Notat Vestlandsforsking, Oktober 2009. 



 

651 
 

 

Taps- 
multiplika-
torer 

Kjede-
virknings-
grad 

g CO2-
ekv pr 
MJ 

MJ pr 
liter 1113 

Diesel Tankstelle\Diesel-DE-2010 1,149 87,0 % 11,6 36,2 

RME Tankstelle\RME-2010/Sojaschrot+Glyzerin 1,345 74,3 % 18,4 32,65 

SME 
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php
/volltextsuche.php?&prozessid=%7b39AD56F7-
551B-4C25-98E8-
8E53E5C8DA48%7d&id=1&step=1&search=SM
E&b=1 Tankstelle\SME-
2010/Sojaschrot+Glyzerin 1,179 84,8 % 3,2 32,65 

TME  Tankstelle\TME-Tierfett-2000/Glyzerin 1,616 61,9 % 28,2 32,65 

 

Tabell 463 viser tapsmultiplikator, kjedevirkningsgrad og utslipsfaktor for ulike typer biodiesel og 

diesel.  Bortsett fra energiinnholdet pr liter er tallene hentet fra ProBas. Tapsmultiplikatoren viser 

hvor mye mer energi som må brukes for å produsere en energienhet med drivstoffet. Kjedevirknings-

graden viser hvor mye av energiinnholdet i råvaren som står til disposisjon til sluttbruk i kjøretøyet. 

Tapsmultiplikatoren er den inverse av kjedevirkningsgraden. Tabellen viser også utslippsfaktor for 

CO2-ekvivalenter pr MJ for de ulike typer drivstoff. Faktoren omfatter alle utslipp i hele Well-to-Tank 

kjeden. 

Energibruken og utslipp av CO2-ekvivalenter er beregnet netto. Det innebærer at det er tatt hensyn 

til bi-produktet glyserol som kan benyttes til andre nyttbare formål. Deler av energibruken og 

utslippene er fordelt på dette biprodukt. Glyserol en del av råstoffet men skilles ut ved forestring 

hvor det byttes ut med metanol. Glyserol er et produkt som blant annet brukes i sprengstoff, som 

tilsetning i salver og såper samt i kosmetisk og farmasøytisk industri. 

Det mest realistiske er en blanding av diesel og ulike former for biodiesel. Dette krever minst endring 

av slanger og ventiler i eksisterende kjøretøy. Tabell 464 viser energibruken for produksjon av 

drivstoff pr tonn-km med utgangspunkt i ulike blandingsforhold mellom diesel og biodiesel. 

Energibruken er beregnet pr tonn-km og vi har tatt utgangspunkt i den samme lastebilen som for 

vanlig diesel, en Volvo FH-12 eller FM-12. Det samlede transportarbeidet for lastebilen er 6,4 

millioner tonn-km over hele levetiden som gir 6,4 tonn pr km i gjennomsnitt.  

Tabell 464 Energibruk Well-to-Tank i MJ/tonn-km for produksjon av ulike typer biodiesel blandet med vanlig diesel 

 
Prosentandel biodiesel   

Type 5 10 15 20 50 100 

RME 0,254 0,271 0,288 0,304 0,321 0,421 

SME 0,254 0,255 0,256 0,257 0,258 0,264 

TME 0,254 0,289 0,323 0,358 0,393 0,600 
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 For diesel SSB (2008), Tabell 2.1  http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf ,for 
biodiesel http://www.fnr-server.de/ftp/pdf/literatur/pdf_174-basisdaten_biokraftstoff.pdf     

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7b9F010C0D-A18D-4163-B86D-22E8656276F7%7d&id=1&step=1&search=Tankstelle/Diesel-DE&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7bAFD0F1F1-E5DE-4416-9A72-1B69BEB1CE5A%7d&id=1&step=1&search=Tankstelle/RME&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7b39AD56F7-551B-4C25-98E8-8E53E5C8DA48%7d&id=1&step=1&search=SME&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7b39AD56F7-551B-4C25-98E8-8E53E5C8DA48%7d&id=1&step=1&search=SME&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7b39AD56F7-551B-4C25-98E8-8E53E5C8DA48%7d&id=1&step=1&search=SME&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7b39AD56F7-551B-4C25-98E8-8E53E5C8DA48%7d&id=1&step=1&search=SME&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7b39AD56F7-551B-4C25-98E8-8E53E5C8DA48%7d&id=1&step=1&search=SME&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7b39AD56F7-551B-4C25-98E8-8E53E5C8DA48%7d&id=1&step=1&search=SME&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7b39AD56F7-551B-4C25-98E8-8E53E5C8DA48%7d&id=1&step=1&search=SME&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7bDB73750E-39EA-43D5-8557-EC663441A3A6%7d&id=1&step=1&search=Tankstelle/TME-Tierfett-2000/Glyzerin&b=1
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Lastebilen har et antatt forbruk på 10,9 MJ pr vogn-km som er oppgitt energibruk for framdrift av en 

lastebil med nyttelast over 11 tonn i 2004 i SSB's rapport 1114. Dette gir 1,703 MJ pr tonn-km til 

framdrift av lastebilen  med 6,4 tonn pr km i snitt. Vi antar det samme energiforbruk pr km for diesel 

og biodiesel. Mengden drivstoff som er nødvendig for å produsere det gitt antall tonn-km vil variere 

siden brennverdien i drivstoffet ikke er det samme selv om energibruken er det. Biodiesel har en 

lavere brennverdi enn vanlig diesel, 32,65 MJ/liter mot 36,2 MJ/liter for vanlig diesel 1115.  

Alle typer biodiesel har lavere kjedevirkningsgrad enn diesel. Følgelig krever produksjon av en viss 

mengde biodiesel mer energi enn produksjon av den samme mengde diesel.  

Biodiesel fra solsikker som kommer klart best ut. Det skyldes at denne formen for biodiesel krever 

mindre energi i dyrkingsleddet. Biodiesel fra dyrefett (TME) kommer dårligst ut.  

Både biodiesel fra raps (RME) og fra dyrefett (TME) har høyere utslipp av CO2-ekvivalenter enn diesel 

pr tonn-km i Well-to-Tank kjeden. Dette skyldes utslipp til gjødsel for dyrking av råstoff. Biodiesel fra 

solsikker har lavere utslipp pr tonn-km. Solsikker krever omlag 10 tonn lavere utslipp av CO2-

ekvivalenter for produksjon av 1 TJ med energi fra drivstoffet enn raps. Både raps og solsikker får et 

stort fradrag i fabrikasjonsleddet siden glyserol er et biprodukt i denne prosessen. Framstilling av 

glyserol tildeles dermed deler av prosessens samlede  energibruk og utslipp.  

Tabell 465 viser resultatet. 

Tabell 465 Utslipp av CO2-ekvivalenter  g/tonn-km i Well-to-Tank kjeden for ulike typer biodiesel blandet med vanlig 
diesel. 

 
Prosentandel biodiesel  

Type 5 10 15 20 50 100 

RME 19,7 20,3 20,9 21,5 22,1 25,5 

SME 19,7 19,0 18,3 17,5 16,8 12,4 

TME 19,7 20,9 22,1 23,3 24,5 31,5 

Oppsummering 
Vi skal i denne delen samle trådene og gjøre rede for samlet energibruk og utslipp av CO2-

ekvivalenter for produksjon av 1 tonn-km med lastebil for hele transportarbeidets livsløp.  Vi tar 

utgangspunkt i SSB's lastebilgrupper. Den tyngste lastebilgruppen kan representeres med en lastebil 

med en egenvekt 7 tonn tonn, nyttelast 16 tonn og 40% utnyttelsesgrad. Dette svarer til en Volvo FH-

12 eller Volvo FM-12. Energibruk og utslipp for infrastruktur, fabrikkering av transportmiddel og 

drivstoff er dimensjonert for denne lastebilgruppen. 

Energibruk 

For framdriftsenergi og utslipp knyttet til framdriften bruker vi tall fra SSB for 2004. Tallene for 

transportarbeid,  vei-km og infrastruktur er for 2007. Vi lar  energibruk for infrastruktur, fabrikkering 

av transportmiddel og drivstoff (Well-to-Tank) være konstant for alle  lastebilgrupper. Det samme 

gjør vi ved beregning av utslipp fra transportarbeidet.  

Tabell 466 viser resultatet for energibruken.  

                                                           
1114

 SSB (2008), side 36,  http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf 
1115

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

http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf
http://www.fnr-server.de/ftp/pdf/literatur/pdf_174-basisdaten_biokraftstoff.pdf
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Tabell 466 Samlet energibruk i MJ pr tonn-km for godstransport med norske lastebiler i ulike livsløpsfaser 2007. 

Nyttelast 
Tank-to-
Wheel 

Infra- 
struktur 

Transport-
middel 

Well-to-
Tank Sum 

1-5 tonn 6,617 0,106 0,054 0,152 6,929 

5-11 tonn 1,908 0,106 0,054 0,152 2,220 

Over 11 tonn 1,018 0,106 0,054 0,152 1,330 
  

Tabell 467 viser energibruk pr vogn-km for de samme lastebiltyper i de samme energikjeder. Tabellen 

viser også gjennomsnittlig antall tonn pr km som er hentet fra SSB (2008) 1116.  

Tabell 467 Samlet energibruk i MJ pr vogn-km for godstransport med lastebil i ulike livsløpsfaser 2007. 

Nyttelast 
Tank-to-
Wheel 

Infra- 
struktur 

Transport-
middel 

Well-
to-Tank Sum 

Gj. 
snittlig 
tonn pr 
km 

1-5 tonn 5,3 0,1 0,0 0,1 5,5 0,8 

5-11 tonn 7,1 0,4 0,2 0,6 8,2 3,7 

Over 11 tonn 10,9 1,1 0,6 1,6 14,2 10,7 

 

Tabell 468 viser energibruk for ulike typer lastebiltyper fordelt etter vekt og  kjøremønster i Tyskland 

2000. Alle estimat gjelder for EURO-klasse 2. Estimatene er hentet fra ProBas. Energibruken er 

fordelt på Well-to-Wheel energikjede. 

Tabell 468 Samlet energibruk pr tonn-km for ulike lastebiltyper i ulike livsløpsfaser Tyskland 2000 

Kategori Egenvekt Nyttelast 

Tank-
to-
Wheel 

Well-
to-Tank 

Well-
to-Weel 

Liten lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 4500 3000 4,580 0,687 5,267 

Liten lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 4500 3000 3,490 0,524 4,014 

Liten lastebil uten tilhenger, Euro-2, Autobahn 4500 3000 4,010 0,602 4,612 

Middels lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 5000 5750 2,680 0,402 3,082 

Middels lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 5000 5750 2,010 0,302 2,312 

Middels lastebil uten tilhenger, Euro-2, 
Autobahn 5000 5750 2,230 0,335 2,565 

Tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 7000 10000 2,670 0,401 3,071 

Tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 7000 10000 1,760 0,264 2,024 

Tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Autobahn 7000 10000 1,880 0,282 2,162 

Ekstra tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, 
Indre by 8000 16000 2,090 0,314 2,404 

Ekstra tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, 
Intercity 8000 16000 1,360 0,204 1,564 

Ekstra tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, 8000 16000 1,420 0,213 1,633 
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 Side 36. 
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Autobahn 

Semitrailer, Euro-2, Indre by 12800 25600 1,440 0,216 1,656 

Semitrailer, Euro-2, Intercity 12800 25600 1,040 0,156 1,196 

Semitrailer, Euro-2, Autobahn 12800 25600 1,110 0,167 1,277 

 

Tabell 469 viser alle estimatene pr tonn-km samlet hvor vi antar at energibruk til transportmiddel og 

infrastruktur er identisk for de tyske lastebilene og de norske pr tonn-km. Vi antar således norsk 

infrastruktur for alle lastebiler. 

Tabell 469 Samlet energibruk i MJ pr tonn-km for godstransport med lastebil i ulike livsløpsfaser 2007. 

Nyttelast 
Tank-to-
Wheel 

Infra- 
struktur 

Transport-
middel 

Well-to-
Tank Sum 

Nyttelast 1-5 tonn 6,617 0,106 0,054 0,152 6,929 

Nyttelast 5-11 tonn 1,908 0,106 0,054 0,152 2,220 

Nyttelast Over 11 tonn 1,018 0,106 0,054 0,152 1,330 

Liten lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 4,580 0,106 0,054 0,687 5,427 

Liten lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 3,490 0,106 0,054 0,524 4,174 

Liten lastebil uten tilhenger, Euro-2, Autobahn 4,010 0,106 0,054 0,602 4,772 

Middels lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 2,680 0,106 0,054 0,402 3,242 

Middels lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 2,010 0,106 0,054 0,302 2,471 

Middels lastebil uten tilhenger, Euro-2, Autobahn 2,230 0,106 0,054 0,335 2,724 

Tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 2,670 0,106 0,054 0,401 3,230 

Tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 1,760 0,106 0,054 0,264 2,184 

Tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Autobahn 1,880 0,106 0,054 0,282 2,322 

Ekstra tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 2,090 0,106 0,054 0,314 2,563 

Ekstra tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 1,360 0,106 0,054 0,204 1,724 

Ekstra tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, 
Autobahn 1,420 0,106 0,054 0,213 1,793 

Semitrailer, Euro-2, Indre by 1,440 0,106 0,054 0,216 1,816 

Semitrailer, Euro-2, Intercity 1,040 0,106 0,054 0,156 1,356 

Semitrailer, Euro-2, Autobahn 1,110 0,106 0,054 0,167 1,436 

 

Tabell 470 viser energibruk pr vogn-km for alle lastebiler samlet. Vi gjør de samme forutsetninger om 

infrastruktur og transportmiddel som i forrige tabell. Vi regner med 50% kapasitetsutnyttelse for de 

tyske lastebilene som er den kapasitetsutnyttelse som er oppgitt i ProBas 

Tabell 470 Samlet energibruk i MJ pr vogn-km for godstransport med lastebil i ulike livsløpsfaser 2007. 

Kategori 
Tank-to-
Wheel 

Infra- 
struktur 

Transport-
middel 

Well-
to-
Tank Sum 

Tonn pr 
km 

Nyttelast 1-5 tonn 5,294 0,085 0,043 0,122 5,543 0,8 

Nyttelast 5-11 tonn 7,060 0,391 0,200 0,562 8,213 3,7 

Nyttelast Over 11 tonn 10,893 1,130 0,578 1,627 14,227 10,7 
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Liten lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 6,870 0,158 0,081 1,031 8,141 1,5 

Liten lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 5,235 0,158 0,081 0,786 6,260 1,5 

Liten lastebil uten tilhenger, Euro-2, Autobahn 6,015 0,158 0,081 0,903 7,157 1,5 

Middels lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 7,705 0,304 0,155 1,157 9,321 2,9 

Middels lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 5,779 0,304 0,155 0,867 7,105 2,9 

Middels lastebil uten tilhenger, Euro-2, 
Autobahn 6,411 0,304 0,155 0,962 7,833 2,9 

Tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 13,350 0,528 0,270 2,004 16,152 5,0 

Tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 8,800 0,528 0,270 1,321 10,919 5,0 

Tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Autobahn 9,400 0,528 0,270 1,411 11,609 5,0 

Ekstra tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre 
by 16,720 0,845 0,432 2,510 20,507 8,0 

Ekstra tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, 
Intercity 10,880 0,845 0,432 1,633 13,790 8,0 

Ekstra tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, 
Autobahn 11,360 0,845 0,432 1,705 14,342 8,0 

Semitrailer, Euro-2, Indre by 18,432 1,352 0,691 2,767 23,242 12,8 

Semitrailer, Euro-2, Intercity 13,312 1,352 0,691 1,998 17,354 12,8 

Semitrailer, Euro-2, Autobahn 14,208 1,352 0,691 2,133 18,384 12,8 

 

Utslipp CO2-ekvivalenter 

Tabell 471 viser utslipp av CO2-ekvivalenter som følger av transportarbeidet med lastebil i ulike 

livsløpsfaser. Vi forutsetter som ovenfor samme utslipp til infrastruktur og Well-to-Tank pr tonn-km 

for norske og tyske lastebiler. Det vil si at norsk infrastruktur blir gjort gjeldende for tyske lastebiler. 

Tabell 471 Samlet utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr tonn-km for godstransport med lastebil 2007 i ulike livsløpsfaser.  

Nyttelast 

Tank-
to-
Wheel 

Infra- 
struktur 

Transport-
middel 

Well-
to-
Tank Sum 

1-5 tonn 499,0 7,4 2,7 76,8 585,8 

5-11 tonn 143,0 7,4 2,7 22,1 175,2 

Over 11 tonn 76,0 7,4 2,7 11,8 97,9 

Liten lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 348,0 7,4 2,7 53,6 411,7 

Liten lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 266,0 7,4 2,7 40,8 316,9 

Liten lastebil uten tilhenger, Euro-2, Autobahn 305,0 7,4 2,7 46,9 362,0 

Middels lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 203,0 7,4 2,7 31,4 244,4 

Middels lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 152,0 7,4 2,7 23,5 185,6 

Middels lastebil uten tilhenger, Euro-2, Autobahn 169,0 7,4 2,7 26,1 205,2 

Tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 200,0 7,4 2,7 31,2 241,3 

Tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 133,0 7,4 2,7 20,6 163,7 

Tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Autobahn 142,0 7,4 2,7 22,0 174,1 

Ekstra tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 157,0 7,4 2,7 24,5 191,5 

Ekstra tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 102,0 7,4 2,7 15,9 128,0 

Ekstra tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, 
Autobahn 102,0 7,4 2,7 16,6 128,7 
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Semitrailer, Euro-2, Indre by 108,0 7,4 2,7 16,8 134,9 

Semitrailer, Euro-2, Intercity 78,4 7,4 2,7 12,2 100,6 

Semitrailer, Euro-2, Autobahn 83,7 7,4 2,7 13,0 106,8 
 

Tabell 472 viser de samme utslipp pr vogn-km for de samme lastebiltyper i de samme energikjeder. 

Tabell 472 Samlet utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr vogn-km for godstransport med lastebil 2007 i ulike livsløpsfaser.  

Nyttelast 

Tank-
to-
Wheel 

Infra- 
struktur 

Transport-
middel 

Well-
to-
Tank Sum 

1-5 tonn 399,2 5,9 2,2 61,4 468,7 

5-11 tonn 529,1 27,3 9,9 81,9 648,2 

Over 11 tonn 813,2 78,9 28,8 126,4 1047,3 

Liten lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 522,0 11,1 4,0 80,4 617,5 

Liten lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 399,0 11,1 4,0 61,2 475,3 

Liten lastebil uten tilhenger, Euro-2, Autobahn 457,5 11,1 4,0 70,4 543,0 

Middels lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 583,6 21,2 7,7 90,1 702,7 

Middels lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 437,0 21,2 7,7 67,6 533,5 

Middels lastebil uten tilhenger, Euro-2, Autobahn 485,9 21,2 7,7 75,0 589,8 

Tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 1000,0 36,9 13,4 156,2 1206,5 

Tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 665,0 36,9 13,4 103,0 818,3 

Tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Autobahn 710,0 36,9 13,4 110,0 870,3 

Ekstra tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 1256,0 59,0 21,5 195,6 1532,1 

Ekstra tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 816,0 59,0 21,5 127,3 1023,8 

Ekstra tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, 
Autobahn 816,0 59,0 21,5 132,9 1029,4 

Semitrailer, Euro-2, Indre by 1382,4 94,4 34,4 215,7 1726,9 

Semitrailer, Euro-2, Intercity 1003,5 94,4 34,4 155,8 1288,1 

Semitrailer, Euro-2, Autobahn 1071,4 94,4 34,4 166,2 1366,4 

 

Valgte estimat 
Vi skal i denne delen presentere estimat for godstransport med lastebiler som er representative for 

norske forhold 2010. Vi tar utgangspunkt i de tre lastebilgruppene som er benyttet av SSB i rapporten 

fra 2008. Tabell 473 viser estimatene for disse lastebilgruppene slik vi har presentert dem tidligere. 

Estimat for energibruk og utslipp for framstiling av drivstoff er hentet fra ProBas. 

Vi vil også presentere estimat for biodiesel i lastebil. Vi forutsetter en blanding med 20% RME og 80% 

diesel. Estimatene for RME i den brutto direkte energikjede er hentet fra ProBas og gjelder for 2010. 

Vi antar videre at energibruken pr vogn-km og pr tonn-km i den direkte energikjeden er lik. Med 

andre ord antar vi at bruk av biodiesel ikke påvirker energibruken i MJ pr vogn-km eller tonn-km. Det 

samme gjelder energibruk for infrastruktur og transportmiddel pr vogn-km eller tonn-km. Det eneste 

som blir påvirket av bruk av biodiesel er tillegget i energibruken i den brutto direkte energikjede. 

Tapsmultiplikatoren som er benyttet i denne energikjede er en veid sum av tapsmultiplikatoren for 

RME (20%) og diesel (80%). 
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For utslipp av CO2-ekvivalenter er det litt annerledes. I den direkte energikjeden antar vi bare utslipp 

av CO2-ekvivalenter som ikke stammer fra CO2. Vi antar således at all CO2 som slippes ut i denne 

energikjeden tas opp i igjen i råvarenes fotosyntese. Netto utslipp fra karbonkretsløpet er dermed lik 

null. I den brutto direkte energikjeden er utslippsfaktoren i gram CO2-ekvivalenter pr MJ en veid sum 

av utslippsfaktorene for diesel og RME. 

Tabell 473 Energibruk pr tonn-km for diesel lastebiler med ulik nyttelast i alle livsløpsfaser Norge 2010. Valgt estimat. 

Nyttelast Tank-to-Wheel Infra- struktur 
Transport-
middel 

Well-to-
Tank Sum 

1-5 tonn 6,617 0,106 0,054 0,152 6,929 

5-11 tonn 1,908 0,106 0,054 0,152 2,220 

Over 11 tonn 1,018 0,106 0,054 0,152 1,330 

 

Tabell 474 viser estimat for energibruk pr vogn-km for de samme lastebilgruppene. 

Tabell 474 Energibruk pr vogn-km for diesel lastebiler med ulik nyttelast i alle livsløpsfaser Norge 2010. Valgt estimat. 

Nyttelast Tank-to-Wheel Infra- struktur 
Transport-
middel 

Well-to-
Tank Sum 

1-5 tonn 5,294 0,085 0,043 0,122 5,543 

5-11 tonn 7,060 0,391 0,200 0,562 8,213 

Over 11 tonn 10,893 1,130 0,578 1,627 14,227 

 

Tabell 475 viser energibruk pr tonn-km for de samme lastebilgruppene med 20% blanding RME-

diesel. Tabell 476 viser samme energibruk pr vogn-km med samme forutsetning om biodiesel-

blanding. 

Tabell 475 Energibruk pr tonn-km for lastebiler med biodiesel (20%) med ulik nyttelast i alle livsløpsfaser Norge 2010. 
Valgt estimat. 

MJ pr tonn-km 
     

Nyttelast 
Tank-to-
Wheel 

Infra- 
struktur 

Transport-
middel 

Well-to-
Tank Sum 

1-5 tonn 6,617 0,106 0,054 1,248 8,024 

5-11 tonn 1,908 0,106 0,054 0,360 2,427 

Over 11 tonn 1,018 0,106 0,054 0,192 1,370 

 

Tabell 476 Energibruk pr vogn-km for lastebiler med biodiesel (20%) med ulik nyttelast i alle livsløpsfaser  Norge 2010. 
Valgt estimat. 

MJ pr vogn-km 
     

Nyttelast 
Tank-to-
Wheel 

Infra- 
struktur 

Transport-
middel 

Well-to-
Tank Sum 
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1-5 tonn 5,294 0,085 0,043 0,998 6,419 

5-11 tonn 7,060 0,391 0,200 1,331 8,981 

Over 11 tonn 10,893 1,130 0,578 2,054 14,654 

 

Tabell 477 viser utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr tonn-km for diesel lastebiler med ulik nyttelast i 

alle livsløpsfaser. Tabell 478 viser samme utslipp pr vogn-km. 

Tabell 477 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter  pr tonn-km for diesel lastebiler med ulik nyttelast i alle livsløpsfaser Norge 
2010. Valgt estimat. 

Nyttelast 
Tank-to-
Wheel 

Infra- 
struktur 

Transport-
middel 

Well-to-
Tank Sum 

1-5 tonn 499,0 7,4 2,7 76,8 585,8 

5-11 tonn 143,0 7,4 2,7 22,1 175,2 

Over 11 tonn 76,0 7,4 2,7 11,8 97,9 

 

Tabell 478 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter  pr vogn-km for diesel lastebiler med ulik nyttelast i alle livsløpsfaser Norge 
2010. Valgt estimat. 

Nyttelast 
Tank-to-
Wheel 

Infra- 
struktur 

Transport-
middel 

Well-to-
Tank Sum 

1-5 tonn 399,2 5,9 2,2 61,4 468,7 

5-11 tonn 529,1 27,3 9,9 81,9 648,2 

Over 11 tonn 813,2 78,9 28,8 126,4 1047,3 

 

Tabell 479 viser utslipp av gram CO2-ekvivalenter for lastebiler med 20% biodiesel blanding i alle 

livsløpsfaser pr tonn-km. Tabell 480 viser samme utslipp for samme livsløpsfaser pr vogn-km. 

Utslippene i den direkte energikjeden (Tank-to-Wheel) er CO2-ekvivalenter eksklusive CO2. 

Opplysinger om utslipp av CO2 og CO2-ekvivalenter for de ulike lastebilgruppene er hentet fra SSB 

(2008) 1117. 

Tabell 479 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter  pr tonn-km for  lastebiler med biodiesel (20%) med ulik nyttelast i alle 
livsløpsfaser Norge 2010. Valgt estimat. 

Nyttelast 
Tank-to-
Wheel 

Infra- 
struktur 

Transport-
middel 

Well-to-
Tank Sum 

1-5 tonn 411,2 7,4 2,7 85,8 507,0 

5-11 tonn 117,4 7,4 2,7 24,7 152,2 

Over 11 tonn 61,8 7,4 2,7 13,2 85,1 

 

Tabell 480 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter  pr vogn-km for  lastebiler med biodiesel (20%) med ulik nyttelast i alle 
livsløpsfaser Norge 2010. Valgt estimat. 
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 Tabell 2.40 og Tabell 2.41 
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Nyttelast 
Tank-to-
Wheel 

Infra- 
struktur 

Transport-
middel 

Well-to-
Tank 

 1-5 tonn 329,4 5,9 2,2 68,6 406,0 

5-11 tonn 433,3 27,3 9,9 91,5 562,0 

Over 11 tonn 660,6 78,9 28,8 141,2 909,4 

 

Tabellene for lastebiler som bruker innblandet biodiesel som drivstoff viser at utslipp av CO2-

ekvivalenter blir  noe redusert mens energibruken øker noe sammenliknet med lastebiler som bare 

bruker diesel. 

Til slutt skal vi se på beregning av SO2-ekvivalenter og TOPP ekvivalenter for godstransport med 

lastebil. TOPP-ekvivalent er et mål for dannelse av bakkenært ozon. Ekvivalentverdien består av et 

sett med komponenter som er veid i forhold til hverandre etter deres bidrag til ozondannelse 1118. 

Komponentene er CO, NMVOC, NOx og CH4. Jo større ekvivalentverdi, jo større er bidraget til 

bakkenær ozondannelse. 

SO2-ekvivalent er et mål på forsuringspotensiale til et sett med komponenter 1119 . Komponentene er 

regnet om til SO2-verdier etter deres bidrag til forsuring relativt til SO2. Komponentene er SO2, NOx, 

HCl (saltsyre), HF (hydrogenfluorid), NH3 (amoniakk) og H2S  (hydrogensulfid). Jo større 

ekvivalentverdi, jo større bidrag til forsuring. 

Vi har valgt å bruke disse ekvivalentverdiene framfor å beregne utslipp for hver av 

delkomponentene. Fordelen med å bruke ekvivalentverdier er at vi får et samlet mål for utslippet for 

flere komponenter samtidig. Dette letter tolkingen av stoffenes bidrag til bakkenær ozondannelse 

eller deres forsuringspotensiale siden antall verdier som sammenliknes blir kraftig redusert. Samtidig 

sikrer vi at stoffene blir sammenliknet på et enhetlig måte. 

Verdiene er hentet fra ProBas. Vi har med andre ord ikke beregnet disse ekvivalentverdiene selv. 

Verdiene fra ProBas er regnet om til gram pr MJ for ulike energikjeder. ProBas gir verdier for to 

energikjeder, den direkte energikjede og tillegget i den brutto direkte energikjede. ProBas gir ingen 

estimat for transportmiddel eller for transportmidlenes infrastruktur. Følgelig presenterer vi bare 

utslippstall for direkte energibruk (Tank-to-Wheel) og for tillegget i brutto direkte energikjede (Well-

to-Tank). Utslippsfaktoren for tillegget i den brutto direkte energikjede multipliseres med energibruk 

i den direkte energikjede siden det er denne mengde energi som utløser utslippene. Med andre ord: 

Utslippene  i Well-to-Tank kjeden utløses for å realisere den mengde energi som brukes i den direkte 

energikjeden (Tank-to-Wheel).  

ProBas gir ikke utslippsverdier for SO2-ekvivalenter eller TOPP-ekvivalenter for lastebiler som går på 

biodiesel. ProBas gir bare utslippstall  for biodiesel i  personbiler. Vi har regnet utslippsfaktorer i gram 

pr MJ for biodiesel i lastebiler ved å anta samme forhold mellom utslippsfaktorer for diesel og 
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http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd
#T 
1119

 
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd
#S 

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd#T
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd#T
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd#S
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd#S
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biodiesel i en lastebil som i en  personbil. Det relative forholdet mellom utslippsfaktorene for diesel 

og biodiesel i en personbil kjenner vi fra ProBas. I biodiesel-estimatene i tabellene under er det 

antatt at biodiesel kommer fra RME (rapsolje). 

Tabell 481 viser utslippsfaktorer for SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter for ulike energikjeder for 

lastebiler i ulike vektklasser med diesel som drivstoff i Norge 2010. Tabell 482 viser de samme 

utslippsfaktorer om vi antar en blanding med 20% biodiesel fra RME (rapsolje) og 80% diesel. 

Tabell 481 Utslippsfaktorer for SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter i ulike energikjeder for dieseldrevne lastebiler 
Norge 2010 

Diesel Tank-to-Wheel Well-to-Tank 

g/MJ SO2-ekv. TOPP-ekv SO2-ekv. TOPP-ekv 

1-5 tonn 0,367 0,610 0,054 0,051 

5-11 tonn 0,382 0,622 0,054 0,051 

Over 11 tonn 0,473 0,757 0,054 0,051 

 

 

 

Tabell 482 Utslippsfaktorer for SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter i ulike energikjeder for lastebiler med biodiesel-
blanding (20% biodiesel RME, 80% diesel) Norge 2010 

 

Biodiesel Tank-to-Wheel Well-to-Tank 

g/MJ SO2-ekv. TOPP-ekv SO2-ekv. TOPP-ekv 

1-5 tonn 0,193 0,610 0,215 -0,037 

5-11 tonn 0,201 0,622 0,215 -0,037 

Over 11 tonn 0,249 0,757 0,215 -0,037 

 

Tabell 483 viser utslipp av gram  SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter pr vogn-km for lastebiler i 

ulike vektklasser med diesel som drivstoff Norge 2010. Tabell 484 viser de samme utslipp for en 

biodiesel-blanding som beskrevet ovenfor. Tabell 485 viser de samme SO2 og TOPP ekvivalent-

verdier pr tonn-km for lastebiler med konvensjonell diesel mens Tabell 486 viser verdiene for 

lastebiler med biodiesel som drivstoff. 

Tabell 483 Utslipp av gram SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvialenter pr vogn-km for diesel-drevne lastebiler i ulike 
vektklasser Norge 2010. 

Diesel Tank-to-Wheel Well-to-Tank Sum 

Pr vogn-km SO2-ekv. TOPP-ekv SO2-ekv. TOPP-ekv SO2-ekv. TOPP-ekv 

1-5 tonn 1,941 3,231 0,286 0,271 2,228 3,501 

5-11 tonn 2,694 4,390 0,382 0,361 3,076 4,751 

Over 11 tonn 5,150 8,250 0,589 0,557 5,739 8,806 
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Tabell 484 Utslipp av gram SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvialenter pr vogn-km for lastebiler med biodiesel-blanding (20% 
biodiesel RME, 80% diesel) i ulike vektklasser Norge 2010. 

Biodiesel Tank-to-Wheel Well-to-Tank Sum 

Pr vogn-km SO2-ekv. TOPP-ekv SO2-ekv. TOPP-ekv SO2-ekv. TOPP-ekv 

1-5 tonn 1,758 3,231 0,457 0,178 2,215 3,409 

5-11 tonn 2,439 4,390 0,609 0,237 3,048 4,627 

Over 11 tonn 4,663 8,250 0,940 0,366 5,603 8,615 
  

Tabell 485 Utslipp av gram SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvialenter pr tonn-km for diesel-drevne lastebiler i ulike 
vektklasser Norge 2010. 

Diesel Tank-to-Wheel Well-to-Tank Sum 

Pr tonn-km 
SO2-
ekv. TOPP-ekv SO2-ekv. TOPP-ekv SO2-ekv. TOPP-ekv 

1-5 tonn 2,427 4,038 0,358 0,338 2,785 4,377 

5-11 tonn 0,728 1,187 0,103 0,097 0,831 1,284 

Over 11 tonn 0,481 0,771 0,055 0,052 0,536 0,823 
  

Tabell 486 Utslipp av gram SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvialenter pr tonn-km for lastebiler med biodiesel-blanding (20% 
biodiesel RME, 80% diesel) i ulike vektklasser Norge 2010. 

Biodiesel Tank-to-Wheel Well-to-Tank Sum 

Pr vogn-km 
SO2-
ekv. TOPP-ekv SO2-ekv. TOPP-ekv SO2-ekv. TOPP-ekv 

1-5 tonn 2,198 4,038 0,571 0,222 2,768 4,261 

5-11 tonn 0,659 1,187 0,165 0,064 0,824 1,251 

Over 11 tonn 0,436 0,771 0,088 0,034 0,524 0,805 

  

Fabrikasjon lastebil 

Innledning 

Volvo har utgitt en produktdeklarasjon for lastebilene FH12 og FM12 1120.  Volvo har også laget en 

kalkulator for beregning av energibruk og utslipp av CO2 og NOx for sine lastebiler 1121. Denne 

kalkulatoren gir aggregerte verdier for energibruk og utslipp basert på lastebilenes totalvekt. 

Kalkulatoren gir ingen opplysninger om materialsammensetningen i Volvo’s lastebiler. 

Produktdeklarasjonen gir opplysninger om materialsammensetningen i lastebilene.  Vi vil bruke 

denne sammensetningen til å rekonstruere materialenes bidrag til energibruk og CO2-utslipp i 

produksjon av lastebilene. Samtidig vil vi beregne omfanget av ulike energikilder brukt i 

produksjonen.  Vi vil bruke faktorer for energibruk og utslipp av CO2 for ulike materialer til å gjøre 

disse beregningene. Faktorene som blir brukt er dokumentert andre steder. 

                                                           
1120

 http://www.volvo.com.cn/NR/rdonlyres/E8FD3F6B-B06B-4EBE-BA7D-A529AFE0BFD0/0/euro3_03.pdf  
1121

 http://www.volvo.com/trucks/global/en-
gb/values/environment/calculate_your_trucks_footprint/epd_calculator.htm og 
http://www.volvo.com/trucks/norway-market/no-
no/aboutus/Environment/Environmental_Product_Declaration/Introduction.htm for Norge 

http://www.volvo.com.cn/NR/rdonlyres/E8FD3F6B-B06B-4EBE-BA7D-A529AFE0BFD0/0/euro3_03.pdf
http://www.volvo.com/trucks/global/en-gb/values/environment/calculate_your_trucks_footprint/epd_calculator.htm
http://www.volvo.com/trucks/global/en-gb/values/environment/calculate_your_trucks_footprint/epd_calculator.htm
http://www.volvo.com/trucks/norway-market/no-no/aboutus/Environment/Environmental_Product_Declaration/Introduction.htm
http://www.volvo.com/trucks/norway-market/no-no/aboutus/Environment/Environmental_Product_Declaration/Introduction.htm
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Volvo FH er en type lastebiler som første gang ble laget i 1993 1122. FH står for Forward control High 

cab. FM står for Forward control Medium height cab. Det er sledes plasseringen av kjørehytta som er 

forskjellen mellom de to typene. Tallet 12 står for lastebilens motor-volum målt i liter. Modellene 

som er beskrevet i produkt-deklarasjonen tilfredsstiller Euro 3-kravet. Dette utslippskravet ble 

innført av EU for nye kjøretøy i 2000. Kravet omfatter alle typer kjøretøy. Nye kjøretøy blir testet i 

såkalte test-sykluser hvor bruken av kjøretøyet følger fastsatte vilkår. Euro-3 kravet omfatter utslipp 

av karbonmonoksyd (CO), hydrokarboner (HC), partikler og NOx. 

Volvo FH og Volvo FM bruker diesel med lavt svovel-innhold. De har ikke eksos-filter. Forbruket av 

drivstoff er 3,1 liter diesel pr kilometer. Den gjennomsnittlige kjørelengde for lastebilene er 1 million 

kilometer over hele lastebilens levetid. 

Materialsammensetning og energibruk  

En lastebil av typen FH12 eller FM12 har en vekt på 7 000 kg i følge produktdeklarasjonen. Tabell 487 

viser materialforbruk som tilsvarer 6 744 kg. Ved hjelp av Tabell 487 kan vi med andre ord gjøre greie 

for over 96% av den totale vekten for lastebilene. 

I følge Tabell 487 fører produksjon av en lastebil av typen FM12 eller FH12 til et energiforbruk på 

nesten 185 GJ.  Energiforbruket svarer til nesten 27,4 MJ pr kg lastebil. Til produksjon av en Volvo 

8500 buss kreves 24,7 MJ pr kg. Energiforbruket er derfor større for produksjon av lastebil enn for 

buss. 

Tabell 487 Materialsammensetning, energibruk og utslipp ved produksjon av FH12 og FM12 lastebil 

Material Type Verdi kg Energi 
MJ/kg 

CO2-
equiv. 
/kg 

Energi 
MJ 

CO2-
equiv. 

Jern Støpejern  2674 24,0 1,80 64 091 4 813 

Stål Stål  198 19,9 1,52 3 945 301 

 Varmevalset stål  1645 22,8 1,71 37 564 2 813 

 Kaldvalset  925 27,4 1,98 25 335 1 832 

 Rustfritt stål  15 26,9 3,38 404 51 

Aluminium   201 25,6 1,72 5 149 346 

Bly   95 14,7 1,13 1 394 107 

Kobber   23 48,9 4,04 1 125 93 

Thermoplastikk   413 67,9 1,67 28 024 690 

Thermosetting plastikk  6 55,6 4,99 334 30 

Gummi   459 36,6 3,18 16 810 1 460 

Glass   60 12,0 1,33 717 80 

Tre   11 0,30 0,04 3 0 

Maling  13 4,2 1,64 54 21 

Bitumen   6 5,3 1,20 32 7 
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 http://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_FH  

http://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_FH
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Total   6 744 27,4 1,87 184 982 12 643 

 

Energiforbruket tilsvarer 185 GJ eller 51,4 MWh. I følge produkt-deklarasjonen fra Volvo er 

energiforbruket for hele produksjonen innbefattet materialer 89 MWh eller 320,4 GJ. Dette 

energiforbruket omfatter prosessenergi ved Volvo’s fabrikker i tillegg til energien som er bundet opp 

i materialene. Vi anslår derfor prosessenergien til å være 135,4 GJ eller 37,6 MWh pr lastebil.  

I beregningene er det brukt estimat for utslippsfaktorer og energibruksfaktorer fra den tyske 

databasen ProBas. Tyske og svenske produksjonsforhold er ikke identiske når det gjelder energi og 

utslipp av CO2-ekvivalenter, noe som i hovedsak skyldes ulike elektrisitetsmiks i de to landene. Vi 

refererer til estimat for energibruk og utslipp fra produksjon av Volvo buss 8500 for en diskusjon av 

hvordan disse forskjeller påvirker estimatene i denne rapporten. 

Estimatene fra ProBas er basert på ulike forutsetninger om resirkulering av materialene som 

benyttes. For aluminium er resirkuleringsgraden 94,3%, det benyttes kun 0,066 kg primæraluminium 

for hver kg aluminium som produseres. Primæraluminium uten resirkulering forbruker om lag 52,4 

kWh pr produsert aluminium. Det er mer enn 7 ganger så mye som aluminium med den 

resirkuleringsgraden som benyttes her med 25,6 MJ/kg som tilsvarer 7,1 kWh/kg. 

Omlag 20% av produsert stål kommer fra produksjonsmåten EAF (Electric Arc Furnace) som benytter 

omlag 97,4% resirkulert stål. De resterende 80%  kommer fra produksjonsmåten BOF (Blast Open 

Furnace) som benytter stål med en resirkuleringsgrad på 18%. Til sammen gir dette en samlet 

resirkuleringsgrad på omlag 34%. 

Tabell 488 viser energiforbruk fordelt på materialer og energikilder. Negative verdier i tabellen 

skyldes at en energikilde , f eks atomkraft, avgir varme ved produksjon av elektrisitet. Brutto 

energibidrag fra atomkraft framkommer ved systemutviding hvor energibidrag både til varme og 

elektrisitet inngår.   Bidraget til oppvarming er en bonus-prosess som blir fratrukket bidraget til 

elektrisitet, siden energikilden atomkraft benyttes til begge formål. Om bidraget til varme er større 

enn bidraget til elektrisitet vil nettobidraget til elektrisitet fra atomkraft være negativt  i følge de 

beregningsprinsipp som ProBas benytter. 

Tabell 488 Energiforbruk i GJ  fordelt på materialer og energikilder for produksjon av Volvo FH og FM.  

GJ a b c d e f g h i j k l m Sum 

Atomkraft -2 -0,1 -0,1 0,4 0 1 0,1 0,1 4 0 0 1,1 0,1 4,8 

Biomasse -0,3 -0 0 0,1 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,1 

Brunkull -2 -0,1 -0,2 0,3 0 0,9 0,1 0,1 3 0 0 0 0,1 2,3 

Naturgass -3,3 -0,1 0,7 2 0,1 2 0,4 0,1 0,7 0,5 -0 8,9 0,1 12 

Olje 9,5 0,6 5 3,3 0,1 0,4 0,2 0,3 6,5 0 0,1 18 0,1 44 

Geotermisk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Avfall -0,3 -0 0 0,1 0 0,3 0 0 1 0 0 0 0 1,1 

Sekundær-
råstoff 

11 0,6 5,3 3,1 0 -0 0 0 0 0 0 -0,8 -0 19 

Solenergi -0 -0 -0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 -0 

Steinkull 52 3 27 16 0,2 0,5 0,5 0,5 1,1 0,2 -0 0,9 0 101 

Vannkraft 0,3 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0,2 0 0 0,1 0 1,1 
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Vindkraft -0,1 -0 -0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 -0 

               

Sum 64 3,9 38 25 0,4 5,1 1,4 1,1 17 0,7 0 28 0,3 185 

a=Jern, b=Stål,c=Varmevalset stål, d=Kaldvalset stål, e=Rustfritt stål, f=Aluminium, g=Bly, h=Kobber, 

i=Gummi, j=Glass, k=Bitumen, l=Polypropylen, m=Polyurethane  

Tabell 488 viser at støpejern krever mest energi fulgt av varmevalset stål, polypropylen og kaldvalset 

stål.  Til sammen utgjør vekten av  støpejern, varmevalset og kaldvalset stål 77,7% av samlet vekt for 

lastebilen. Polypropylene er energikrevende fordi energibruken pr kg er nesten 3 ganger så høy som 

for støpejern. 

Steinkull som energikilde er viktigst for jern og stål. Olje og gass er viktigst for polyproylene og 

polyurethane. Brunkull er spesielt viktig for gummi og polyurethane. For gummi kommer over en 

tredel av samlet energiforbruk fra olje mens nesten en fjerdedel kommer fra atomkraft. For kopper 

utgjør forbruket av steinkull nesten halvparten av all energibruk mens olje utgjør en fjerdedel. Samlet 

sett bidrar steinkull med godt over halvparten av all energi (54,7%) mens olje bidrar med omlag en 

fjerdedel (23,6%). 

Figur 135 viser de mest energikrevende metaller for produksjon av en lastebil av typen Volvo FH eller 

FM.   

Figur 135 Energibruk i GJ fordelt på metaller for produksjon av Volvo FH og FM.   

 

CO2-utslipp 

Produksjonen av materialer til Volvo lastebiler FM og FH fører til utslipp av omlag 12,6 tonn med CO2-

ekvivalenter.  Utslippet svarer til 1,87  kg pr kg lastebil.  Til sammenlikning vil produksjonen av en 
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Volvo 8500 buss medføre utslipp utslipp av 1,84 kg pr kg buss. Utslipp pr kg er med andre ord større 

for lastebil enn for buss. 

Produktdeklarasjonen oppgir utslippet av CO2-ekvivalenter til 15 786 kg 1123. Vi anslår derfor utslipp 

av CO2-ekvivalenter i Volvo’s fabrikker til å være 3 143 kg pr lastebil. 

Tabell 487 viser at det største bidraget til utslipp av CO2-ekvivalenter kommer fra jern og stål. Til 

sammen står disse materialene for 9,8 tonn av et samlet utslipp på 12,6 tonn. Ellers er det 

polypropylene og særlig gummi som står for bidrag av særlig betydning. Pr kg produsert materiale er 

det polyurethane som har størst utslipp. Det skyldes utstrakt bruk av brunkull i framstilling av 

materialet. Bidraget fra brunkull utgjør 15,8% av samlet energibruk for framstilling av polyurethane. 

Vedlikehold 

Produktdeklarasjonen for Volvo lastebiler inneholder også opplysninger om energibruk og utslipp av 

CO2-ekvivalenter forbundet med vedlikehold av lastebilen. I følge produktdeklarasjonen forbrukes 

2 226 kg med materialer til vedlikehold over hele lastebilens levetid. Produktdeklarasjonen 

inneholder ingen opplysninger om sammensetningen av disse materialene. 

Tabell 489 Energibruk og utslipp fra vedlikehold av Volvo FH12 og FM12 

 Verdi Enhet 

Energi 25,2 GJ 

Utslipp CO2-ekvivalenter 1 461 kg 

 

Produktdeklarasjonen oppgir energibruken ved vedlikehold til 7 MWh. Dette tilsvarer 25,2 GJ.  

Regnet i MWH tilsvarer energibruken til vedlikehold 7,9% av energibruken til produksjon av 

lastebilene. Utslipp av CO2-ekvivalenter som følge av vedlikehold tilsvarer 9,3% av utslippet som 

følger av produksjon av lastebilen. 

Oppsummering 
Tabell 490 Samlet energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter for produksjon og vedlikehold av Volvo FH12 og FM12 

Kategori Energi 
(GJ) 

CO2-
ekvivalenter 
(tonn) 

Materialer 185 12,6 

Produksjon 135,4 3,1 

Vedlikehold 25,2 1,5 

Sum 345,6 17,2 

 

Tabell 490 viser samlet energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter for produksjon og vedlikehold av 

Volvo FM12 og FH12. Til sammen brukes 645,6 GJ til produksjon og vedlikehold over hele lastebilens 

levetid. Det samlede utslipp av CO2-ekvivalenter for hele levetiden er omlag 30 tonn. 

  

                                                           
1123

 http://www.volvo.com.cn/NR/rdonlyres/E8FD3F6B-B06B-4EBE-BA7D-A529AFE0BFD0/0/euro3_03.pdf side 
4  

http://www.volvo.com.cn/NR/rdonlyres/E8FD3F6B-B06B-4EBE-BA7D-A529AFE0BFD0/0/euro3_03.pdf
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Figur 136 Samlet energibruk for produksjon og vedlikehold for Volvo FM12 og Volvo FH12 

 

Figur 137 Samlet utslipp av CO2-ekvivalenter for produksjon og vedlikehold av Volvo FM12 og FH12 

 

Figur 136 og Figur 137 viser energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter for materialer, produksjon og 

vedlikehold for Volvo FM12 og FH12. Sammenliknet med Volvo buss 8500 brukes betydelig mindre 

energi til vedlikehold over lastebilens levetid. 
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Jernbane godstransport 

Innledning 
Vi skal i dette dokumentet se nærmere på energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter for 

godstransport med jernbane. Vi skal dele analysen inn i tre deler. Først skal vi se på den direkte 

energibruken, dem energien og de utslipp som er knyttet til framdrift av godstoget. Deretter skal vi 

se på den indirekte energibruken som omfatter energi og utslipp knyttet til jernbanens infrastruktur 

og til fabrikasjon av togmateriellet. Deretter skal vi se på brutto direkte energibruk hvor energi og 

utslipp knyttet til produksjon av elektrisitet som drivstoff for godstoget vil bli analysert. 

Det ble produsert 2 467 millioner tonn-km med jernbane i Norge i 2007 1124. Det er 1 307 millioner 

tonn-km mer produksjonen i 1965. 

Figur 138 Utvikling av godstransportarbeidet med jernbane i Norge 1965-2007- Indeks 1965=100. 

 

Figur 138 viser utviklingen av godstransportarbeidet i Norge fra 1965 til 2007. Figuren viser en indeks 

hvor 1965 er satt til 100. Indeksverdien i 2007 er på 213 som gir en økning på 113% i hele perioden. 

Til sammenlikning hadde godstransport på vei en indeksverdi på 747 i 2007 mens den samlede 

fastlandstransporten med gods hadde en indeksverdi på 585. Godstransport med jernbane har derfor 

vokst lavere enn den generelle veksten i godstransport i Norge fra 1965 til 2004. Jernbanes andel av 

det samlede godstransportarbeidet i fastlands-Norge var på 10,4 prosent i 1965 og 7 prosent i 2007. 

Vi vil i denne analysen kombinere makro- og mikroanalyser. Med makroanalyser menes drøfting av 

nasjonale gjennomsnittstall. Med mikroanalyse menes analyse av et enkelt tog eller ett enkelt 

lokomotiv. 

                                                           
1124

 http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/ 
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Direkte energi Tank-to-Wheel 

Energibruk 

SSB (2008) 1125 oppgir energibruk til framdrift pr tonn-km for elektrisk jernbane til å være 0,252 MJ pr 

tonn-km (0,07 kWh/tonn-km) i 2004.  Transportarbeidet var på 2 218 millioner tonn-km dette året. 

Elektrisk jernbane sto for 75% av godstransportarbeidet med jernbane i 2004. 

Det har vært en økning i energibruken for elektrisk drevet jernbane på 0,037 MJ pr tonn-km fra 1998 

til 2004  i følge SSB-rapporten. Sammenlikningen er noe usikker da tallet for 2004 inneholder tap ved 

omforming av spenning til jernbanens ledningsnett samt tap i overføring av energi fra 

kontaktledningen til toget. For å gjøre tallene sammenliknbare har SSB antatt 15 prosent tap ved 

omforming og 5 prosent tap ved overføring fra kontaktledning i 1998. Usikkerheten er knyttet til 

anslaget på disse tilleggene i 1998. 

Det ble utført 548 millioner tonn-km med dieseldrevet jernbane i Norge i 2004 1126. Energibruken var 

på 0,566 MJ/tonn-km, med andre ord betydelig høyere enn for elektrisk jernbane. Energibruken for 

dieseldrevet jernbane omfatter ikke tap ved produksjon av drivstoffet eller tap ved fylling av diesel.  

Den dieseldrevne godstrafikken med jernbane bruker  0,15 MJ pr tonn-km mindre i 2004 enn i 1998. 

Samtidig øker den dieseldrevne jernbanens andel av det samlede gods-transportarbeidet marginalt, 

andelen var på 24,6% i 1998 mens den var 24,7% i 2004.   

En rapport fra Vestlandsforsking 1127 viser en energibruk på 0,612 MJ pr tonn-km for all godstrafikk 

med  jernbane i Norge i 1997, både elektrisk og dieseldrevet.  Rapporten angir det totale 

energiforbruket for diesel og elektrisitet i TWh sammen med den totale energieffektiviteten i KWh. 

På bakgrunn av disse tallene er det mulig å beregne godstransportarbeidet som ligger til grunn. 

Rapporten oppgir at den dieseldrevne jernbanen sto for 60% av alt godstransportarbeid i perioden 

1992-97. Bruker vi den samme fordeling for hele perioden 1970-1997 kan vi konstruere Figur 139 

som viser energibruken i MJ pr tonn-km for elektrisk og dieseldrevet jernbane fra 1970 til 1997. Her 

er energibruk og godsarbeid fordelt på tog med ulik framdriftsenergi. 

Tabell 491 viser de underliggende data for Figur 139. Transportarbeidet er beregnet ut fra 

energieffektiviteten pr KWH og total forbruk i TWh. Tallene fra Vestlandsforsking gir et noe annet 

bilde enn tallene fra SSB. I rapporten fra SSB er energibruken pr tonn-km omlag 3,3 ganger så høy for 

dieseldrevet jernbane som for elektrisk. I tallene fra VF-rapporten ligger elektrisk jernbane over 

dieseldrevet jernbane i alle år. Mens den dieseldrevne godstransporten blir mer energieffektiv etter 

1990 går den elektriske jernbane den motsatte vei.  

Tabellen i VF-rapporten viser at de dieseldrevne godstog får en stadig lavere andel av total 

energiforbruk samtidig som andelen av totalt transportarbeid (60%) antas å være konstant. Dette gir 

lavere energibruk pr tonn-km. I 1997 er energibruken pr tonn-km 0,472 MJ lavere for den 

                                                           
1125 Toutain, J.E.W, Taarneby, G., Selvig, E.,Energiforbruk og utslipp til luft fra innenlandsk transport, 

Statistisk Sentralbyrå, Rapport 2998/49. Heretter omtalt som SSB (2008), side 37, 
http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf , heretter SSB-rapporten. 
1126

 ibid., side 38 
1127

 
1127

 Kilde: Holdskog og Rypdal (1997) og SSB (1997) fra Andersen, O. Groven, K., Brendehaug, E., Uusitalo, 
O., Suutari, U., Lehtinen, J., Ahlvik, P., Hjortsberg, H.: Energy Saving in transport of goods – a pilot project in 
rural natural resource based industries, Rapport Vestlandsforsking 4/2001. , 
http://www.vestforsk.no/filearchive/rapport2-01.pdf , heretter VF-rapporten. 

http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf
http://www.vestforsk.no/filearchive/rapport2-01.pdf
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dieseldrevne enn for den elektriske. Det er ikke oppgitt i VF-rapporten om tap ved omforming eller 

ved overføring fra kjøreledning er inkludert i tallene for energibruk. 

Tabell 491 Energibruk godstog med ulik framdriftsenergi 1970-97 
1128

. 

År 
Diesel 
TWh 

Elektrisi
tet 
TWh 

Total 
TWh 

Energi-
effektivitet 
KWh pr 
tonn-km 

Estimert 
mill 
tonn-km 
totalt 

Mill 
tonn-
km 
diesel 

Mill 
tonn-km 
elektrisk 

Diesel MJ / 
tonn-km 

Elektrisk 
MJ/ 
tonn-km 

1970 0,16 0,16 0,32 0,11 2 909 1 745 1 164 0,330 0,495 

1975 0,12 0,16 0,28 0,11 2 545 1 527 1 018 0,283 0,566 

1980 0,12 0,2 0,32 0,1 3 200 1 920 1 280 0,225 0,563 

1985 0,12 0,21 0,33 0,11 3 000 1 800 1 200 0,240 0,630 

1990 0,21 0,2 0,41 0,16 2 563 1 538 1 025 0,492 0,702 

1995 0,22 0,21 0,43 0,16 2 688 1 613 1 075 0,491 0,703 

1997 0,17 0,24 0,41 0,17 2 412 1 447 965 0,423 0,896 
 

Figur 139 Energibruk i MJ pr tonn-km for dieseldrevet og elektrisk jernbane 1970-1997. 

 

I VF-rapporten er det rapportert energiforbruket pr tonn-km for elektrisk og dieseldrevet jernbane 

for Finland i 1997 1129. Tallene er oppgitt for tog i ulike vektklasser. Det antas at togenes egenvekt er 

inkludert i vekten. Det er ikke oppgitt om tap ved omforming eller overføing er inkludert i tallene. 

Figur 140 viser sammenhengen for vekt og energiforbruk i MJ pr tonn-km for elektrisk drevet og 

dieseldrevet  jernbane i 1997. I gjennomsnitt over alle vektklasser bruker de elektriske togene 0,047 

MJ/tonn-km.  For dieseldrevne tog finner vi i gjennomsnitt 0,173 MJ/tonn-km. Begge disse verdiene 

er betydelig under verdiene rapportert i SSB-rapporten.  Forskjellen er større enn hva energitap ved 

                                                           
1128

 VF-Rapport (2001), side 15 
1129

 ibid., side 31 



 

670 
 

omforming og overføring fra pantograf skulle tilsi. I tillegg er forholdet mellom dieseldrevne og 

elektriske godstog omvendt av hva tilfellet er i Tabell 491, de dieseldrevne godstog har den høyeste 

energibruk pr tonn-km. 

Figur 140 viser at energiforbruket synker med økende vekt på godstogene. Effekten er større for 

dieseldrevne godstog, det vil si at energiforbruket synker raskere for en gitt vektendring med 

dieseldrevne tog enn for elektrisk drevne. 

Figur 140 Energiforbruk MJ/tonn-km mot vekt for ulike typer godstog 1997 
1130

. 

 

VF-rapporten oppgir også energibruken for svensk jernbane. 1131 Her er forbruket delt inn etter type 

tog. Tradisjonelle godstog (utenom diesel) har en utnyttelsesgrad på 69% og brukes på vanlig måte 

mellom ulike destinasjoner og med ulike vogner med ulikt innhold. Disse oppgis å ha et energiforbruk 

på 0,042 kWh pr tonn-km.  Systemtog er elektrisk drevne tog som kun kjører mellom to destinasjoner 

med samme last hver gang. De har ikke last på tilbaketuren og har en utnyttelsesgrad på 56%. De 

oppgis med et energiforbruk på 0,05 kWh pr tonn-km. Kombitog er containertog der containere kan 

byttes fra tog til lastebil og omvendt. Disse oppgis med et energiforbruk på 0,043 kWh pr tonn-km og 

en utnyttelsesgrad på 66%. Til slutt har vi de dieseldrevne tog som egen gruppe med et energiforbruk 

på 0,064 kWh pr tonn-km og en utnyttelsesgrad på 55%.  

Figur 141 viser fordelingen for energiforbruk for ulike typer godstog i MJ pr tonn-km. Tallene rimer 

godt med tallene fra SSB for elektriske tog. For dieseldrevne godstog ligger de svenske tallene mye 

lavere. 

Tallene for Sverige inkluderer tap fra kraftverket til jernbanens eget nett. Dette tap anslås til 4%. 

 

 

                                                           
1130

 VF-rapport, side 31, Table 27 
1131

 VF-rapport, side 52, Table 37 
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Figur 141 Energiforbruk i MJ pr tonn-km for ulike typer godstog Sverige 1998. 

 

  

Den sveitsiske databasen Ecoinvent oppgir to estimat for framdrift av tog 1132. Det ene estimatet er 

for et gjennomsnittlig sveitsisk godstog og inkluderer tap ved omforming til jernbanens 

elektrisitetsnett på 15%.  Energiforbruket anslås til 0,22 MJ pr tonn-km. Dette estimatet gjelder bare 

for elektriske tog. Det andre estimatet er for et gjennomsnittlig godstog i EU. Dette estimatet 

inkluderer både dieseldrevne tog og elektrisk drevne tog. Det samlede energiforbruket anslås til 0,23 

MJ pr tonn-km. 

Den tyske LCA databasen ProBas 1133 inneholder estimat for tre typer godstog. Disse er elektrisk 

godstog i Norge 2010, elektrisk godstog i Tyskland 2010 og et generisk diesel godstog. Med generisk 

menes at estimatet ikke er bundet til ett enkelt land. Estimatet for diesel godstoget gjelder for 2000. 

ProBas oppgir energibruken som er nødvendig for framdrift av godstogene pr tonn-km. Denne 

energibruken er oppgitt i Tabell 492 sammen med de andre estimat for Tank-to-Wheel energibruk 

som er presentert her. 

Tabell 492 Energiforbruk Tank-to-Wheel for ulike typer godstog i ulike land 

Land År Elektrisk Diesel 

Norge 1997 0,896 0,423 

Finland  1997 0,047 0,173 

Sverige 1997 0,162 0,230 

Norge 2010 0,210 
 Tyskland 2010 0,210 0,327 

                                                           
1132

 Spielmann, M., Scholz, R.W.: Life Cycle Inventories of Transport Services. Background data for freight 
transport. International Journal LCA, Online Publication, October 22, 2004. 
http://www.uns.ethz.ch/people/hs/scholzr/publ/prj/UNS_A121.pdf 
1133

 ProBas er et samarbeidsprosjekt mellom det tyske miljøverdepartementet og det tyske forkningsinstituttet 
Öko-Institut, se http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php 

http://www.uns.ethz.ch/people/hs/scholzr/publ/prj/UNS_A121.pdf
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php
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Sveits 2000 0,220 
  

Utslipp CO2-ekvivalenter 
For elektriske godstog antar vi null utslipp av CO2-ekvivalenter for framdrift av togene siden en 

elektrisk motor ikke forbrenner fossilt drivstoff. 

Tabell 493 Utslipp i Tank-to-Wheel kjeden for diesel godstog 

  

gram 
CO2 pr 

tonn-km 

gram 
CO2-ekv 
pr tonn-

km Kilde 

Dieseltog Norge 1998 53 59 SSB1134 

Dieseltog Norge 2004 42 47 SSB 

Generisk dieseltog  2000 
 

25 ProBas 1135 

 

Tabell 493 viser estimat for utslipp av CO2 og CO2-ekvivalenter for diesel godstog i Norge 1998 og 

2004 samt estimat for et generisk dieseltog i 2000. Det siste estimatet er hentet fra ProBas. 

En IMO-rapport om utslipp av CO2 fra skipstrafikk inneholder også noen estimat for utslipp av CO2 

fra godstrafikk med tog 1136. Det er uklart  om disse utslipp skal tilskrives Tank-to-Wheel kjeden eller 

Well-to-Tank kjeden. IMO bruker data til en sammenlikning av av direkte utslipp av CO2 fra 

godstransport med skip. Vi velger å ta med utslippene her. Tabell 494 og Figur 142 viser resultatet. 

Tabell 494 Utslipp av gram CO2 pr tonn-km for ulike typer godstog 

Diesel lokomotiv, UK 49 

Godstrafikk tog EU 119 

Gjennomsnitt Eurostat 81 

Gjennomsnitt USA 14 

Bulk godstog USA 12 

Container tog USA 43 

 

Amerikanske godstog slipper ut mindre gram pr tonn-km enn europeiske. Blant amerikanske tog er 

det tog som frakter bulk-last som er mest energieffektive. Bulk-last er last som ikke pakket inn. Den 

kan være fast eller flytende, om den er fast inneholder den i regelen små enheter som korn eller kull 

                                                           
1134 Toutain, J.E.W, Taarneby, G., Selvig, E.,Energiforbruk og utslipp til luft fra innenlandsk transport, 

Statistisk Sentralbyrå, Rapport 2998/49. Heretter omtalt som SSB (2008). Tabell 2.45. Se 
http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf  
1135

 Intern-navn i ProBas Zug-Diesel-generisch 
1136

 Buhaug, Ø.; Corbett, J. J.; Endresen, Ø.; Eyring, V.; Faber, J.; Hanayama, S.; Lee, D.:Updated Study on 
Greenhouse Gas Emissions from Ships: Phase I Report; International Maritime Organization  IMO) London, 
http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D23703/INF-6.pdf , side 93 

http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7bB11C6A4F-A5B4-11D3-B42D-FED95173DC12%7d&id=1&step=1&search=diesel%20generisch&b=1
http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D23703/INF-6.pdf
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1137 som er lette å pakke sammen. Bulk-last er som regel ikke tiltenkt forbrukere men snarere uferdig, 

ubearbeidet råvare som blir behandlet av andre produsenter lenger opp i produksjonskjeden 1138. 

Figur 142 Utslipp av CO2 i gram pr tonn-km for godstransport med ulike typer tog 

 

Tallene fra IMO ligger både over og under estimatene fra SSB. Estimatene for de amerikanske 

godstogene ligger under, med unntak av container-tog som ligger på linje med estimatet fra SSB. 

Gjennomsnitt for EU og fra Eurostat ligger høyere, det kan skyldes forskjeller mellom europeisk og 

norsk elektrisitetsmiks. 

Indirekte energi 
Den indirekte energibruk omfatter konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur samt 

produksjon og vedlikehold av transportmiddel. Både for infrastruktur og transportmiddel omfatter 

energibruken all energi bundet til materialer som er input til de ulike prosessene i tillegg  til selve 

prosessenergien som brukes for å bearbeide og anvende materialene. 

For energibruksfaktorer og utslippsfaktorer samt energibruk og utslipp pr veg-km refererer vi til 

Simonsen (2009a) 1139, for levetid og lengden på jernbanenettet som konstrueres, vedlikeholdes og 

driftes i løpet av ett år refererer vi til Simonsen (2010a) 1140. 

Infrastruktur 

Konstruksjon av jernbanens infrastruktur omfatter banelegeme, sviller og jernbaneskinner samt 

forsterkning av banelegemet. Konstruksjon av bruer og tunneler er også inkludert. I tallene som 

presenteres her er konstruksjon av jernbanestasjoner ikke inkludert. Derimot er den delen av 

jernbanestasjonene som er knyttet til drift av jernbanen inkludert i tallene for drift og vedlikehold. 

                                                           
1137

 http://en.wikipedia.org/wiki/Bulk_cargo  
1138

 http://de.wikipedia.org/wiki/Bulk-Ware  
1139

 Simonsen, M: Indirect energy use, Notat Vestlandsforsking desember 2009 
1140

 Simonsen, M.:Levetid og lengde for vei og jernbane, Notat Vestlandsforking januar 2010. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bulk_cargo
http://de.wikipedia.org/wiki/Bulk-Ware
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Dette omfatter ikke kiosker, restauranter etc.  Konstruksjon av parkeringsplasser for 

jernbanestasjoner er definert som egen aktivitet.  

Drift av infrastruktur omfatter ventilasjon og belysning for tunneler, oppvarming av stasjoner og 

verkstedhaller, heiser på jernbanestasjoner, togkontroll, signalsystem, snørydding, 

lydbeskyttelsesmur og viltgjerder. Vedlikehold omfatter erstatning av banelegeme, sviller og 

jernbaneskinner, vedlikehold av strømnett. Det omfatter også materialer til vedlikehold  samt all 

energi for maskiner som brukes i vedlikeholdet. Materialer til jernbanestasjoner er inkludert, men 

bare den delen av stasjonene som er knyttet til driften av jernbanen.  

All energi og utslipp for konstruksjon, drift og vedlikehold av parkeringsplasser for jernbanestasjoner 

er fordelt på jernbanens persontransport. 

For å fordele jernbanes infrastruktur på gods og passasjertransport skal vi bruke tall for forbruk av 

energi fordelt på transportformene utgitt av Jernbaneverket 1141. Tabell 495 viser energibruk for 

jernbanen fordelt på passasjertransport og godstransport. Dette er framdriftsenergi for togene, 

inklusive tap ved omforming til jernbanens strømnett og tap ved overføring av strøm fra kjøreledning 

til lokomotiv. Vi skal bruke disse tallene til å beregne vekter for passasjer- og godstransportens andel 

av det totale transportarbeidet. Disse vektene bruker vi til å fordele energibruk for konstruksjon, 

vedlikehold og drift av jernbanens infrastruktur. 

Tabell 495 Energiforbruk for passasjertransport og godstransport norsk jernbane 2004 

Passasjer-
transport 

Elektrisk drevet 370 850 

Dieseldrevet 80 654 

Sum 451 504 

Gods-
transport 

Elektrisk drevet 116 750 

Dieseldrevet 86 200 

Sum 202 950 

Sum Passasjer+gods 654454 

 

Med tallene i Tabell 495 blir vekten for passasjertransport 0,69 og vekten for godstransport 0,31.  

Energibruk 

Tabell 496 viser energibruk til infrastruktur pr bane-km pr år. Tallene er for 2007. All energibruk er 

regnet ut i primærenergi, det vil si inklusive tap ved framstilling av energien. Kolonne A viser at det 

brukes nesten 91 000 TJ for jernbanens infrastruktur over hele dens levetid for både passasjer- og 

godstransport.  Vi bruker en levetid på 40 år for konstruksjon av infrastrukturen, 25 år for vedlikehold 

og 40 år for drift.   Energi for både passasjer-og godstransport er fordelt på konstruksjon, vedlikehold 

og drift pr år i kolonne B i Tabell 496.  Denne totalenergien kan vi fordele på godstransporten ved å 

bruke vekten regnet ut ovenfor. Dette gir godstransportens andel i kolonne C. I kolonne D er 

energibruken pr år regnet om til MJ pr tonn-km ved å bruke 2 467 millioner tonn-km 1142  i 2007. 

Tabell 496 Primærenergi til konstruksjon, drift og vedlikehold av jernbanes infrastruktur 2007. 

                                                           
1141

 http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf , side 25 og 37  
1142

 http://www.ssb.no/aarbok/tab/tab-413.html  

http://www.ssb.no/aarbok/tab/tab-413.html


 

675 
 

Aktivitet 
TJ  levetid 

(A) 
TJ pr år 
     (B) 

Godstransportens 
andel i TJ 
      (C) 

MJ pr tonn-km for 
godstransport 
    (D) 

Konstruksjon 63 000 1 575 488 0,198 

Parkering 1 382 35 0 0,000 

Drift 17 455 436 135 0,055 

Vedlikehold 9 000 360 112 0,045 

Totalt 90 836 2 406 735 0,298 

 

Tabell 496 viser at pr tonn-km kreves det 0,298 MJ for å konstruere, vedlikeholde og drifte 

infrastrukturen for jernbanen. Konstruksjon av infrastrukturen utgjør over 66% av denne energien. 

Vedlikehold utgjør omlag 15% mens drøyt  18% går til drift.  

Figur 143 Primærenergibruk i MJ pr tonn-km for konstruksjon, drift og vedlikehold av jernbanens infrastruktur 2007. 

 

Figur 143 er en oppsummering av Tabell 496. 

Utslipp av CO2-ekvivalenter 

Vi bruker de samme forutsetninger for å analysere utslipp av CO2-ekvivalenter knyttet til 

konstruksjon, drift og vedlikehold av jernbanens infrastrukturen som vi bruke for energibruken.  

 

 

 

Tabell 497 viser utslipp av CO2-ekvivalenter knyttet til konstruksjon, drift og vedlikehold av 

jernbanens infrastruktur i 2007.  Kolonne A viser samlede utslipp av CO2-ekvivalenter over hele 

infrastrukturens levetid for både passasjer- og godtransport. Kolonne B viser utslipp for både 

passasjer- og godstransport for ett år.  I kolonne C er utslippene pr år fordelt på godstransport ved å 

bruke samme vekter som diskutert ovenfor. I kolonne D er utslippene beregnet pr tonn-km ved å 

bruke et transportarbeid på 2 467 millioner tonn-km for jernbanen i 2007. 
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Tabell 497 Utslipp av CO2-ekvivalenter for konstruksjon, drift og vedlikehold av jernbanens infrastruktur 2007. 

Aktivitet 

 
Tonn CO2-

ekvivalenter 
pr levetid 

(A) 

Tonn CO2-
ekvivalenter 

pr 
pr år 
(B) 

 
 

Godstransportens 
andel i tonn 

(C) 

 
Gram pr 

tonn-km for 
godstransport 

(D) 

Konstruksjon 4 723 600 118 090 36 620 14,8 

Drift 821 589 20 540 6 369 2,6 

Vedlikehold 850 000 34 000 10 544 4,3 

Totalt 6 395 189 172 630 53 533 21,7 

 

Produksjon av transportmiddel 

Vi skal i denne delen se på konstruksjon av selve transportmiddelet. Bombardier er en produsent av 

jernbanelokomotiv som har publisert to produktdeklarasjoner, en for et elektrisk gods-lokomotiv og 

ett for et dieseldrevet passasjer-lokomotiv 1143. Vi kjenner ingen produkt-deklarasjon for elektriske 

passasjer-lokomotiv eller dieseldrevet gods-lokomotiv. Vi vil derfor bruke det dieseldrevne 

lokomotivet for passasjertransport som gods-lokomotiv i denne sammenhengen. Dette gir oss et 

elektrisk og et dieseldrevet lokomotiv. 

Estimering av energi og utslipp knyttet til produksjon av transportmidlene for jernbane bygger på 

energibruksfaktorer og utslippsfaktorer for ulike typer materialer. Vi henviser til Simonsen (2009b) 
1144 for en drøfting av de forutsetninger som ligger til grunn for disse faktorene. Det er tatt hensyn til 

produksjonsmåte, råvareutvinning og transport i beregningen av de ulike faktorene. Tallene for 

energi er i primærenergi, det vil si at det blir tatt hensyn til tap ved produksjon og distribusjon. 

Bombardier F140 MS 

Bombardier F140 MS er et elektrisk lokomotiv for frakt av gods.  Tabell 498 viser energibruk og 

utslipp knyttet til framstilling av råvarer, transport og fabrikasjon av materialer som inngår i 

Bombardier F140 MS. Energibruk og utslipp er beregnet for hele lokomotivets levetid som i følge 

produktdeklarasjonen er 30 år. 

Til sammen veier lokomotivet 84 tonn. Ved hjelp av Tabell 498 kan vi gjøre rede for energibruk og 

utslipp for 74 tonn av materialene i lokomotivet. 

Tabell 498 Materialsammensetning, energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter  for Bombardier F140 MS 

                                                           
1143

 http://www.bombardier.com/files/en/supporting_docs/TRAXX_MS_EMAS.pdf  
1144

  Simonsen, M: Energibruksfaktorer og utslippsfaktorer for ulike metaller, Upublisert notat Vestlandsforsking 
juni 2009. 

http://www.bombardier.com/files/en/supporting_docs/TRAXX_MS_EMAS.pdf
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Material Kg MJ/kg Total energi-
behov (GJ) 

kg CO2-
ekvivalenter pr 
kg material  

Tonn CO2-
ekvivalenter 
1145     

 A B C D E 

Steel 58 059 22,8 1 324 1,7 98,8 

Aluminium 5 009 175,9 881 16,9  84,7 

Kopper 7 867 48,9 385 4  31,6 

PVC 
1146

 2 958 56,2 166 2,7 8 

Total 73 893  2 756  223,1 

 

I tilegg kommer prosessenergi og utslipp knyttet til selve fabrikasjonen. Ved hjelp av 

produktdeklarasjonen anslår vi prosessenergien til 289,3 GJ. Vi får da til sammen 3 045,4 GJ for 

fabrikasjon av lokomotivet, inklusive energi bundet til materialene. Tilsvarende legger vi til utslipp av 

CO2-ekvivalenter knyttet til fabrikasjonen som anslås til 315 tonn på bakgrunn av 

produktdeklarasjonen. Til sammen får vi da utslipp på 538,2 tonn CO2-ekvivalenter til materialer og 

fabrikasjon av lokomotivet.  

Det er også knyttet energibruk og utslipp til vedlikehold av lokomotivet.  I produktdeklarasjonen er 

det oppgitt materialer som går med til vedlikeholdet. Ved å bruke samme energibruks- og 

utslippsfaktorene som ovenfor kan vi beregne energibruk og utslipp som følger av vedlikeholdet. 

Tabell 499 viser resultatet. Energibruk og utslipp er fordelt på hele levetiden. 

Tabell 499 Energibruk og utslipp knyttet til vedlikehold av F140 MS 

Material 

Kg 
vedlikehold 
over hele 
levetida 

Energibruks-
faktor 
MJ/kg 

Total 
energi 
GJ 
levetid 

Kg CO2-
ekv. pr 
kg 
material 

Utslipp  
tonn CO2-
ekvivalenter 
levetid 
  

Steel 13 676 22,8 312 1,7 23,3 

Aluminium 515 175,9 91 16,9 8,7 

Kopper 11 48,9 1 4 0,04 

Total 14 202 
 

403 
 

32,00 

 

I følge produkt-deklarasjonen har lokomotivet en årlig utkjørt distanse på 150 000 km. Bombardier 

bruker 1 260 tonn last i gjennomsnitt for sine beregninger pr tonn-km. Dette gir 189 millioner tonn-

km pr år for lokomotivet. I dette tallet er vekten av lokomotivet ikke inkludert. Til sammenlikning er 

det samlede godstransportarbeidet på 2 467 millioner tonn-km. Vi bruker her 189 millioner tonn-km 

for lokomotivet pr år fra produkt-deklarasjonen selv om dette ikke nødvendigvis er representativt for 

Norge.   

                                                           
1145

 Beregningen bruker noen flere desimaler for utslippsfaktorer slik at multiplikasjonen A*D  vil gi noen 
unøyaktigheter i forhold til kolonne E 
1146

 Produktdeklarasjonen oppgir polymer som er en samlebetegnelse for materialer med lange karbonkjeder. 
Vi har brukt PVC som representativt for polymer. 
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For å beregne energi og utslipp i forhold til tonn-km må vi beregne energibruk og utslipp pr år. 

Produktdeklarasjonen oppgir en levetid på 30 år. Dette gir følgende total energibruk og utslipp for 

produksjon og vedlikehold av Bombardier F140 MS pr tonn-km. 

Tabell 500 Energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter for fabrikasjon og vedlikehold av Bombardier F140MS 

 

GJ 
levetid 

CO2-ekv 
tonn 
levetid GJ pr år 

CO2-ekv 
pr år 

MJ pr 
tonn-km 

g  CO2 pr 
tonn-km 

Materialer 2 756 223,1 91,9 7,4 0,0005 0,0394 

Fabrikasjon 289,3 315 9,6 10,5 0,0001 0,0556 

Vedlikehold 403 32,00 13,4 1,1 0,0001 0,0056 

Sum 3 448 570 114,9 19 0,0006 0,1006 

 

Bombardier P160 DE 

Bombardier P160 DE er et diesel-lokomotiv for passasjertransport. Vi vil her bruke lokomotivet som 

representativt for diesel-lokomotiv til godstransport. Tabell 501 viser materialsammensetning, 

energibruk og utslipp knyttet til materialene i lokomotivet. Energibruk og utslipp er fordelt på hele 

lokomotivets levetid som er anslått til 30 år. 

Tabell 501 Materialsammensetning, energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter  for Bombardier P160 DE 

Material Kg MJ/kg Total energi-
behov (GJ) 

kg CO2-
ekvivalenter kr 
kg material  

Tonn CO2-
ekvivalenter 
1147     

 A B C D E 

Steel 76672 22,8 1 751 1,7 130,4 
Aluminium 7950 175,9 1 398 16,9  134,4 
Kopper 3045 48,9 149 4  12,2 
PVC 

1148
 1314 56,2 74 2,7 3,5 

Total 88 981  3 372  280,5 

 

I tillegg kommer prosessenergi for fabrikasjon som anslås til 288 GJ og utslipp av CO2-ekvivalenter til 

fabrikasjon som anslås til 306,7 tonn. Dette gir totalt 3 661,1 GJ til fabrikasjon av lokomotivet 

inklusive energi til utvinning, transport og bearbeiding av materialer og 587,2 tonn CO2-ekvivalenter 

for de samme prosessene. 

Bombardier oppgir ressursbruk av materialer i kg pr tonn-km for lokomotivet, selv om det er et 

lokomotiv for passasjertransport. Med vekt av vogner og passasjerer anslås gjennomsnittlig tonn pr 

km til 226,2 tonn. Vekten av lokomotivet er ikke inkludert i dette tallet. Utkjørt distanse anslås til 

175 000 km pr år med 30 års levetid. Siden det er forskjell på last og utkjørt distanse med godstog og 

passasjertog velger vi å bruke de samme tall for utkjørt distanse og tonn pr km som lokomotivet F140 

                                                           
1147

 Beregningen bruker noen flere desimaler for utslippsfaktorer slik at multiplikasjonen A*D  vil gi noen 
unøyaktigheter i forhold til kolonne E 
1148

 Produktdeklarasjonen oppgir polymer som er en samlebetegnelse for materialer med lange karbonkjeder. 
Vi har brukt PVC som representativt for polymer. 
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MS. Vi bruker dermed  150 000 km utkjørt distanse hvert år og 1 260 tonn pr km i gjennomsnitt for å 

beregne transportarbeidet til lokomotivet  P160 DE.  

Tabell 502 Energibruk og utslipp knyttet til vedlikehold av P160 DE 

Material 

Kg 
vedlikehold 
over hele 
levetida 

Energibruks-
faktor 
MJ/kg 

Total 
energi 
(GJ) 

Kg CO2-
ekv. pr 
kg 
material 

Utslipp  
tonn CO2-
ekvivalenter 
  

Steel 14547 22,8 332 1,7 24,7 

Aluminium 1049 175,9 185 16,9 17,7 

Kopper 38 48,9 2 4 0,2 

Total 15634 

 

519 

 

42,6 

 

Med disse forutsetninger viser Tabell 503 energibruk og utslipp forbundet med produksjon og 

vedlikehold av diesel-lokomotiv P160 DE. Vi anslår energibruk til konstruksjon og vedlikehold til  

0,0007 MJ pr tonn-km. Utslipp av CO2-ekvivalenter anslås til 0,11 gram pr tonn-km. 

Tabell 503 Energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter for fabrikasjon og vedlikehold av Bombardier P160 DE 

 

GJ 
levetid 

CO2-ekv 
tonn 
levetid GJ pr år 

CO2-ekv 
pr år 

MJ pr 
tonn-km 

g  CO2 pr 
tonn-km 

Materialer 3 372 280,5 112,4 9,3 0,0006 0,0495 

Fabrikasjon 288,8 306,7 9,6 10,2 0,0001 0,0541 

Vedlikehold 519 42,6 17,3 1,4 0,0001 0,0075 

Sum 4 180 629,8 139,3 21,0 0,0007 0,1111 

 

Godsvogn 

Ecoinvent 1149 gir et estimat av materialsammensetningen for godsvogner. Estimatene er fordelt på 

åpne og lukkede vogner, samt på isolerte og ikke-isolerte tankvogner. Det gis også et estimat for en 

gjennomsnittlig vogn. Vi velger å bruke det siste estimatet da vi ikke har opplysninger om 

sammensetningen av vognparken for norsk godstransport. 

Vi lar antall tonn-km for en godsvogn være identisk med tonn-km for lokomotivet til godstoget. 

Tabell 504 viser energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter for materialer til en gjennomsnittlig 

godsvogn. For tre bruker vi her et estimat for furu levert fra sagbruk fra den tyske databasen ProBas 

som er et samarbeidsprosjekt mellom det tyske miljøverndepartementet og det tyske 

forskningsinstituttet Öko-Institut 1150. 

 

Tabell 504 Energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter for materialer til godsvogner 

                                                           
1149

 Spielmann, M., Bauer, C., Dones,R., Tuchschmid,M.: Transport Services Data v2.0, ecoinvent report No 14, 
December 2007, side 119 http://www.ecoinvent.org/fileadmin/documents/en/02_CodeOfPractice.pdf 
1150

 http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php 

http://www.ecoinvent.org/fileadmin/documents/en/02_CodeOfPractice.pdf
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php
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kg MJ/kg GJ pr år 

CO2 
ekviv. 
kg/kg 

CO2 tonn 
pr år 

MJ pr tonn-
km 

CO2-ekviv g 
pr tonn-km 

Stål 20952 19,9 13,9 1,5 1,05 7,35E-05 0,005543 

Aluminium 1072 175,9 6,3 16,9 0,604 3,33E-05 0,003195 

Tre 1037 0,998 0,03 0,0666 0,0023 1,82E-07 1,22E-05 

Gummi 10 36,6 0,0122 3,18 0,00106 6,46E-08 5,61E-06 

        Sum 23071 
 

20,2 
 

1,65 0,00011 0,00876 

 

Veid gjennomsnitt 

Tabell 505Tabell 504 viser et veid estimat for de to lokomotivene pluss energi og utslipp knyttet til 

materialene i godsvognene. Vektene for fordeling på elektrisk og dieseldrevne godstog er den 

andelen av transportarbeidet i 2004 som ble utført med henholdsvis elektrisitet og diesel som 

framdriftsenergi. Til sammen var det 2218.36 millioner tonn-km, 1670,4 av disse ble utført med 

elektriske godstog 1151. 

For å legge til energi og utslipp fra materialer til godsvogner må vi gjøre noen antakelser om hvor 

mange godsvogner det er pr tog. Vi velger å  bruke 20 godsvogner for hvert lokomotiv som grunnlag 

for estimatet i Tabell 505. Tabellen viser et veid gjennomsnitt for elektrisk- og dieseldrevne 

lokomotiv samt tillegg for 20 godsvogner pr lokomotiv.  

Tabell 505 Veid estimat for fabrikasjon av lokomotiv og vogner for godstransport  

  
MJ pr tonn-
km 

CO2-ekviv. 
pr tonn-km 

Materialer 0,0027 0,2170 

Fabrikasjon 0,0001 0,0552 

Vedlikehold 0,0001 0,0061 

Sum 0,0028 0,2783 

 

Den tyske databasen ProBas inneholder et estimat for norsk elektrisk godstog 2010. Det oppgis en 

vekt for godstoget på 300 tonn. I estimatet er det utelukkende brukt stål som materiale. Vi tar som 

gitt at vekten som brukes i ProBas omfatter både lokomotiv og vogner.  

Tabell 506 oppsummerer estimatet fra ProBas. Vi har brukt de samme energibruksfaktorer og 

utslippsfaktorer for primærstål som vi har brukt ovenfor. I tillegg har vi brukt samme anslag på tonn-

km, 150 000 km hvert år med 1260 tonn i gjennomsnitt pr km over 30 år. Som Tabell 506 viser gir 

dette 0,0012 MJ pr tonn-km og 0,09 gram pr tonn-km. I dette estimatet er det kun energi og utslipp 

knyttet til materialet stål som er inkludert. Vi ser at estimatet fra ProBas kommer lavere ut enn 

estimatene som er laget på bakgrunn av produktdeklarasjonene fra Bombardier. 

Tabell 506 Estimat for godstog fra ProBas 

                                                           
1151

 SSB (2008), side 37 og 38. 
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  Stål 

Kg 300 000 

MJ/kg 22,8 

CO2 kg/kg 1,7 

GJ totalt 6 840 

CO2-ekviv. tonn totalt 510 

Tonn-km levetid 5 670 000 000 

MJ/tonn-km 0,0012 

CO2 g/tonn-km 0,0899 

 

Brutto direkte energitillegg Well-to-Tank 
Brutto direkte energi omfatter energi og utslipp knyttet til produksjon av drivstoff for togene. Denne 

energikjeden kalles også Well-to-Tank kjeden.  ProBas gir et estimat for energibruk og utslipp knyttet 

til produksjon av 1 TJ med diesel i Tyskland 2010 1152. Der anslås en kjedevirkningsgrad (well-to-tank) 

på 87%. Dette gir en tapsmultiplikator på 1/,87=1,1494 for en liter diesel. Det anslås også at 1 TJ med 

diesel fører til utslipp av 11,6 tonn med CO2-ekvivalenter. Med et energiinnhold på 43,1 MJ/kg og en 

tetthet på 0,84 kg/liter gir dette 27 621 liter og følgelig 420 gram CO2-ekvivalenter pr liter for 

produksjon av drivstoffet.  

Høyer 1153 anslår en tapsmultiplikator for elektrisitet fra norsk vannkraft på 1,2075. Denne 

multiplikatoren omfatter et tap på 15% for elektrisitet levert ved kraftverks vegg og et tap på 5% for 

tap i overføringsnettet fram til jernbanens eget nett. Tapet på 15% før elektrisiteten sendes ut i 

overføringsnettet omfatter tap i tunneler/rørgater, turbiner og generatorer i kraftverket samt eget 

strømforbruk i kraftverket selv. Denne tapsmultiplikatoren er høyere enn den vi har estimert for 

diesel.   

ProBas gir et estimat for energibruk og utslipp knyttet   produksjon av elektrisitet fra et stort norsk 

vannkraftverk 1154.  Estimatet omfatter energibruk og utslipp for utvinning og framstilling av 

materialene stål og sement som brukes til konstruksjon av magasin og kraftanlegg samt til 

anleggsmaskiner. ProBas anslår en multiplikator på 1,01561. Vi multipliserer denne med 

multiplikatoren fra Høyer og får en samlet tapsmultiplikator på 1,2264. 

ProBas anslår også et utslipp av CO2-ekvivalenter på 2 863 kg for produksjon av 1 TJ med elektrisitet 

fra norsk vannkraftverk. Dette gir 2,86 gram CO2-ekvivalenter pr MJ. 

For å  beregne Well-to-Tank energibruk multipliserer vi  tapsmultiplikatoren med framdriftsenergien 

for å beregne total energibruk inklusive tap for framdrift av togene. Differensen mellom dette totale 

Well-to-Wheel energiestimat og framdriftsenergien gir energibruk Well-to-Wheel. Dette er tapet av 

energiinnhold i primærenergikildene som utløses for produksjon av sluttenergi til framdrift av 

togene. Likning 49 viser formelen som er brukt for beregningene. 

                                                           
1152

 Simonsen,M.: Bensin og diesel, Notat Vestlandsforsking oktober 2009. Estimatet for diesel har intern-
navnet  Tankstelle\Diesel-DE-2010. Dette navnet kan limes inn i søkefeltet for Volltextsuche i hovedmenyen for 
raskt å finne igjen estimatet. 
1153

 Høyer, K.H.: Høyhastighetstog. Analyser av direkte og brutto direkte energibruk. Høgskolen i Oslo. TDM-
Rapport 1/09. 
1154

 Intern-navn Wasser-KW-gross-NO 
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Likning 49 Beregning av energibruk Well-to-Tank 

                                                   

 

 

 

 

 

Tabell 507 Brutto direkte tilleggsenergi, Well-to-Tank, for framstilling av drivstoff til godstransport med jernbane. 2004. 

 

 
 
 

MWh 
(A) 

 
 

Millioner 
tonn-km 

(B) 

 
Taps-
multi-

plikator 
(C ) 

 
Brutto direkte 

tillegg 
MWh 

(D=A*C-A) 

 
 
 

MJ pr tonn-km 
(E=(D*3600)/(B*1E6)) 

Elektrisitet 116 750 1670,4 1,2263 26 426 0,0570 

Diesel 86 200 547,96 1,1493 12 872 0,0846 

 

Tabell 507 viser brutto direkte energi som kreves for å produsere drivstoff til norsk godstransport på 

jernbane 2004. Kolonne A er det direkte energiforbruket for framdrift av togene. Dette er Tank-to-

Wheel estimatet. Kolonne B er transportarbeidet i 2004.  Kolonne C er tapsmultiplikatorene som er 

diskutert ovenfor. 

Tallene i kolonne D framkommer ved å multiplisere tapsmultiplikatorene i kolonne C med verdiene 

kolonne A og deretter ta differensen i forhold til kolonne A. Kolonne D er derfor tilleggsenergien, 

Well-to-Tank, som kreves for å framstille drivstoffet. Kolonne E er kolonne D regnet om til MJ ved å 

multiplisere med 3600 og dividere med transportarbeidet i kolonne B. Dette gir MJ pr tonn-km. 

Tabell 508 viser estimat for Well-to-Tank energibruk for godstog fra ProBas. Estimatet for 

godstransport med elektriske tog i Norge bruker tapsmultiplikatoren slik den er estimert i ProBas til 

motsetning fra tabellen ovenfor hvor tapsmultiplikatoren var hentet fra Høyer (2009). Well-to-Tank 

estimatet for elektriske godstog i Tyskland er basert på  tysk elektrisitetsmiks i 2010. 

Tabell 508 Brutto direkte tilleggsenergi, Well-to-Tank, for framstilling av drivstoff til godstransport med jernbane Norge 
og Tyskland. 

 

Tank-to-
Wheel MJ 
/ tonn-km 

(A) 

Taps-
multi- 

plikator 
(B) 

Well-to-
Tank 

MJ/tonn-km 
(C=(A*B)-A) 

Zug-el-Güter-NO-2010 0,210 1,153 0,032 

Zug-el-Güter-DE-2010 0,210 2,735 0,364 

Zug-Diesel-generisch 0,327 1,309 0,101 

 

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7bEA5976F8-0841-42BB-8D4F-3E058F9FE27E%7d&id=1&step=1&search=Zug-el-Güter-NO-2010&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7bC8332924-6DDA-4C93-B20D-3E8E43FD8E1E%7d&id=1&step=1&search=Zug-el-Güter-DE-2010&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7bB11C6A4F-A5B4-11D3-B42D-FED95173DC12%7d&id=1&step=1&search=Zug-Diesel-generisch&b=1
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Tabell 509 viser utslipp av CO2-ekvivalenter pr tonn-km for godstransport med elektrisk og 

dieseldrevet jernbane. Tabellen viser hvilke utslippsfaktorer i gram CO2-ekvivalenter pr MJ som er 

benyttet i utregningene. For elektriske godstog i Norge 2004 antar vi  en elektrisitetsmiks på 100% 

vannkraft. Vi bruker estimatet fra ProBas på utslipp av 2,863 kg CO2-ekvivalenter pr MJ for elektrisk 

strøm levert fra norske vannkraftverk. For dieseldrevne godstog Norge 2004 bruker vi estimat fra 

ProBas for levering av diesel fra tankanlegg 2010 på 11,6 gram CO2-ekvivalenter pr MJ. 

For generiske dieseltog bruker vi estimatet fra ProBas på 21,8 gram pr MJ. Dette er et estimat for 

generisk dieseltog, det vil si et estimat som ikke er avgrenset til et spesielt land. Estimatet gjelder for 

1990. Forskjellen i tid forklarer noe av forskjellen i utslipp pr MJ mellom generisk dieseldrevne 

godstog og dieseldrevne godstog i Norge 2004. 

Estimatet for norsk elektrisk godstog i Norge 2010 fra ProBas bygger på en noe annen 

elektrisitetsmiks 1155. Her antas det 93,4% vannkraft, 5,5% gasskraft og resten elektrisitet produsert 

fra avfall. Dette forklarer forskjellen i estimat for utslipp av CO2-ekvivalenter pr MJ for elektriske 

godstog Norge 2004 og 2010. 

Tabell 509 Utslipp av CO2-ekvivalenter  

CO2-ekvivalenter 

Tank-to-Wheel 
MJ/tonn-km 

(A) 
gram pr MJ 

(B) 

Gram CO2-ekv. pr 
tonn-km 
(C=A*B) 

Elektrisitet 0,252 2,863 0,72 

Diesel 0,566 11,6 6,6 

Zug-el-Güter-NO-2010 0,210 11,2 2,35 

Zug-el-Güter-DE-2010 0,210 171 35,91 

Zug-Diesel-generisch 0,327 21,8 7,13 

 

For å beregne utslipp pr tonn-km  i Tabell 509 er utslippsfaktoren i gram CO2-ekvivalenter pr MJ 

multiplisert med energibruken i Tank-to-Wheel kjeden, altså framdriftsenergien.  Utslippene i  Well-

to-Tank kjeden utløses for å produsere den mengde energi som benyttes til framdrift. 

Oppsummering 

Energibruk 

Tabell 510  gir energibruk pr tonn-km for godstransport med jernbane i ulike livsløpsfaser. Vi 

inkluderer estimatene fra ProBas sammen med estimat for norske tog i 2004. Vi bruker de interne 

navnene på estimatene fra ProBas i tabellen. Estimatet for elektriske godstog i Norge fra ProBas 

(internnavn Zug-el-Güter-NO-2010 fra ProBas) bygger på elektrisitetsmiksen slik den er definert i 

ProBas og beskrevet ovenfor i avsnittet om Well-to-Tank energibruk. Estimatet for elektriske godstog 

i Norge antas å bruke 100% norsk vannkraft. 

Tabellen viser at energibruk til infrastruktur utgjør den største delen av samlet energibruk for 

elektrisk jernbane i Norge, omlag 49% av samlet energibruk. Energi til framdrift av godstogene utgjør  

                                                           
1155

 El-KW-Park-NO-2010 

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7bEA5976F8-0841-42BB-8D4F-3E058F9FE27E%7d&id=1&step=1&search=Zug-el-Güter-NO-2010&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7bC8332924-6DDA-4C93-B20D-3E8E43FD8E1E%7d&id=1&step=1&search=Zug-el-Güter-DE-2010&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7bB11C6A4F-A5B4-11D3-B42D-FED95173DC12%7d&id=1&step=1&search=Zug-Diesel-generisch&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/procid.php?&prozessid=%7bEA5976F8-0841-42BB-8D4F-3E058F9FE27E%7d&id=1&step=1&search=Zug-el-Güter-NO-2010&b=1&prozessid=%7b110AA8E1-4742-4551-BECE-02607270A04F%7d&style=procid&PHPSESSID=08e8642d7bf242c123ecafd5da76842e
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nesten 60% for dieseldrevne tog og litt over 40% for elektriske. Grovt regnet utgjør energibruk til 

produksjon av drivstoffet, Well-to-Tank, omlag 5-10% av samlet energi for elektriske godstog i Norge. 

Denne energibruken er mye større for elektriske godstog i Tyskland på grunn av den tyske 

elektrisitetsmiksen som er langt mer energikrevende å produsere enn den norske. Energibruk til 

produksjon av transportmiddelet er helt marginal sammenliknet med de andre former for 

energibruk. 

Tabell 510 Energibruk i MJ pr tonn-km fordelt på ulike livsløpfaser for godstransport med elektrisk og dieseldrevet 
jernbane 

MJ pr tonn-km 
Tank-to-
Wheel 

Infra- 
struktur 

Transport-
middel 

Well-to-
Tank Sum 

Elektrisk tog  0,252 0,298 0,003 0,057 0,610 

Dieseltog 0,566 0,298 0,003 0,085 0,951 

Zug-el-Güter-NO-2010 0,210 0,298 0,003 0,032 0,543 

Zug-el-Güter-DE-2010 0,210 0,298 0,003 0,364 0,875 

Zug-Diesel-generisch 0,327 0,298 0,003 0,101 0,729 

 

Utslipp CO2-ekvivalenter 

Tabell 511 viser utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr tonn-km for de samme livsløpfaser. Vi har satt 

utslipp for framdrift av elektriske tog til null siden en elektrisk motor ikke forbrenner fossilt drivstoff. 

Estimatet for utslipp av CO2-ekvivalenter i Well-to-Tank kjeden i Tabell 511 for elektriske godstog i 
Tyskland bygger på den tyske elektrisitetsmiksen. Estimatet for norske elektriske godstog antar 100% 
vannkraft mens estimatet for norsk elektrisk godstog fra ProBas (Zug-el-Güter-NO-2010) bygger på 
norsk elektrisitetsmiks slik den er definert i ProBas for 2010 og beskrevet ovenfor. 
 
Tabell 511 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr tonn-km fordelt på ulike livsløpfaser for godstransport med elektrisk og 
dieseldrevet jernbane 

gram CO2-ekv pr 
tonn-km 

Tank-to-
Wheel 

Infra- 
struktur 

Transport-
middel 

Well-to-
Tank Sum 

Elektrisk tog 0,00 21,70 0,28 0,72 22,7 

Dieseltog 47,00 21,70 0,28 6,57 75,5 

Zug-el-Güter-NO-2010 0,00 21,70 0,28 2,35 24,3 

Zug-el-Güter-DE-2010 0,00 21,70 0,28 35,91 57,9 

Zug-Diesel-generisch 24,60 21,70 0,28 7,13 53,7 

 

Valgte estimat 
Vi skal i denne delen presentere to estimat som vi velger som representative for godstransport med 

jernbane i Norge 2010. Vi velger ett estimat for elektriske godstog og ett estimat for dieseldrevne 

godstog. Vi velger estimatene som bygger på framdriftsenergi fra SSB (2008) som representative. 

Estimatet for elektriske godstog i Norge 2004 er nokså like estimatene for elektriske godstog fra den 

tyske LCA-databasen ProBas. For dieseldrevne godstog ligger estimatet fra SSB noe høyere enn 

estimatet for generiske godstog fra ProBas. Estimatet i ProBas er for  generiske godstog og er ikke 

representativt for Norge.    

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7bEA5976F8-0841-42BB-8D4F-3E058F9FE27E%7d&id=1&step=1&search=Zug-el-Güter-NO-2010&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7bC8332924-6DDA-4C93-B20D-3E8E43FD8E1E%7d&id=1&step=1&search=Zug-el-Güter-DE-2010&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7bB11C6A4F-A5B4-11D3-B42D-FED95173DC12%7d&id=1&step=1&search=Zug-Diesel-generisch&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7bEA5976F8-0841-42BB-8D4F-3E058F9FE27E%7d&id=1&step=1&search=Zug-el-Güter-NO-2010&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7bC8332924-6DDA-4C93-B20D-3E8E43FD8E1E%7d&id=1&step=1&search=Zug-el-Güter-DE-2010&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7bB11C6A4F-A5B4-11D3-B42D-FED95173DC12%7d&id=1&step=1&search=Zug-Diesel-generisch&b=1
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Tabell 512 viser energibruk for godstog drevet med elektrisitet og diesel i ulike livsløpsfaser i Norge 

2010. Tabell 513 viser utslipp av gram CO2-ekvivalenter for de samme tog i de samme livsløpsfaser. 

 

 

 

Tabell 512 Energibruk MJ pr tonn-km for elektriske og dieseldrevne godstog Norge 2010 i ulike livsløpsfaser 

MJ pr tonn-
km 

Direkte 
energi-
kjede 

Infra- 
struktur 

Transport-
middel 

Brutto 
direkte 
energi-
kjede 
tillegg Sum 

Elektrisk tog 0,252 0,298 0,003 0,057 0,610 

Dieseltog 0,566 0,298 0,003 0,085 0,951 

 

Tabell 513 Utslipp gram CO2-ekvivalenter pr tonn-km for elektriske og dieseldrevne godstog Norge 2010 i ulike 
livsløpsfaser 

gram CO2-
ekv pr tonn-
km 

Tank-to-
Wheel 

Infra- 
struktur 

Transport-
middel 

Well-to-
Tank Sum 

Elektrisk tog 0,0 21,7 0,3 0,7 22,7 

Dieseltog 47,0 21,7 0,3 6,6 75,5 

 

Til slutt skal vi se på utslipp av SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter fra godstransport med 

jernbane i Norge 2010.  

TOPP-ekvivalent er et mål for dannelse av bakkenært ozon. Ekvivalentverdien består av et sett med 

komponenter som er veid i forhold til hverandre etter deres bidrag til ozondannelse 1156. 

Komponentene er CO, NMVOC, NOx og CH4. Jo større ekvivalentverdi, jo større er bidraget til 

bakkenær ozondannelse. 

SO2-ekvivalent er et mål på forsuringspotensiale til et sett med komponenter 1157 . Komponentene er 

regnet om til SO2-verdier etter deres bidrag til forsuring relativt til SO2. Komponentene er SO2, NOx, 

                                                           
1156

 
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd
#T 
1157

 
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd
#S 

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd#T
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd#T
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd#S
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd#S
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HCl (saltsyre), HF (hydrogenfluorid), NH3 (amoniakk) og H2S  (hydrogensulfid). Jo større 

ekvivalentverdi, jo større bidrag til forsuring. 

Vi har valgt å bruke disse ekvivalentverdiene framfor å beregne utslipp for hver av 

delkomponentene. Fordelen med å bruke ekvivalentverdier er at vi får et samlet mål for utslippet for 

flere komponenter samtidig. Dette letter tolkingen av stoffenes bidrag til bakkenær ozondannelse 

eller deres forsuringspotensiale siden antall verdier som sammenliknes blir kraftig redusert. Samtidig 

sikrer vi at stoffene blir sammenliknet på et enhetlig måte. 

Verdiene er hentet fra ProBas. Verdiene fra ProBas er regnet om til gram pr MJ for den direkte 

energikjede og for tillegget i brutto direkte energikjede. Deretter er utslippsfaktorene multiplisert 

med energibruk i den direkte energikjeden for å gi utslipp  pr passasjer-km, pr vogn-km eller pr tonn-

km.   

ProBas gir verdier for to energikjeder, den direkte energikjede og tillegget i den brutto direkte 

energikjede. ProBas gir ingen estimat for transportmiddel eller for transportmidlenes infrastruktur. 

Følgelig presenterer vi bare utslippstall for direkte energibruk (Tank-to-Wheel) og for tillegget i 

brutto direkte energikjede (Well-to-Tank). Utslippsfaktoren for tillegget i den brutto direkte 

energikjede multipliseres med energibruk i den direkte energikjede siden det er denne mengde 

energi som utløser utslippene. Med andre ord: Utslippene  i Well-to-Tank kjeden utløses for å 

realisere den mengde energi som brukes i den direkte energikjeden (Tank-to-Wheel).  

Det er ikke utslipp av SO2-ekvivalenter eller TOPP-ekvivalenter for framdrift av elektriske godstog. 

For disse togene er det bare utslipp i brutto direkte energikjede, det vil si ved produksjon av 

elektrisitet til toget. Vi skal bruke et estimat fra ProBas for norsk vannkraft. Estimatet er hentet fra 

ProBas som anslår 5130 gram SO2-ekvivalenter pr produsert TJ og 7970 gram TOPP-ekvivalenter pr 

samme mengde produsert energi fra et stort norsk vannkraftanlegg. 

Tabell 514 viser utslippsfaktorer for SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter for ulike typer godstog i 

den direkte energikjeden og for tillegget i brutto direkte energikjede. Tabell 515 viser utslipp av SO2-

ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter pr tonn-km for ulike typer godstog i direkte energikjede(Tank-to-

Wheel) og tillegget i brutto direkte energikjede (Well-to-Tank) i Norge 2010. 

Tabell 514 Utslippsfaktorer for SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter i gram pr MJ for ulike energikjeder 

 
Direkte energikjede 

Tillegg brutto direkte 
energikjede 

g/MJ SO2-ekv TOPP-ekv SO2-ekv TOPP-ekv 

Elektrisk tog 0 0 0,005 0,008 

Dieseltog 0,615 0,924 0,054 0,051 

 

Tabell 515 Utslipp av gram SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter pr tonn-km for godstog i ulike livsløpsfaser Norge 
2010. 

     

 
Tank-to-Wheel Well-to-Tank 

gram pr 
tonn-km SO2-ekv TOPP-ekv SO2-ekv TOPP-ekv 
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Elektrisk tog 0 0 0,001 0,002 

Dieseltog 0,348 0,523 0,031 0,029 

 

Skip godstransport 

Innledning 
Figur 144 viser utviklingen av innenlandsk godstransport i Norge som en indeks hvor 

transportarbeidet i millioner tonn-km i 1946 er satt til 1. Figuren viser også endringen i innenlandsk 

godstransport på sjø i samme periode. Figuren omfatter bare gods som er på- og avlesset i Norge. 

Andelen av samlet godstransport som ble utført på sjø ble redusert med 40 prosentpoeng fra 1946 til 

2007. 

Figur 144 Utvikling i innenlands godstransport Norge. Indeks 1946=100 

 

Figur 145 viser oversikt over innenlandsk godstransport på sjø. Figuren viser same indeks hvor 

transportarbeidet i millioner tonn-km i 1946 er satt til 1. Figuren viser også endring i 

transportarbeidet med ferjer i samme periode. 

Figur 145 Utvikling i innenlands sjøtransport Norge. Indeks 1946=100 
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I 1946 ble det produsert 2 679 millioner tonn-km med innenlandsk sjøtransport i Norge. Samme år 

ble det produsert 13 millioner tonn-km med ferjer. I 2007 ble det produsert 16 51 millioner tonn-km 

på sjø i alt mens tilsvarende tall for ferjer var 376 millioner tonn-km i alt. Figur 144 viser endring i 

transportarbeidet. I volum utgjør godstransport med ferje omlag 2,3% av samlet transportarbeidet 

på sjø i 2007, den samme prosentandelen var under en halv prosent i 1946. 

Figur 144 og Figur 145 viser at den samlede betydningen av sjøtransport har falt betydelig i perioden 

1946-2007. Samtidig har fordelingen av transportarbeidet innenfor kategorien sjøtransport endret 

seg, stadig mer godstransport på sjø blir overført til ferjetransporten. 

Vi skal se på godstransport på sjø både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Norge utfører en 

betydelig del av det globale transportarbeidet på sjø. I følge det amerikanske byrået for transport-

statistikk, RITA 1158, hadde Norge i 2006 den åttende største skipsflåten målt i dødvekt. Kunnskap om 

internasjonal sjøtransport er derfor viktig for å få et bilde av samlet energibruk og utslipp knyttet til 

transport i Norge.  

I 2006 hadde 638 norske skip over 33 millioner dødvekttonn i følge statistikken fra RITA. I denne 

statistikken inngår verdens handelsflåte, det er ikke skilt mellom innenlandsk og internasjonal 

skipstrafikk. Statistikken skiller mellom skipstypene tankere, bulkskip med tørrlast, containerskip, 

roll-on/roll-off skip og generelle frakteskip (general cargo). Siden det dreier seg om handelsflåten 

antas det at fiskebåter ikke er med i statistikken. Sammenliknet med andre land har Norge en relativt 

større del av den samlede tonnasjen i form av tankskip. Norges andel av tankskip er på 62,1% mot et 

gjennomsnitt på 49,4 for de 25 største skipsfartsnasjoner i verden. Tilsvarende er andelen bulkskip 

med tørrlast 31,2% i Norge mot et gjennomsnitt på 30,7% Derimot har Norge nesten ikke 

containerskip (0,9%) mens gjennomsnittet for 25 største land er omlag 15%.. 
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 http://www.bts.gov/publications/maritime_trade_and_transportation/2007/html/table_07_04.html   

http://www.bts.gov/publications/maritime_trade_and_transportation/2007/html/table_07_04.html
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Framdrift   Tank-to-Wheel 

Energibruk 

Estimat for framdriftsenergi gir for skip målt på ulike måtet. En rapport fra Vestlandsforsking 

(Andersen et al., 2001) 1159 gir et estimat for Tank-to-Wheel energibruk for skip målt med brutto-tonn 

("gross tonne").  Dette er ikke et mål på skipets vekt, snarere på skipenes volum 1160. IMO har utgitt 

en rapport om utslipp av klimagasser fra skipstransport hvor utslipp er fordelt på skip målt etter 

dødvekt. Vi skal senere vise hvordan vi kan regne om fra utslipp pr tonn-km til energibruk pr tonn-

km. Først skal vi se på hvordan vi kan regne om fra brutto-tonn til dødvekt for å kunne sammenlikne 

ulike estimat. Vi velger i fortsettelsen å sammenlikne skip og skipstyper etter deres dødvekt som er 

et mål på skipets lasteevne. 

Figur 146 viser sammenhengen mellom brutto-tonn og en faktor som måler brutto-tonn som andel 

av dødvekten. Problemet med å beregne dødvekten direkte fra bruttovekten er at lave verdier for 

brutto-tonn kan gi høye verdier for dødvekt. Ved å beregne andelen av dødvekt unngår vi dette 

problemet med ekstrapolering av regresjonslinjen. Med en invers regresjonslinje i Figur 146 viser 

Tabell 516 regresjonskoeffisientene. Med disse koeffisientene kan vi estimere dødvekten når vi 

kjenner brutto tonnvekten. Dermed får vi et reelt sammenlikningsgrunnlag for estimat som bruker 

ulike vekter.  

Figur 146 Sammenheng bruttovekt og andel bruttovekt av dødvekt. 

 

Tabell 516 Regresjonsanalyse andel brutto tonnvekt mot dødvekt 

Koeffisient Verdi 

Konstantledd 0,6912 

Stigningskoeffisient 52,0262 
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 Andersen, O., Groven, K., Brendehaug, E., Uusitalo, O., Suutari, U., Lehtinen, J., Ahlvik, P.,Hjortsberg, H.: 
Energy saving in transport of goods-a pilot project in rural natural resource based industries, VF-Rapport 
4/2001, side 15-17. http://www.vestforsk.no/www/show.do?page=10&articleid=886  
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 Se http://en.wikipedia.org/wiki/Tonnage 
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Tabell 517 viser estimatene fra Vestlandsforsking med brutto tonnvekt omregnet til dødvekt. 

Estimatene gjelder for 1993. Vi har brukt middel-verdiene for brutto-tonn i omregning til dødvekt. 

For gruppa med høyest vekt har vi brukt 3000 brutto tonnvekt til omregning. Disen skipene er fordelt 

på tankere/kombinerte skip og bulkskip med tørr-last antar vi at fiskebåter og militære fartøy ikke er 

med. 

Tabell 517 Energibruk pr tonn-km for ulike typer skip i innenlandsk godstransport 1993 

 

Brutto-tonn 
Middel 
verdi 

Beregnet 
Dødvekt 

kWh pr 
tonne-
km 

MJ pr 
tonn-km 

Load-
factor % 

Tankere og 

kombinerte skip 

101-500  301 348 0,49 1,764 78 

501-3000  1 750 2 427 0,28 1,008 70 

>3000  3 000 4 234 0,05 0,18 75 

Bulkskip med 

tørr-last 

101-500  301 348 0,34 1,224 75 

501-3000 1 750 2 427 0,28 1,008 72 

>3000 3 000 4 234 0,08 0,288 69 

 

Vestlandsforsking gir også estimat for perioden 1970-97. Det antas at dette er gjennomsnittstall pr 

skipstype i perioden. Videre antas det at fiskebåter og militære fartøy ikke er inkludert samt at 

tallene for Hurtigruta bare gjelder for godstransport. 

Tabell 518 Energibruk pr tonn-km for ulike typer skip i innenlandsk godstransport 1970-97 

 Brutto-tonn Middel verdi Dødvekt kWh pr tonne-
km 

MJ pr tonn-
km 

Ferjer    7,103 25,571 

Hurtigruta    1,870 6,732 

Lokale ruter    3,034 10,922 

Frakteskip 101-500 300 347 0,420 1,512 

Frakteskip 501-3000  1 750 2 427 0,338 1,217 

Frakteskip >3000  3 000 4 234 0,052 0,187 

Alle skip    0,194 0,698 

 

SSB (2008) 1161  gir estimat for energibruk pr tonn-km for godstransport med ferjer og Hurtigruta. 

Godstransporten er skilt fra persontransporten ved å anta at hver passasjer i gjennomsnitt veier 86,5 

kg inklusive bagasje 1162. Denne omregningen tar ikke hensyn til at gods tar mer plass enn passasjerer 

på Hurtigruta samt at kjøretøy for godstransport tar mer plass enn personbiler på ferjer. SSB opplyser 

at bilferjene frakter 14 ganger mer gods enn passasjerer mens samme tallet for Hurtigruta er 3 

ganger så mye 1163. 

Tabell 519 Energibruk pr tonn-km for ferjer og Hurtigruta 2004. 

Transport- MJ pr tonn-

                                                           
1161

 Toutain, J.E.W., Taarneby, G.,Selvig, E.: Energiforbruk og utslipp til luft fra innenlandsk transport, SSB 
Rapport 2008/49, side 29 og 39,  http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf  
1162

 ibid., side 17 
1163

 ibid., side 29. 

http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf
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type km 

Bilferjer 14,391 

Hurtigruta 18,483 

Hurtigbåt 
1164 79,665 

 

SSB oppgir også energibrukstall for godstransport med hurtigbåter. Her har det ikke vært mulig å 

skille ut godstransporten i 2004 slik at estimatet for hurtigbåter gjelder for 1998. Hurtigbåtenes 

energiforbruk pr tonn-km er 5,5 ganger så høy som for bilferjer. Fergene på sin side bruker over 50 

ganger mer energi pr tonn-km enn de største kombinertskip og bulkskip i innenlands godstransport i 

oversikten fra Vestlandsforsking for 1993. 

IMO utga i 2008 en rapport om utslipp av klimagasser fra skipstransport 1165. Vi skal se på estimat for 

energibruk pr tonn-km for godstransport.  Utgangspunktet er estimat for utslipp av CO2 i gram pr 

tonn-km. Data gjelder for 2007 1166. Forutsatt at vi kjenner utslipp av kg CO2 pr kg drivstoff og 

energiinnholdet i drivstoffet kan vi regne oss om til energibruk pr tonn-km. Likning 50 viser hvordan 

denne utregningen kan utføres. 

Likning 50 Omregning fra gram CO2 pr tonn-km til energibruk pr tonn-km 

  

   
 
    
   

 
  

    
 

Likning 51 Beregning av energibruk pr gram CO2  

  

    
 

  

           
 
           

    
 

Likning 52 Beregning av gram CO2 pr kg drivstoff 

           

    
 
           

     
 
     
    

 

 

Vi antar i denne utregningen at skipene bruker tungolje ti drivstoff.  IMO-studien1167 oppgir utslipp av 

3,02 kg  CO2 pr kg drivstoff for tungolje.  SSB (2008) 1168 oppgir energiinnholdet i tungolje til 40,6 

MJ/kg.  Det første leddet i Likning 52 viser hvor mange kg drivstoff vi trenger for  slippe ut 1 kg CO2 

som blir 1/3,02.  Siste ledd i Likning 51 er hvor mange kg drivstoff vi trenger for å slippe ut 1 gram 

CO2 som blir 1/1000 (siste ledd Likning 52) av første ledd i Likning 52samme likning.  

                                                           
1164

 Estimatet gjelder for 1998. 
1165 Buhaug, Ø.; Corbett, J. J.; Endresen, Ø.; Eyring, V.; Faber, J.; Hanayama, S.; Lee, D. 

S.; Lee, D.; Lindstad, H.; Mjelde, A.; Pålsson, C.; Wanquing, W.; Winebrake, J. J.; Yoshida, K: Updated Study on 
Greenhouse Gas Emissions from Ships: Phase I Report; International Maritime Organization  IMO) London,   
http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D26402/INF-6.pdf , tabell 51,side 91, se også 
http://www.imo.org/Environment/mainframe.asp?topic_id=1823 , Phase 1 report of the updated GHG Study -
 2/9/2008 
1166

 ibid., Table 51, side 91, se side 89 for spesifisering av årstall. 
1167

 ibid., side 21. 
1168

 side 15 

http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D26402/INF-6.pdf
http://www.imo.org/Environment/mainframe.asp?topic_id=1823
http://www.imo.org/includes/blastData.asp/doc_id=11787/INF-6.pdf
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La oss ta et eksempel. De største oljetankerne har i følge IMO er utslipp på 2,9 gram pr tonn-km. Vi 

finner kg drivstoff vi trenger for å slippe ut 1 gram CO2 ved å beregne (1/3,02)*(1/1000). Dette er 

siste ledd Likning 51.  Beregningen gir 0,0003311 kg for utslipp av 1 gram CO2. Dette multipliseres 

med energiinnholdet i MJ pr kg, 40,6. Vi får 0,013443 som er MJ pr gram CO2 som slippes ut. 

Multipliserer vi dette med utslippet av CO2 pr tonne-km får vi energibruken i MJ pr tonn-km som for 

de største oljetankerne gir 2,9*0,013443=0,039 MJ pr tonne-km. 

Tabell 520 viser energibruk for ulike typer skip i ulik størrelse beregnet på grunnlag av data fra IMO 

2008. For å beregne middelverdien i dødvekt-tonn for de minste grupper av skip i hver kategori er 

minste tillatte dødvekt satt til 1000 tonn. De største olje-tankere er opp mot 550 000 dødvekt-tonn 

(Ultra-large  crude carrier). Vi har derfor satt middelverdien for den største gruppa av oljetankere til 

300 000 tonn. For de andre gruppene har vi ikke gjort noen korreksjoner for gruppa med den høyeste 

dødvekta. 

Tabell 520 Energibruk MJ pr tonn-km for ulike typer skip på verdensbasis 2007. 

Type Størrelse  

Middel 
verdi 
dødvekt 

Gjennom-
snittlig 
laste 
kapasitet 

Gjennom
-snittlig 
kapasitet
-utn. 

 Transport-
arbeid pr 
skip mill 
tonn-km  

CO2/ 
tonne-
km 

MJ/tonn-
km 

Crude oil tanker 
200,000+ dwt 300 000  295 237  48 %   14 197  2,9 0,0390 

Crude oil tanker 120-199,999 

dwt 160 000  151 734  48 %     7 024  4,4 0,0592 

Crude oil tanker 
80-119,999 dwt 100 000  103 403  48 %     4 418  5,9 0,0793 

Crude oil tanker 
60-79,999 dwt 70 000    66 261  48 %     2 630  7,5 0,1008 

Crude oil tanker 
10-59,999 dwt 35 000    38 631  48 %     1 519  9,1 0,1223 

Crude oil tanker 
-9,999 dwt 5 000          3 668  48 %              91  33,3 0,4477 

Products 

tanker 60,000+  dwt 60 000  101 000  55 %     3 491  5,7 0,0766 

Products 

tanker 20-59,999 dwt 40 000    40 000  55 %     1 334  10,3 0,1385 

Products 

tanker 10-19,999 dwt 15 000    15 000  50 %        464  18,7 0,2514 

Products 

tanker 5-9,999 dwt 7 500      7 000  45 %        171  29,2 0,3926 

Products tanker -4,999 dwt 3 000          1 800  45 %              38  45 0,6050 

Chemical 

tanker 20,000+  dwt 20 000    32 200  64 %     1 832  8,4 0,1129 

Chemical 

tanker 10-19,999 dwt 15 000    15 000  64 %        820  10,8 0,1452 

Chemical 

tanker 5-9,999 dwt 7 500      7 000  64 %        383  15,1 0,2030 

Chemical 
tanker -4,999 dwt 3 000          1 800  64 %              72  22,2 0,2985 
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LPG tanker 50,000+  cbm 50 000    46 656  48 %     2 411  9 0,1210 

LPG tanker -49,999 cbm 25 000      3 120  48 %          90  43,5 0,5848 

LNG tanker 200,000+  cbm 200 000    97 520  48 %     5 672  9,3 0,1250 

LNG tanker -199,999 cbm 100 000    62 100  48 %     3 797  14,5 0,1949 

Bulk carrier 200,000+  dwt 200 000  227 000  50 %   10 901  2,5 0,0336 

Bulk carrier 

100-199,999 

dwt 150 000  163 000  50 %     7 763  3 0,0403 

Bulk carrier 60-99,999 dwt 80 000    74 000  55 %     3 821  4,1 0,0551 

Bulk carrier 35-59,999 dwt 47 500    45 000  55 %     2 243  5,7 0,0766 

Bulk carrier 10-34,999 dwt 22 500    26 000  55 %     1 269  7,9 0,1062 

Bulk carrier -9,999 dwt 5 500          2 400  60 %              68  29,2 0,3926 

General cargo 10,000+  dwt 10 000    15 000  60 %        867  11,9 0,1600 

General cargo 

5,000-9,999 

dwt 7 500      6 957  60 %        365  15,8 0,2124 

General cargo -4,999 dwt 3 000      2 545  60 %          77  13,9 0,1869 

General cargo 

10,000+  

dwt,100+  teu 10 000    18 000  60 %        961  11 0,1479 

General cargo 

5-9,999 

dwt,100+  teu 7 500      7 000  60 %        244  17,5 0,2353 

General cargo 
-4,999 dwt, 
100+  teu 3 000          4 000  60 %            121  19,8 0,2662 

Refridgerated 

cargo All 

 

     6 400  50 %        393  12,9 0,1734 

Container 8,000+  teu 

 

   68 600  70 %     6 968  12,5 0,1680 

Container 5-7,999 teu 

 

   40 355  70 %     4 233  16,6 0,2232 

Container 3-4,999 teu 

 

   28 784  70 %     2 820  16,6 0,2232 

Container 2-2,999 teu 

 

   16 800  70 %     1 480  20 0,2689 

Container 1-1,999 teu 

 

     7 000  70 %        578  32,1 0,4315 

Container -999 teu 

 

     3 500  70 %        180  36,3 0,4880 

Vehicle 4,000+ ceu 

 

     7 908  70 %        733  32 0,4302 

Vehicle -3,999ceu 

 

     2 808  70 %        227  57,6 0,7744 

Roro 2,000+ lm 

 

     5 154  70 %        368  49,5 0,6655 

Roro -1,999 lm 

 

     1 432  70 %          57  60,3 0,8107 

dwt=dødvekttonn, teu=twenty-foot equivalent, 

Figur 147 Sammenheng mellom dødvekt og energibruk MJ pr tonn-km 
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Figur 147 viser sammenhengen mellom dødvekt og energibruk i MJ pr tonn-km.  

ProBas har tre estimat for godstransport på sjø. To av estimatene gjelder for innenlandsk 

godstransport på vannveier i Tyskland. Disse er lite relevante for norske forhold. ProBas har også et 

estimat for internasjonal godstransport på sjø. Dette er et estimat for et skip som på tysk kalles 

"Massengutfrachter", altså massetransport av gods.  Det oppgir i estimatet at skipet har en stålvekt 

på 50 000 tonn.  

Figur 148 viser sammenhengen mellom egenvekt ("lightweight") og dødvekt for et sett med skip av 

ulik kategori. Vi referer til Simonsen (2009a) 1169 for en dokumentasjon av data og modell . Figuren 

gjøre det mulig å estimere dødvekten når vi kjenner egenvekten. Vi bruker en modell siden det ikke 

finnes noen omregningsformel fra egenvekt til dødvekt. En input-verdi for egenvekten på 50 000 gir 

omlag 375 000 dødvekt. I Tabell 520 er det to kategorier som har en klasse med dødvekt 200 000 og 

større, dette er oljetankerne og bulk-frakteskipene ("bulk carrier"). Vi antar derfor at estimatet i 

ProBas gjelder for et stort skip i kategorien bulkskip i Tabell 520.  

Figur 148 Sammenheng egenvekt ("lightweight")-dødvekt("dwt") 

                                                           
1169

 Simonsen, M.: Energibruk og CO2-utslipp ved bygging av av skip for godstransport, Upublisert notat 
Vestlandsforsking juni 2009. 
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Estimatet i ProBas viser en energibruk på 0,1142 MJ pr tonn-km. Dette omfatter energibruk til 

framstilling av drivstoff som antas  å være tungolje. ProBas oppgir en input på 0,1 MJ med tungolje 

for produksjon 1 tonn-km. Estimatet for Tank-to-Wheel blir dermed 0,1 MJ pr tonn-km. Dette er 

nesten tre ganger så høyt som energibruken for de største bulk-skipene i Tabell 520 som er på 0,0036 

MJ pr tonn-km. 

Utslipp CO2-ekvivalenter 

Tabell 521Tabell 521 viser utslipp av CO2 og CO2-ekvivalenter pr tonn-km for Hurtigruta og bilferjer i 

2004. Tabellen viser for det første at utslippene for Hurtigruta og bilferjer ligger høyt over tilsvarende 

utslipp fra godstransport med skip på verdensbasis. Det skyldes mindre båter og mindre produksjon 

av tonn-km. For det andre viser tabellen at CO2-utslippene alene utgjør nesten alle utslipp av CO2-

ekvivalenter. Feilkilden ved å bruke CO2 og ikke CO2-ekvivalenter  er derfor marginal. 

Tabell 521 Utslipp av CO2 og CO2-ekvivalenter pr tonn-km fra Hurtigruta og bilferjer 2004 

2004 CO2 CO2-ekv 

Hurtigruta 1359 1372 

Ferjer 1058 1068 

 

ProBas gir også et estimat for utslipp av CO2 for produksjon av 1 tonn-km med bulk-frakteskipet som 

er drøftet ovenfor. Estimatet viser 8,03 gram pr tonn-km for direkte framdrift (Tank-to-Wheel) og 

9,11 gram inklusive utslipp tidligere i energikjeden for produksjon av drivstoff. Estimatet for de 

største bulk-skip i Tabell 520 er 2,5 gram CO2 pr tonn-km. ProBas gir også et estimat for CO2-

ekvivalenter, altså ikke bare CO2. Dette estimatet er på 8,28 gram for framdrift av skipet. 

Estimatet for utslipp av gram CO2 pr tonn-km i ProBas er over tre ganger så høyt som utslippet i gram 

pr tonn-km for de største bulk-skipene i Tabell 520. Tidligere fant vi at energibruken i ProBas-

estimatet er nesten tre ganger så høyt. Forskjellen i energibruk og utslipp mellom estimatene fra 

ProBas og IMO i Tabell 520 stemmer derfor godt overens. 
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Indirekte energibruk 

Infrastruktur 

Estimatet for skipsfartens infrastruktur bygger på opplysninger fra Ecoinvent om konstruksjon av 

havna i Rotterdam. Opplysningene er gjengitt i Tabell 522 1170. 

Tabell 522 Input for konstruksjon av Rotterdam havn 

Materialer Verdi Enhet 

Bitumen 25 500 000 kg 

Betong 27 900 m3 

Pukk, grus 777 000 000 kg 

Elektrisitet 45 300 000 kWh 

Diesel   3 800 000 MJ 

Masseforflytning, gravemaskin   3 700 000 m3 

Transport lastebil 32 tonn 33 100 000 tonn-km 

Bygninger, stål 41 500 m2 

Stål lav-legering 1 650 000 kg 

Forsterket stål 16 700 kg 

 

Alle estimat som benyttes i utregningen omfatter all energibruk og utslipp knyttet til  utvinning, 

transport og framstilling av materialer.   

For å omregne til energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter har vi gjort følgende forutsetninger:  

Transport med lastebil er med semitrailer som oppfyller Euro 3-krav og med kjørestil tilpasset 

motorvei. Estimat for energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter for lastebilen er hentet fra ProBas 
1171. ProBas anslår energibruken til 1,3034 MJ pr tonn-km og utslipp av CO2-ekvivalenter til 0,09922 

kg pr tonn-km.  

For en dokumentasjon av energibruksfaktorer for stål og bitumen referer vil til Simonsen (2009b) 1172.  

For lav-legert stål er det brukt primærstål og for forsterket stål er det brukt varmevalset stål. 

Primærstål har en energibruksfaktor på 19,9 MJ pr kg mens vi bruker 22,8 MJ/kg for varmevalset stål, 

Utslippsfaktorer for CO2-ekvivalenter er 1,5 kg/kg for primærstål og 1,7 kg/kg for varmevalset stål. 

For bitumen brukes et estimat på 5,3 MJ pr kg med utslipp av CO2-ekvivalenter på 1,2 kg/kg.  

For stein og grus er det benyttet et estimat fra ProBas 1173. He anslås energibruken til 0,1661 MJ pr kg 

med et utslipp av CO2-ekvivalenter på 0,011 kg/kg. Estimatet for forflytning av masse er hentet fra 

Stripple som refereres i Schlaupitz (2008) 1174. Vi bruker 5,5 kWh eller 19,8 MJ pr m3. For utslipp 

                                                           
1170

Spielmann, M., Bauer, C., Dones, R., Tuchscmid, M. Transport Services, Data v2.0 (2007), Econinvent  Report 
No. 14., Table 8.27 side 192. 
1171

 Internnavn Lkw-Sattelzug-AB-EURO 3 
1172

 Simonsen, M.: Energibruksfaktorer og utslippsfaktorer for ulike metall, Upublisert notat Vestlandsforsking, 
juni 2009. 
1173

 Internnavn i ProBas er Xtra-Abbau\Kies-DE 
1174

 Schlaupitz, H.: Energi og klimakonsekvenser av moderne transportsystem, Norges Naturvernforbund,  
Rapport 3/2008, side 37, http://www.naturvern.no/data/f/1/24/31/4_2401_0/Rapport_250908.pdf 
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regner vi all energibruk som forbruk av diesel og bruker 0,01 kg CO2-ekvivalenter pr MJ. Dette 

estimatet er hentet fra ProBas 1175.  

For betong bruker vi et estimat fra ProBas 1176 på 0,9911 MJ pr kg og med utslipp av CO2-ekvivalenter 

på 0,174 kg/kg. Når det gjelder bygninger i stål er disse oppgitt i areal. Her bruker vi opplysninger om 

en lagerhall fra Wilhelmsen Ships Service 1177. Vi bruker stålvekten pr kvadratmeter stål for 

lagerhallen som et utgangspunkt for å beregne total mengde stål i kg som kreves for å konstruere 

arealet for stålbygninger som er oppgitt av Ecoinvent. 

For utslipp av CO2-ekvivalenter knyttet til  bruk av elektrisitet har vi brukt et estimat fra ProBas for 

nederlandsk elektrisitetsmiks i 2010 1178. Estimatet gir et utslipp av 119 tonn for produksjon av 1 TJ 

med elektrisitet levert fra det nederlandske strømnettet.  

Tabell 523 Energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter for konstruksjon av Rotterdam havn 

Material TJ Tonn Co2-ekv 

Bitumen 135,15 30 600 

Betong 65,63 11 510 

Pukk, grus 129,08 8 547 

Elektrisitet 163,08 19 407 

Diesel   3,80 38 

Masseforflytning, gravemaskin   73,26 739 

Transport lastebil 32 tonn 48,44 3 284 

Bygninger, stål 47,19 3 557 

Stål lav-legering 32,84 2 475 

Forsterket stål 0,38 28 

  
0 

Sum 698,85 80 186 

 

Tabell 523 gir estimatene for total energibruk og utslipp knyttet til konstruksjon av Rotterdam havn. 

Dette er energibruk og utslipp for hele levetiden for havna. Vi bruker et estimat på 30 år for havnas 

levetid. 

Ecoinvent oppgir den årlige mengde med gods som transporteres gjennom Rotterdam havn. For 

årene 1997-2003 oppgir et årlig gjennomsnitt på 168 millioner tonn bulk ("dry bulk goods") og 16 

millioner tonn olje og mineralprodukt ("liquid bulk goods"). Samtidig opplyses det at en 

gjennomsnittlig bulk-frakt er 5000 km mens en gjennomsnittlig fraktelengde for tankere er 8800 km. 

Vi lar all godstransport foregå med havgående skip og ser bort fra innenlandsk skipstransport på 

nederlandske vannveier. Vi får da et samlet transportarbeid på 840 milliarder tonn-km for bulk-

transport og 1 280 milliarder tonn-km for transport med tankere.  
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 Internavn i ProBas er Tankstelle\Diesel-DE-2010 
1176

 Internnavn Steine-Erden\Beton 
1177

 Wilhelmsen Ships Service, Warehouse Fact Sheet,  
http://www.wilhelmsen.com/services/maritime/companies/buss/BUSS_About/BUSS_Pressroom/BUSS_Pressre
leases/Documents/WSS%20RDC%20Factsheet.pdf 
1178

 Internnavn i ProBas er El-KW-Park-NL-2010  

http://www.wilhelmsen.com/services/maritime/companies/buss/BUSS_About/BUSS_Pressroom/BUSS_Pressreleases/Documents/WSS%20RDC%20Factsheet.pdf
http://www.wilhelmsen.com/services/maritime/companies/buss/BUSS_About/BUSS_Pressroom/BUSS_Pressreleases/Documents/WSS%20RDC%20Factsheet.pdf
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Fordeler vi energibruk for konstruksjon av havna over 30 års levetid og fordeler på transportarbeidet 

i ett år får vi et anslag på  0,000011MJ pr tonn-km og et utslipp på 0,001 gram CO2-ekvivalenter pr 

tonn-km. 

Transportmiddel 

For å beregne energibruk og utslipp av CO2 til produksjon av skip skal vi gjøre følgende 

forutsetninger: 

 Vi tar bare hensyn til stål og regner all egenvekt som stålvekt. 

 Vi tar bare hensyn til energi og utslipp knyttet til utvinning og framstilling av materialer. Vi 

har ikke noe datagrunnlag for å beregne den energi og de utslipp som er knyttet til  

fabrikasjon og sammenstilling av materialer til skip på verftene. 

Vi skal estimere energibruk og utslipp for produksjon av skip gruppert etter IMO's inndeling i Tabell 

520. Først må vi finne egenvekten for skipene. I Tabell 520 er skipene oppgitt med sin dødvekt. 

Denne vekten måler skipenes lastekapasitet, ikke deres egenvekt ("lightweight"). 

Figur 149 Sammenheng mellom egenvekt og dødvekt 

 

Figur 149 viser egenvektens andel av dødvekt mot dødvekt. Ved å bruke egenvektens andel i stedet 

for egenvekten direkte kan vi få fram trender i sammenhengen mellom dødvekt og egenvekt som er 

vanskeligere å oppdage om vi estimerer egenvekten direkte mot dødvekt. I tillegg unngår vi problem 

med ekstrapolering, forlengelse av regresjonslinjen utover det empiriske datagrunnlaget. Simonsen 

(2009b) gir en fullstendig oversikt over skipene som er brukt i Figur 149.  

Figur 149 viser at andel egenvekt av dødvekten synker med økende dødvekt. Men figuren viser et 

optimumsforløp, andelen synes å øke igjen for de aller største skipene. Figuren kan tyde på at det 

lønner seg å bygge store skip  siden en lavere andel egenvekt for skip med mer dødvekt betyr at 

skipene kan frakte mer gods pr tonn egenvekt.  
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I Figur 149 er det beregnet en regresjonslinje som bygger på en polynom regresjonsmodell. Det vil si 

at kvadratet av dødvekten inngår som et annengradsledd i likningen. Vi får dermed 

regresjonsmodellen i Likning 53. 

Likning 53 Regresjonsmodell for beregning av egenvekt for skip 

           
    

I Likning 53 er       og    ukjente regrsjonskoeffienter som blir estimart med minste kvadraters 

metode, X er sipenes dødvekt og Y er skipenes egenvekt. Leddet e er et feilledd som vi antar er 

normalfordelt, har konstant varians for alle verdier av X og ikke samvarierer med hverandre. 

En estimering av modellen gir oss forventningsverdier for regresjonskoeffisientene. Ved å bruke ulike 

verdier for dødvekt sammen med de estimerte regresjonskoeffisientene kan vi anslå verdien på 

egenvektens andel av dødvekten. Denne forventede andelen kan vi  bruke til å beregne selve 

egenvekten. Deretter kan vi beregne energibruk og utslipp for produksjon av skip ved å anvende 

energibruksfaktorer og utslippsfaktorer på forventet egenvekt. Dette er gjort i Tabell 524 som viser 

energibruk og utslipp for produksjon av skip ordnet etter IMO's gruppering i Tabell 520.  

I Tabell 524 er det regnet med en energibruksfaktor på 24,45 GJ pr tonn stål og en utslippsfaktor på 

2,036 tonn CO2 for produksjon av ett tonn stål. For en dokumentasjon av disse verdiene viser vi til 

Simonsen (2009b) 1179. Containerskip , fryseskip, ro-ro skip og skip for frakt av biler er ikke inkludert 

siden deres lastekapasitet ikke måles i dødvekt. 

Transportarbeidet for skipene er hentet fra Tabell 520. Det antas at transportarbeidet i tabellen er 

målt for ett år. Videre har vi antatt en levetid på 30 år for skip. Med disse forutsetninger kan 

energibruk og utslip for produksjon av skip fordeles over hele transportarbeidet over hele skipets 

antatte levetid. 

Tabell 524 Beregning av energibruk og utslipp knyttet til produksjon av ulike typer skip 

Skipstype dwt Egenvekt 
Energi   
(TJ) 

Utslipp 
tonn 
CO2 

Energibruk 
pr 

MJ/tonn-
km 

Utslipp 
g CO2 

pr 
tonn-

km 

Crude oil tankers 300 000 40 606 993 82 674 0,0023 0,19 

Crude oil tankers 160 000 22 718 555 46 254 0,0026 0,22 

Crude oil tankers 100 000 20 616 504 41 974 0,0038 0,32 

Crude oil tankers 70 000 17 643 431 35 921 0,0055 0,46 

Crude oil tankers 35 000 11 102 271 22 604 0,0060 0,50 

Crude oil tankers 5 000 1 915 47 3 899 0,0172 1,43 

Products tanker 60 000 16 163 395 32 907 0,0038 0,31 

Products tanker 40 000 12 285 300 25 012 0,0075 0,62 

Products tanker 15 000 5 401 132 10 996 0,0095 0,79 

Products tanker 7 500 2 829 69 5 760 0,0135 1,12 
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Products tanker 2 500 972 24 1 980 0,0209 1,74 

Chemical tanker 20 000 6 979 171 14 210 0,0031 0,26 

Chemical tanker 15 000 5 401 132 10 996 0,0054 0,45 

Chemical tanker 7 500 2 829 69 5 760 0,0060 0,50 

Chemical tanker 2 500 972 24 1 980 0,0110 0,92 

LPG Tanker 50 000 14 387 352 29 292 0,0049 0,40 

LPG Tanker 25 000 8 453 207 17 210 0,0765 6,37 

LNG Tanker 200 000 23 930 585 48 721 0,0034 0,29 

LNG Tanker 100 000 20 616 504 41 974 0,0044 0,37 

Bulk 200 000 23 930 585 48 721 0,0018 0,15 

Bulk 150 000 22 519 551 45 849 0,0024 0,20 

Bulk 80 000 18 858 461 38 395 0,0040 0,33 

Bulk 47 500 13 893 340 28 287 0,0050 0,42 

Bulk 22 500 7 729 189 15 736 0,0050 0,41 

Bulk 5 000 1 915 47 3 899 0,0230 1,91 

Bulk 10 000 3 714 91 7 562 0,0035 0,29 

Bulk 7 500 2 829 69 5 760 0,0063 0,53 

Bulk 2 500 972 24 1 980 0,0103 0,86 

General cargo 10 000 3 714 91 7 562 0,0031 0,26 

General cargo 7 500 2 829 69 5 760 0,0094 0,79 

General cargo 2 500 972 24 1 980 0,0065 0,55 

     

  

Sum 1 760 000 339 691 8 305 691 610   

 

Brutto direkte tillegg Well-to-Tank 
Produksjon av drivstoff medfører også energibruk og utslipp. Vi skal bruke et estimat fra ProBas for 

produksjon av tungolje. Vi viser til Simonsen (2009c) 1180 for en dokumentasjon av faktorer for 

energibruk og utslipp som presenteres i denne delen.  

Figur 150 viser prosess-skjema for produksjon av 1 TJ med energi fra tungolje basert på råoljemiks fra 

OPEC. Til sammen estimeres en energibruk på 1,910 TJ for produksjon av 1 TJ tungolje basert på 

råoljemiks fra OPEC levert fra raffineri. Dette gir en tapsmultiplikator på 1,910 som er den ekstra 

mengde energi som må brukes for å få drivstoffet til skipene.  
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Figur 150 Prosess-skjema for produksjon av 1 TJ med energi fra tungolje med råoljemiks fra OPEC 

 

Likning 54 Beregning av energibruk Well-to-Tank pr tonn-km 

                                                               

Likning 54 viser hvordan vi kan beregne energibruk Well-to-Tank ved hjelp av estimat for 

framdriftsenergi, Tank-to-Wheel, pr tonn-km og tapsmultiplikatoren (T). Utslipp av CO2-utslipp 

beregner vi ved å bruke utslipp av gram CO2 pr MJ for tungolje. Estimatet fra ProBas oppgir utslipp 

av 11,9 tonn CO2-ekvivalenter for produksjon av 1 TJ med energi fra tungolje som tilsvarer 11,9 gram 

pr MJ. Utslippet av CO2 alene oppgis til 11,5 tonn pr TJ som gir 11,5 gram pr MJ. Ved å multiplisere 

energibruk pr tonn-km i den direkte energikjede med denne utslippsfaktoren i gram/MJ fra Well-to-

Tank kjeden kan vi beregne utslipp av CO2 pr tonn-km i den siste kjeden. Vi multipliserer med 

energibruken i den direkte energikjede  (Tank-to-Wheel) siden utslippet i Well-to-Tank kjeden utløses 

for å produsere den mengde energi skipet trenger til framdrift.   

 Likning 55 viser formelen for beregningen. 

Likning 55 Beregning av utslipp Well-to-Tank gram CO2 pr tonn-km 
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Tabell 525 viser Well-to-Tank energibruk i MJ pr tonn-km og utslipp av CO2 i gram pr tonn-km. Siden 

IMO oppgir utslipp av CO2 for Tank-to-Wheel fasen holder vi oss til CO2 også for for Well-to-Tank 

fasen i stedet for CO2-ekvivalenter. 

Tabell 525 Well-to-Tank energibruk i MJ pr tonn-km og utslipp av CO2 i gram pr tonn-km 

Type Størrelse 
Middel- verdi  
dødvekt 

Tank-to-
Wheel 
MJ/tonn-
km 

Tank-to-
Wheel g 
CO2/tonne-
km 

Well-to-
Tank MJ 
tonn-km 

Well-to-
Tank g CO2 
pr tonn-km 

Crude oil tanker 200,000+  dwt 300 000 0,0390 2,9 0,0074 0,45 

Crude oil tanker 120-199,999 dwt 160 000 0,0592 4,4 0,0113 0,68 

Crude oil tanker 80-119,999 dwt 100 000 0,0793 5,9 0,0152 0,91 

Crude oil tanker 60-79,999 dwt 70 000 0,1008 7,5 0,0193 1,16 

Crude oil tanker 10-59,999 dwt 35 000 0,1223 9,1 0,0234 1,41 

Crude oil tanker -9,999 dwt 5 000 0,4477 33,3 0,0855 5,15 

Products tanker 60,000+  dwt 60 000 0,0766 5,7 0,0146 0,88 

Products tanker 20-59,999 dwt 40 000 0,1385 10,3 0,0265 1,59 

Products tanker 10-19,999 dwt 15 000 0,2514 18,7 0,0480 2,89 

Products tanker 5-9,999 dwt 7 500 0,3926 29,2 0,0750 4,51 

Products tanker -4,999 dwt 3 000 0,6050 45,0 0,1156 6,96 

Chemical tanker 20,000+  dwt 20 000 0,1129 8,4 0,0216 1,30 

Chemical tanker 10-19,999 dwt 15 000 0,1452 10,8 0,0277 1,67 

Chemical tanker 5-9,999 dwt 7 500 0,2030 15,1 0,0388 2,33 

Chemical tanker -4,999 dwt 3 000 0,2985 22,2 0,0570 3,43 

LPG tanker 50,000+  cbm 
 

0,1210 9,0 0,0231 1,39 

LPG tanker -49,999 cbm 
 

0,5848 43,5 0,1117 6,73 

LNG tanker 200,000+  cbm 
 

0,1250 9,3 0,0239 1,44 

LNG tanker -199,999 cbm 
 

0,1949 14,5 0,0372 2,24 

Bulk carrier 200,000+  dwt 200 000 0,0336 2,5 0,0064 0,39 

Bulk carrier 100-199,999 dwt 150 000 0,0403 3,0 0,0077 0,46 

Bulk carrier 60-99,999 dwt 80 000 0,0551 4,1 0,0105 0,63 

Bulk carrier 35-59,999 dwt 47 500 0,0766 5,7 0,0146 0,88 

Bulk carrier 10-34,999 dwt 22 500 0,1062 7,9 0,0203 1,22 

Bulk carrier -9,999 dwt 5 500 0,3926 29,2 0,0750 4,51 

General cargo 10,000+  dwt 10 000 0,1600 11,9 0,0306 1,84 

General cargo 5,000-9,999 dwt 7 500 0,2124 15,8 0,0406 2,44 

General cargo -4,999 dwt 3 000 0,1869 13,9 0,0357 2,15 

General cargo 
10,000+  dwt,100+  
teu 10 000 0,1479 11,0 0,0282 1,70 

General cargo 
5-9,999 dwt,100+  
teu 7 500 0,2353 17,5 0,0449 2,71 

General cargo 
-4,999 dwt,100+  
teu 3 000 0,2662 19,8 0,0508 3,06 

Refridgerated cargo All 
 

0,1734 12,9 0,0331 1,99 

Container 8,000+  teu 
 

0,1680 12,5 0,0321 1,93 
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Container 5-7,999 teu 
 

0,2232 16,6 0,0426 2,57 

Container 3-4,999 teu 
 

0,2232 16,6 0,0426 2,57 

Container 2-2,999 teu 
 

0,2689 20,0 0,0514 3,09 

Container 1-1,999 teu 
 

0,4315 32,1 0,0824 4,96 

Container -999 teu 
 

0,4880 36,3 0,0932 5,61 

Vehicle 4,000+ ceu 
 

0,4302 32,0 0,0822 4,95 

Vehicle -3,999ceu 
 

0,7744 57,6 0,1479 8,91 

Roro 2,000+ lm 
 

0,6655 49,5 0,1271 7,65 

Roro -1,999 lm 
 

0,8107 60,3 0,1548 9,32 

 

Oppsummering 

Energibruk 

Tabell 526 gir en oppsummering av energibruk pr tonn-km for skiptransport i ulike livsløpsfaser. For 

infrastruktur har vi ikke skilt mellom tankere og bulk-skip da forskjellen i energibruk er marginal. Vi 

har derfor beregnet energibruk for konstruksjon av havneanlegg fordelt på samlet transportarbeid 

for alle typer skip. 

 Tabell 526 Energibruk i MJ pr tonn-km  for godstransport med skip i ulike livsløpsfaser 

Energibruk pr 
MJ/tkm 

Middle 
value dead-

weight Antall 
Tank-to-
Wheel 

Well-to-
tank 

Transport-
middel 

Infra-
struktur Sum 

Crude oil tanker 300 000 494 0,0390 0,0074 0,0023 0,000011 0,0488 

Crude oil tanker 160 000 353 0,0592 0,0113 0,0026 0,000011 0,0731 

Crude oil tanker 100 000 651 0,0793 0,0152 0,0038 0,000011 0,0983 

Crude oil tanker 70 000 180 0,1008 0,0193 0,0055 0,000011 0,1256 

Crude oil tanker 35 000 245 0,1223 0,0234 0,0060 0,000011 0,1517 

Crude oil tanker 5 000 114 0,4477 0,0855 0,0172 0,000011 0,5504 

Products tanker 60 000 198 0,0766 0,0146 0,0038 0,000011 0,0951 

Products tanker 40 000 456 0,1385 0,0265 0,0075 0,000011 0,1724 

Products tanker 15 000 193 0,2514 0,0480 0,0095 0,000011 0,3089 

Products tanker 7 500 466 0,3926 0,0750 0,0135 0,000011 0,4810 

Products tanker 3 000 3 959 0,6050 0,1156 0,0209 0,000011 0,7414 

Chemical tanker 20 000 1 010 0,1129 0,0216 0,0031 0,000011 0,1376 

Chemical tanker 15 000 584 0,1452 0,0277 0,0054 0,000011 0,1783 

Chemical tanker 7 500 642 0,2030 0,0388 0,0060 0,000011 0,2478 

Chemical tanker 3 000 1 659 0,2985 0,0570 0,0110 0,000011 0,3665 

LPG tanker 3 000 138 0,1210 0,0231 0,0049 0,000011 0,1490 

LPG tanker 50 000 943 0,5848 0,1117 0,0765 0,000011 0,7731 

LNG tanker 200 000 4 0,1250 0,0239 0,0034 0,000011 0,1524 

LNG tanker 100 000 239 0,1949 0,0372 0,0044 0,000011 0,2366 

Bulk carrier 200 000 119 0,0336 0,0064 0,0018 0,000011 0,0418 

Bulk carrier 150 000 686 0,0403 0,0077 0,0024 0,000011 0,0504 
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Bulk carrier 80 000 1 513 0,0551 0,0105 0,0040 0,000011 0,0697 

Bulk carrier 47 500 1 864 0,0766 0,0146 0,0050 0,000011 0,0963 

Bulk carrier 22 500 2 090 0,1062 0,0203 0,0050 0,000011 0,1315 

Bulk carrier 5 500 1 120 0,3926 0,0750 0,0230 0,000011 0,4905 

General cargo 10 000 674 0,1600 0,0306 0,0035 0,000011 0,1940 

General cargo 7 500 1 528 0,2124 0,0406 0,0063 0,000011 0,2593 

General cargo 3 000 11 006 0,1869 0,0357 0,0103 0,000011 0,2329 

General cargo 10 000 1 225 0,1479 0,0282 0,0031 0,000011 0,1793 

General cargo 7 500 1 089 0,2353 0,0449 0,0094 0,000011 0,2897 

General cargo 3 000 1 486 0,2662 0,0508 0,0065 0,000011 0,3236 

 

Utslipp av CO2-ekvivalenter 

Tabell 527 viser utslipp av gram CO2 for de samme skipstypene. Det gjelder de samme forutsetninger 

som i Tabell 526. 

Tabell 527 Utslipp av gram CO2 pr tonn-km for godstransport med skip i ulike livsløpsfaser 

Utslipp g CO2 pr 
tkm 

Middle 
value 
dead-
weight 

Tank-to-
Wheel 

Well-to-
tank 

Transport-
middel 

Infra-
struktur 

Utslipp g 
CO2 pr 
tkm 

Crude oil tanker 300 000 2,9 0,45 0,19 0,0013 3,54 

Crude oil tanker 160 000 4,4 0,68 0,22 0,0013 5,30 

Crude oil tanker 100 000 5,9 0,91 0,32 0,0013 7,13 

Crude oil tanker 70 000 7,5 1,16 0,46 0,0013 9,12 

Crude oil tanker 35 000 9,1 1,41 0,5 0,0013 11,01 

Crude oil tanker 5 000 33,3 5,15 1,43 0,0013 39,88 

Products tanker 60 000 5,7 0,88 0,31 0,0013 6,89 

Products tanker 40 000 10,3 1,59 0,62 0,0013 12,51 

Products tanker 15 000 18,7 2,89 0,79 0,0013 22,38 

Products tanker 7 500 29,2 4,51 1,12 0,0013 34,84 

Products tanker 3 000 45 6,96 1,74 0,0013 53,70 

Chemical tanker 20 000 8,4 1,30 0,26 0,0013 9,96 

Chemical tanker 15 000 10,8 1,67 0,45 0,0013 12,92 

Chemical tanker 7 500 15,1 2,33 0,5 0,0013 17,94 

Chemical tanker 3 000 22,2 3,43 0,92 0,0013 26,55 

LPG tanker 3 000 9 1,39 0,4 0,0013 10,79 

LPG tanker 50 000 43,5 6,73 6,37 0,0013 56,60 

LNG tanker 200 000 9,3 1,44 0,29 0,0013 11,03 

LNG tanker 100 000 14,5 2,24 0,37 0,0013 17,11 

Bulk carrier 200 000 2,5 0,39 0,15 0,0013 3,04 

Bulk carrier 150 000 3 0,46 0,2 0,0013 3,67 

Bulk carrier 80 000 4,1 0,63 0,33 0,0013 5,07 

Bulk carrier 47 500 5,7 0,88 0,42 0,0013 7,00 

Bulk carrier 22 500 7,9 1,22 0,41 0,0013 9,53 
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Bulk carrier 5 500 29,2 4,51 1,91 0,0013 35,63 

General cargo 10 000 11,9 1,84 0,29 0,0013 14,03 

General cargo 7 500 15,8 2,44 0,53 0,0013 18,77 

General cargo 3 000 13,9 2,15 0,86 0,0013 16,91 

General cargo 10 000 11 1,70 0,26 0,0013 12,96 

General cargo 7 500 17,5 2,71 0,79 0,0013 21,00 

General cargo 3 000 19,8 3,06 0,55 0,0013 23,41 

 

Utslipp av SO2-ekvivalenter 

SO2-ekvivalent er et mål på forsuringspotensiale til et sett med komponenter 1181 . Komponentene er 

regnet om til SO2-verdier etter deres bidrag til forsuring relativt til SO2. Komponentene er SO2, NOx, 

HCl (saltsyre), HF (hydrogenfluorid), NH3 (amoniakk) og H2S  (hydrogensulfid). Jo større 

ekvivalentverdi, jo større bidrag til forsuring. 

Vi skal bruke verdier for utslipp av SO2-ekvivalenter pr energienhet fra ProBas. Beregningene gjelder 

for to av energikjedene, den direkte (Tank-to-Wheel) og tillegget i den brutto direkte (Well-to-Tank). 

For de andre energikjedene (infrastruktur, produksjon av skip) finnes det ikke utslippsfaktorer i 

ProBas.  

Utslippsfaktoren for den direkte energikjede omfatter bare direkte utslipp knyttet til framdrift av 

skipet. Utslippsfaktoren for tillegget i den brutto direkte energikjede omfatter alle utslipp i hele 

kjeden fram til drivstoff levert til tankanlegg. På denne måten unngår vi dobbelt-telling av utslipp. 

Beregningene for den direkte energikjede er hentet fra et ProBas-estimat for oversjøisk skipsfart 1182. 

Estimatet er generisk og gjelder for år 2000. Med generisk mener vi at estimatet ikke er knyttet til et 

spesielt land eller til en spesiell region. Vi beregner utslipp av SO2-ekvivalenter pr MJ for dette 

estimatet. Denne utslippsfaktoren multipliserer vi så med den direkte energibruken for skipstypene 

som er presentert ovenfor. I stedet for å bruke estimatet for utslipp pr tonn-km fra ProBas direkte 

regner vi utslippsfaktor pr energienhet og multipliserer med den direkte energibruk for ulike 

skipstyper pr tonn-km slik de er presentert ovenfor. Dette gir oss muligheten til å la utslippene 

variere med den direkte energibruken for disse skipstypene. 

Utslippsfaktoren for tillegget i den brutto direkte energikjede (Well-to-Tank) henter vi fra estimatet 

for tungolje i ProBas 1183. Dette er drivstoffet som er oppgitt i estimatet for oversjøisk skipsfart. 

Tungoljen er basert på en råoljemiks fra OPEC-land. Vi beregner utslippsfaktoren i gram pr MJ og 

multipliserer denne med den direkte energibruken i MJ pr tonn-km siden utslippene utløses for å 

produsere den mengde energi skipet trenger til framdrift. Dette gir oss utslippet i gram pr tonn-km 

for skipstypene som er omtalt ovenfor.  

Tabell 528 viser resultatet av denne utregningen av SO2-ekvivalenter pr tonn-km. 
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Tabell 528 Utslipp av gram SO2-ekvivalenter pr tonn-km for godstransport med ulike typer skip i ulike livsløpsfaser 

Utslipp gram SO2-
ekvivalent pr tonn-km Middle 

value 
deadweight 

Direkte 
energikjede 

Tillegg 
brutto 
direkte 

energikjede 
Utslipp g 

CO2 pr tkm 

Crude oil tanker 300 000 0,06 0,01 0,06 

Crude oil tanker 5 000 0,64 0,07 0,71 

Products tanker 60 000 0,11 0,01 0,12 

Products tanker 3 000 0,86 0,09 0,96 

Chemical tanker 20 000 0,16 0,02 0,18 

Chemical tanker 3 000 0,43 0,05 0,47 

LPG tanker 3 000 0,17 0,02 0,19 

LPG tanker 50 000 0,83 0,09 0,92 

LNG tanker 200 000 0,18 0,02 0,20 

LNG tanker 100 000 0,28 0,03 0,31 

Bulk carrier 200 000 0,05 0,01 0,05 

Bulk carrier 5 500 0,56 0,06 0,62 

General cargo 10 000 0,23 0,02 0,25 

General cargo 3 000 0,27 0,03 0,30 

Cargo/ container 10 000 0,21 0,02 0,23 

Cargo/ container 3 000 0,38 0,04 0,42 

 

Utslipp av TOPP-ekvivalenter 

TOPP-ekvivalent er et mål for dannelse av bakkenært ozon. Ekvivalentverdien består av et sett med 

komponenter som er veid i forhold til hverandre etter deres bidrag til ozondannelse 1184. 

Komponentene er CO, NMVOC, NOx og CH4. Jo større ekvivalentverdi, jo større er bidraget til 

bakkenær ozondannelse. 

Vi skal bruke verdier for utslipp av TOPP-ekvivalenter fra ProBas. Prinsippet for beregningene er de 

samme som for SO2-ekvivalenter. Tabell 529 viser resultatet av beregningene. 

Tabell 529 Utslipp av gram TOPP-ekvivalenter pr tonn-km for godstransport med skip i ulike livsløpsfaser 

Utslipp gram SO2-
ekvivalent pr tonn-km Middle 

value 
deadweight 

Direkte 
energikjede 

Tillegg 
brutto 
direkte 

energikjede 
Utslipp g 

CO2 pr tkm 

Crude oil tanker 300 000 0,04 0,00 0,05 

Crude oil tanker 5 000 0,50 0,03 0,53 

Products tanker 60 000 0,09 0,01 0,09 

Products tanker 3 000 0,67 0,04 0,71 

Chemical tanker 20 000 0,13 0,01 0,13 

Chemical tanker 3 000 0,33 0,02 0,35 

LPG tanker 3 000 0,13 0,01 0,14 

LPG tanker 50 000 0,65 0,04 0,69 
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LNG tanker 200 000 0,14 0,01 0,15 

LNG tanker 100 000 0,22 0,01 0,23 

Bulk carrier 200 000 0,04 0,00 0,04 

Bulk carrier 5 500 0,44 0,03 0,46 

General cargo 10 000 0,18 0,01 0,19 

General cargo 3 000 0,21 0,01 0,22 

Cargo/ container 10 000 0,16 0,01 0,17 

Cargo/ container 3 000 0,30 0,02 0,31 

 

Valgte estimat 
For å presentere resultat på en oversiktlig måte velger vi et skip innenfor hver av gruppene i 

tabellene ovenfor som representative for gruppen. Vi velger da å bruke antall i skip som 

utvalgskriterium. Formålet med de valgte estimat er å vise betydningen av internasjonal 

skipstransport og gi en bakgrunn for å vurdere Norges bidrag til energibruk og utslipp som en stor 

skipsfartsnasjon. Noen skipsgrupper vil da være mindre relevante siden norsk skipsfart i liten grad 

benytter slike skip. Vi velger å ta med en oljetanker, en kjemikalietanker, et tankskip, et bulkskip, et 

frakteskip og et LNG-skip. Vi tar ikke med LPG-skip siden de har mindre relevans for norsk skipsfart.  

Innenfor hver gruppe er det flere under-grupper av skip i tabellene ovenfor. Vi velger ut den under-

gruppen som har flest skip. Tabell 530 til Tabell 533 viser de valgte estimat for energibruk og utslipp. 

Tabell 530 Energibruk i MJ pr tonn-km  for godstransport med skip i ulike livsløpfaser    

 

Middle 

value 

deadweight Antall 

Direkte 

energi-

kjede 

Infra-

struktur 

Transport-

middel 

Tillegg 

brutto 

direkte 

energi-

kjede Sum 

Oljetanker 100 000 651 0,079 0,00001 0,004 0,015 0,098 

Tankskip 3 000 3 959 0,605 0,00001 0,021 0,116 0,741 

Kjemikalietanker 20 000 1 010 0,113 0,00001 0,003 0,022 0,138 

LNG tankskip 100 000 239 0,195 0,00001 0,004 0,037 0,237 

Bulkskip 22 500 2 090 0,106 0,00001 0,005 0,020 0,131 

Frakteskip 3 000 11 006 0,187 0,00001 0,010 0,036 0,233 

 

 

 

 

 

 

Tabell 531 Utslipp av gram CO2 pr tonn-km  for godstransport med skip i ulike livsløpfaser 
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Middle 
value 

deadweight 

Direkte 

energi-

kjede 

Infra-

struktur 

Transport-

middel 

Tillegg 

brutto 

direkte 

energi-

kjede Sum 

Oljetanker 100 000 5,90 0,0013 0,32 0,91 7,13 

Tankskip 3 000 45,00 0,0013 1,74 6,96 53,69 

Kjemikalietanker 20 000 8,40 0,0013 0,26 1,30 9,96 

LNG tankskip 100 000 14,50 0,0013 0,37 2,24 17,11 

Bulkskip 22 500 7,90 0,0013 0,41 1,22 9,54 

Frakteskip 3 000 13,90 0,0013 0,86 2,15 16,91 
 

Tabell 532 Utslipp av gram SO2-ekvivalenter pr tonn-km  for godstransport med skip i ulike livsløpfaser 

 Middle 
value 

deadweight 

Direkte 
energi-
kjede 

Tillegg brutto 
direkte energi-

kjede Sum 

Oljetanker 100 000 0,113 0,012 0,125 

Tankskip 3 000 0,863 0,093 0,955 

Kjemikalietanker 20 000 0,161 0,017 0,178 

LNG tankskip 100 000 0,278 0,030 0,308 

Bulkskip 22 500 0,151 0,016 0,168 

Frakteskip 3 000 0,266 0,029 0,295 

 

Tabell 533 Utslipp av gram TOPP-ekvivalenter pr tonn-km  for godstransport med skip i ulike livsløpfaser 

 

Middle 
value 
deadweight 

Direkte 
energi-
kjede 

Tillegg brutto 
direkte 

energi-kjede Sum 

Oljetanker 100 000 0,088 0,006 0,094 

Tankskip 3 000 0,672 0,043 0,715 

Kjemikalietanker 20 000 0,125 0,008 0,133 

LNG tankskip 100 000 0,217 0,014 0,230 

Bulkskip 22 500 0,118 0,007 0,125 

Frakteskip 3 000 0,208 0,013 0,221 

 

 

Fabrikasjon av skip 

Innledning 

Vi skal i dette dokumentet se nærmere på produksjon av gods-skip i ulike kategorier. Vi starter med å 

se på ulike vektdefinisjoner for skip. Disse definisjonene av vekt vil ligge til grunn for estimering av 
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energibruk og utslipp ved produksjon av skip. For å beregne energibruk og utslipp ved produksjon av 

skip må vi kjenne skipets egenvekt og materialsammensetningen av skipet.  

Det fines mange ulike vektbegrep i forbindelse med skip. De fleste av vektene måler hvor mye last 

skipet kan frakte. Dette har sin historiske bakgrunn i at skip betaler havne-avgifter og avgifter til 

Suez-kanalen og Panama-kanalen etter hvor mye last de kan frakte. Jo mer last, jo mer profitabel er 

frakten og jo høyere er avgiftene 1185.  Skipets lastekapasitet måles med dødvekten på skipet. 

Dødvekten er den totale vekt et skip kan frakte medregnet motor-rom, oppholdsrom for mannskap, 

drivstoff, utrustning og ballast-tanker. Dødvekten er differensen mellom vekten på vannet som skipet 

fortrenger med full last og utrustning og vekten som vannet fortrenger bare med sin egen vekt 1186.   

Den siste vekten kalles lettvekt (”lightweight”) og er altså skipets egenvekt fullstendig uten last, 

utrustning og drivstoff. Summen av dødvekt og lettvekt kalles fortrengnings-vekten (”displacement 

weight”). 

Ethvert skip har en vannlinje (”waterline”). Denne linjen markerer den delen av skipet som er over 

vannflaten når det har full last. Avstanden fra vannlinjen til laveste punkt på  det øverste, 

sammenhengende dekket kalles freeboard 1187. Skip er pålagt å ha en viss størrelse på freeboard for å 

hindre overlast og sikre en viss oppdrift. Vannlinjen skal derfor markeres synlig på alle skip for å 

markere hvor langt ned i vannet skipet kan ligge. Denne linjen kalles også Plimsoll line. Avstanden fra 

skipets bunn til vannlinjen kalles skipets dybdegang ”(draft”). Dette må skilles fra skipets dybde som 

er dybdegangen pluss freeboard. Dybden er således avstanden fra skipets bunn til laveste punkt på 

øverste sammenhengende dekk.  

Fra 1720 ble skipets dødvekt beregnet etter skipets lengde og bredde. I 1954 ble dette systemet 

erstattet av Moorsom-systemet som beregnet skipets lastekapasitet etter dets indre volum som kan 

brukes til å frakte gods eller passasjerer 1188. Dette systemet ble nedfelt i britisk lov og ble etter hvert 

en internasjonal standard. Vekten på skipet ble antatt å være proporsjonal med lastekapasitet målt i 

volum. I 1969 ble det utarbeidet en internasjonal konvensjon for beregning av skipsvekter av IMO, 

International Maritime Organization, som er en spesial-organisasjon under FN. Denne konvensjonen 

gjelder for alle skip fra og med juli 1994 med følgende unntak: 

 Krigsskip 

 Skip som er kortere enn 24 meter 

 Skip som bare navigerer  

 De store sjøer i Nord-Amerika 

 River Plate, Argentina 

 Parana og Uruguay-elvene i Sør-Amerika 

De følgende definisjoner gjelder i konvensjonen: 

 Brutto-tonnasje (”Gross tonne”) er et totalmål for alle innelukkede rom på skipet 

 Netto-tonnasje (”Net tonnage”) er et mål på den delen av skipets innelukkede rom som kan 

brukes til last. 

                                                           
1185

 http://en.wikipedia.org/wiki/Tonnage  
1186

 http://www.gjenvick.com/SteamshipArticles/1932-06-28-ShipTonnageExplained.html  
1187

 http://en.wikipedia.org/wiki/Plimsoll_line#Load_line  
1188

 http://www.simsl.com/articles/tonnage.asp  

http://en.wikipedia.org/wiki/Tonnage
http://www.gjenvick.com/SteamshipArticles/1932-06-28-ShipTonnageExplained.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Plimsoll_line#Load_line
http://www.simsl.com/articles/tonnage.asp
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Hverken brutto-tonnasje eller netto-tonnasje er mål på vekt. Både brutto-tonnasje og netto-tonnasje 

er indekser som brukes til å bestemme krav til skipets bemanning, sikkerhetstiltak, havneavgift og 

registreringsavgift i skipsregister. Disse målene er indekser i den forstand at de er enhets-nøytrale, de 

uttrykker ikke vekt eller volum selv om volum inngår i beregningene av indeksene. I denne 

sammenheng er det viktig at ingen av målene utrykker skipets vekt, hverken den vekt skipet kan 

frakte eller skipets egenvekt. 

Vi har dermed følgende definisjoner som angår skipets vekt: 

 Fortregningsvekten (”displacement weight”) som et mål på vekten av den totale mengde 

vann som skipet fortrenger med full last, inkludert skipets egenvekt eller lettvekt. 

 Lettvekt er skipets egenvekt. 

 Dødvekt, et mål på den totale mengde innhold som skipet har, inklusive frakt, drivstoff, 

mannskap og ballast-tanker. Dette er vekten av vannet som skipet fortrenger minus skipets 

egenvekt. 

Vi skal i det følgende presentere ulike måter å estimere et skips egenvekt på. Poenget med å bruke 

flere tilnærminger er å oppnå triangulering. Dette er en metode som går ut på å betrakte et fenomen 

på flere mulige alternative måter for dermed å prøve å oppdage trekk ved fenomenet som er 

vanskelig å oppdage med bare en tilnærming.  Vi starter med en volum-basert tilnærming. Deretter 

skal vi se på noen tilnærminger som bruker regresjonsanalyse med ulike avhengige og uavhengige 

variabler.   

Volumbasert estimat 

For å beregne skipets egenvekt må vi først beregne fortrengnings-vekten og dødvekten. Lettvekta 

eller skipets egenvekt er differansen mellom disse. 

Et skips fortrengningsvekt beregner vi på denne måten 1189: 

 

hvor  

 l er skipets lengde, 

 b er skipets bredde, 

 dr er skipets dybdegang, den delen av skipets dybde som er under vannlinjen, 

 bc er en ”block coefficient” 

 swd er tettheten til sjøvann som er 1,025 tonn pr m3 ved vanlig gravitasjonskraft. 

En ”block coefficient” måler følgende 1190: Om skipet kan settes inn i en stor boks, vil koeffisienten 

måle hvor godt skipet fyller ut denne boksen 1191. Containeren utgjør et rektangel med dimensjoner 

lik skipets lengde, bredde og dybde. Jo mer av boksen som fylles ut av skipets form, jo større er 

koeffisienten. Jo større verdi koeffisienten har, jo saktere vil skipet gå alt annet likt 1192. Motstanden 

blir større siden skipet må fortrenge en større mengde vann. Blokk-koeffisienten måler volumet på 

                                                           
1189

 Se http://www.answers.com/topic/tonnage og http://en.wikipedia.org/wiki/Tonnage  
1190

 http://en.wikipedia.org/wiki/Block_coefficient  
1191

 http://www.solarnavigator.net/hullform.htm  
1192

 http://charlesroring.blogspot.com/2009/05/propeller-and-ships-hull.html  

http://www.answers.com/topic/tonnage
http://en.wikipedia.org/wiki/Tonnage
http://en.wikipedia.org/wiki/Block_coefficient
http://www.solarnavigator.net/hullform.htm
http://charlesroring.blogspot.com/2009/05/propeller-and-ships-hull.html
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vannet som båten fortrenger relativt til volumet på rektangelet som er definert med skipets lengde, 

bredde og dybdegang. Koeffisienten kan derfor aldri bli større enn 1. Volumet på vannet som skipet 

fortrenger er identisk med skipets volum. Dette volumet vil variere med formen på skroget siden 

bredden på skroget ikke er lik over hele skipets lengde. To skip kan ha forskjellig volum selv om de 

har samme bredde, høyde og dybdegang fordi formen på skroget for de to skipene er ulike. Disse 

skipene vil også ha ulike verdier på blokk-koeffisienten. 

For å beregne formelen ovenfor må vi kjenne blokk-koeffisienten for ulike typer skip samt skipets 

dybdegang, den delen av skipets dybde som vil befinne seg under vann når skipet frakter last.  

Norsk Internasjonalt Skipsregister inneholder informasjon om lengde, bredde og dybde for alle skip 

som er registrert i registeret. I tillegg inneholder registeret informasjon om hovedmaterialet som er 

brukt i skipet 1193. Registeret inneholder ingen informasjon om skipets dybdegang eller blokk-

koeffisienter for skipet. 

I følge boka ”Ship Design” 1194 kan vi skille mellom dybdegang og dybde (”draft” og ”depth”) for 

følgende typer skip:  

Tabell 534 Relativ forhold mellom dybde og dybdegang for ulike typer skip 

Skipstype 

Prosentdel av total 
dybde som er under 
vann  

Oljetankere 80% 

Generelle bulkskip 
(”general cargo ships”) 75% 

LNG/LPG-tankere 50% 

 

Ved hjelp av tabellen kan vi konstruere dybdegang for flere typer skip. Om skipet ikke er en 

oljetanker eller en LPG/LNG tanker vil vi bruke prosentdelen for generelle frakteskip.  

 

Figur 151 Prosentvis andel av total dybde nedsenket under vann 

                                                           
1193

 Se http://www.nis-nor.no/S%C3%B8k/SkipAktuelleData.aspx  
1194

 Barrass, C.B.: Ship design and performance for masters and mates, Butterworth-Heineman, ISBN: 978-0-
7506-6000-6, side 15. 

http://www.nis-nor.no/S%C3%B8k/SkipAktuelleData.aspx


 

712 
 

 

Figur 151 er en reproduksjon av Tabell 534. 

Samme sted finnes en oversikt over blokk-koeffisient for ulike typer skip: 

Tabell 535 Blokk-koeffisient for ulike typer skip 
1195

 

Type skip 
Block 
coefficient 

Supertankere 0,825 

Oljetankere 0,8 

Store bulkskip 0,825 

Små bulkskip 0,775 

Generelle frakteskip ("general 
cargo ship") 0,7 

Passasjerskip 0,625 

Containerskip 0,575 

 

Ved hjelp av disse tabellene kan vi konstruere fortrengningsvekten med utgangspunkt i informasjon 

tilgjengelig i Norsk Internasjonalt skipsregister. For alle skip finnes informasjon om dødvekten for 

skipet. Hverken Norsk Internasjonalt Skipsregister eller rederiene oppgir skipets egenvekt. Denne må 

følgelig beregnes. Vi kan finne egenvekten for skipene som differensen mellom foretrengningsvekt 

og dødvekt. Vi skal bruke Bergesen-skipet Berge Atlantic som eksempel på utregning. I følge Norsk 

Internasjonalt Skipsregister er skipet et ”vanlig bulkskip”. I følge rederiet har skipet an dødvekt på 

172 704 tonn 1196. For å finne egenvekten gjenstår å beregne fortrengnings-vekten for skipet. 

Figur 152 viser blokk-koeffisienter for ulike type skip. Figuren er en reproduksjon av Tabell 535. 

 

                                                           
1195

 ibid., side 64. 
1196

 
http://www.bwgas.com/wps/wcm/connect/bwgasinterlib/bwgasAintersite/BW+Gas/Fleet/BW+Group+fleet/  

http://www.bwgas.com/wps/wcm/connect/bwgasinterlib/bwgasAintersite/BW+Gas/Fleet/BW+Group+fleet/
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Figur 152 Blokk-koeffisient for ulike typer skip 

 

Berge Atlantic er bygd i 1998 ved verftet Huyndai Heavy Industries Co. Ltd. i Ulsan, Sør-Korea. Skipet 

tilhører BW-gruppen. I Norsk Internasjonalt Skipsregister står skipet oppført med disse målene: 

Tabell 536 Dimensjoner for Berge Atlantic. Alle tall i meter. 

Lengde 291,76 

Bredde 48 

Dybde 23,7 

 

Det tyske nettstedet vesseltracker.com inneholder informasjon om ulike skip som nettstedet følger 

posisjonen til 1197. Informasjonen om Berge Atlantic i Tabell 537 er hentet fra dette nettstedet. 

Tabell 537 Dimensjoner for Berge Atlantic fra Vesseltracker.com 

Dybdegang 17,11 

Freeboard 6,59 

For å beregne fortrengningsvekten må vi kjenne dybdegangen til skipet. La oss først forsøke å 

beregne denne ut fra tall i Tabell 534 og Tabell 536. Deretter kan vi sammenligne med de faktiske tall 

i Tabell 537. Den totale dybden inkluderer freeboard som er avstanden fra vannlinjen til laveste 

punkt på øverste sammenhengende dekk. I følge Tabell 534 vil vannlinjen være ved om lag 75% av 

den totale dybden for et vanlig bulk-skip dersom vi bruker verdien for skipskategorien "general cargo 

ship". Dette innebærer at tre fjerdedeler av skipets dybde er nedsenket i vann når skipet er i fart. Vi 

beregner således dybdegangen til å være 0.75*23,7=17,775 meter. Vi ser av Tabell 537 at den 

faktiske dybdegang for Berge Atlantic er 17,114 meter med et fribord på 6,59 meter. 

                                                           
1197

 Vesseltracker.com GmbH er et nettsted som tilbyr tjenester som gjør det mulig å følge skips bevegelser ved 
hjelp av AIS (se http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Identification_System ) . I tillegg inneholder nettstedet 
informasjon om de enkelte skip, bl a annet om lengde, bredde, dybde, dybdegang og fribord for mange skip. Se 
http://www.vesseltracker.com/app  

http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Identification_System
http://www.vesseltracker.com/app
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Videre må vi estimere blokk-koeffisienten for Berge Atlantic for å finne fortrengningsvekten. Ifølge en 

IMO-rapport om utslipp av CO2 fra skipsfart fantes 7392 bulk-skip i drift i 2007 1198. Disse bulk-skipene 

kan deles inn i kategorier etter deres dødvekt-tonn. Tabell 538 viser resultatet. Det største bulk-

skipet i verden er Berge Stahl som tilhører BW-gruppen. Skipet har en dødvekt på 364,767 tonn. 

Middelverdien for vekten til de største skipene over 200 000 tonn dødvekt i Tabell 538 er derfor satt 

til 280000 tonn dødvekt.  

Ut fra Tabell 538 kan vi konstruere en veid gjennomsnittlig dødvekt-tonn for alle bulkskip. Denne 

gjennomsnitts-vekten er på 52 876 dødvekt-tonn. Berge Atlantic har 172 704 dødvekt-tonn. Vi kan 

derfor slutte at Berge Atlantic er en stor bulkbåt. 

Ut fra dette resonnementet velger vi derfor blokk-koeffisient faktoren fra Tabell 535 for store 

bulkskip. For Berge Atlantic blir dermed blokk-koeffisienten 0,825.   

Tabell 538 Bulk skip etter dødvekt-tonn. Antall i ulike grupper. 

Dødvekt, 
midtpunkt Antall 

Veid 
midtpunkt 

280000 119 4 508 

150000 686 13 920 

75000 1513 15 351 

47500 1864 11 978 

22500 2090 6 362 

5000 1120 758 

   

Sum 7 392 52 876 

 

Vi kan nå beregne fortrengningsvekten for skipet slik: 

   

  =291,76*48*17,11*0,825*1,025= 202 626  

Denne fortrengningsvekten angis i tonn. Skipets egenvekt eller lettvekt kan nå regnes ut slik: 

   

  hvor 

 e=egenvekt eller lettvekt, 

  d=fortrengninsvekten ("displacement weight") og  

  dwt er skipets dødvekt.  

                                                           
1198 Buhaug, Ø.; Corbett, J. J.; Endresen, Ø.; Eyring, V.; Faber, J.; Hanayama, S.; Lee, D. 

S.; Lee, D.; Lindstad, H.; Mjelde, A.; Pålsson, C.; Wanquing, W.; Winebrake, J. J.; Yoshida, K: Updated Study on 
Greenhouse Gas Emissions from Ships: Phase I Report; International Maritime Organization  IMO) London,   
http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D26402/INF-6.pdf  , tabell 14,side 30 

http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D26402/INF-6.pdf
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I følge rederiets egne opplysninger har Berge Atlantic en dødvekt på 172 704 tonn 1199. Skipet er 

oppført som "Dry bulk vessel". Med denne dødvekta blir skipets egenvekt = 202 626-172 704=29 922 

tonn basert på volum-tilnærmingen. 

Regresjonstilnærmings 

Nettstedet  vesseltracker.com  bruker det såkalte AIS-systemet for å lokalisere og identifisere skip. 

AIS står for Automatic Identification System 1200. Systemet baserer seg på en integrering av VHF radio 

system for mottak av signal sammen med et elektronisk navigeringssystem (f eks GPS eller LORAN-C). 

Systemet gjør det mulig å følge et skips bevegelser. Skipets lokalisering lagres i en database og gjøres 

tilgjengelig over Internet gjennom en vanlig nettleser. I tillegg til informasjon om et skips lokalisering 

inneholder nettstedet en del informasjon om hver av de ulike skip. For mange skip inneholder 

nettstedet også informasjon om "loadline" det vil si den linjen på båten som vannet når opp til når 

båten har full last. Dette er et mål på hvor mye vann skipet fortrenger. For enkelte skip registreres 

også "displacement lightship". Dette er den vekt med vann som et skip fortrenger kun med sin egen 

vekt. Denne vekten er identisk med skipets egenvekt.  

I tillegg har enkelte rederier detaljert informasjon om sine egne skip. Frontline er et slikt rederi 1201. 

Her er de fleste skip i flåten registrert med informasjon om ”loadline” og egenvekt. Vi har samlet 

informasjon om 80 skip med registrert egenvekt. Vi vil forsøke å estimere egenvekten basert på 

dødvekten med å bruke regresjonsanalyse. Hensikten med analysen er å finne en enkel måte å 

estimere egenvekten på dersom dødvekten er kjent. Dødvekt for skip eller grupper av skip er lett å 

finne, f eks i Norsk Skipsregister, på nettstedet Vesseltracker.com eller i den nevnte rapporten fra 

IMO. Derfor vil det være lett å finne egenvekten om vi kan finne en omregningsformel fra dødvekt.  

Vi har ikke funnet informasjon om egenvekt for fiskebåter, tau-båter og forsyningsskip. Disse er 

derfor  er ikke inkludert i analysen.    

Tabell 539 viser skip inkludert i analysen fordelt på skipstype. Det er en klar overvekt av olje-tankere. 

I tillegg er skipene inndelt etter om de har enkelteller dobbelt skrog. Vi antar at skip med doble skrog 

har høyere egenvekt enn skip med enkelt-skrog selv om de har samme dødvekt-tonn. I vedlegget bak 

er alle skip som er med i analysen dokumentert. 

Tabell 539 Skip med egenvekt fordelt på skipstype og skrog-type 

 Single hull  Double hull  

Skipstype Antall 
Gjennomsnittlig 
dødvekt Antall 

Gjennomsnittlig 
dødvekt 

Bulk-skip 1 23 940 7 160 985 

Kjemikalie-tankere   3 15 378 

LNG-tankere 1 28 095 1 16 228 

LPG-tankere   2 52 426 

Olje-tankere 8 238 123 57 223 688 

Sum 10 195 702 70 200 633 

                                                           
1199

 
http://www.bwgas.com/wps/wcm/connect/bwgasinterlib/bwgasAintersite/BW+Gas/Fleet/BW+Group+fleet/     
1200

 http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Identification_System  
1201

 Se http://www.frontline.bm/  

http://www.bwgas.com/wps/wcm/connect/bwgasinterlib/bwgasAintersite/BW+Gas/Fleet/BW+Group+fleet/
http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Identification_System
http://www.frontline.bm/
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Olje-tankere inkluderer tankskip som transporterer  alle typer olje-produkt, ikke bare råolje-tankere. 

Figur 153 viser sammenhengen mellom dødvekt og egenvekt. Det er naturlig nok en klar 

sammenheng. Vårt poeng her er ikke å teste om denne sammenhengen eksisterer 1202, det er 

bestemt ut fra skipenes konstruksjon. Vi ønsker å finne et kvantitativt uttrykk for denne 

sammenhengen slik at vi kan bruke dødvekten som en predikator for egenvekten. Formelen for 

denne sammenhengen er representert med den rette linjen i figuren. 

Figur 153 Sammenheng mellom dødvekt-tonn og egenvekt 

 

Vi regner ut formelen for  regresjonslinjen med OLS (minste kvadraters metode). Figuren viser at 

linjen en god indikator på egenvekten dersom vi kjenner dødvekten, punktene som representerer 

skip ligger ikke langt fra den rette linjen.  I figuren er det ikke skilt mellom ulike skipstyper eller 

mellom ulikheter i skrog (dobbelt- eller enkelt-skrog).  

Vi formulerer følgende bivariate, lineære regresjonsmodell: 

  

hvor  

Y = skipets egenvekt, 

X = skipets dødvekt 

e = feilledd, avvik fra regresjonslinjen 

og b0 og b1 er ukjente regresjonskoeffisienter som beregnes i regresjonsanalysen 

En regresjonsanalyse med denne modellen gir følgende estimat for den lineære regresjonslinjen: 

   Y= 5676,776+0,115X 

                                                           
1202

 Derfor foretar vi ingen signifikanstesting av regresjonskoeffisienter. Vårt mål er prediksjon, ikke 
årsaksforklaring. 
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Denne formelen vil gi egenvekter som ligger på den rette linje i Figur 153. Regresjonskoeffisienten b1 

har en verdi på 0,115. Det betyr at for hvert tonn dødvekten øker, vil den estimerte egenvekt øke 

med 115 kilo. 

Vi kjenner Berge Atlantic’s dødvekt. Den er på 172 704 tonn. Ved å bruke denne formelen kan vi 

derfor anslå Berge Atlantic’s egenvekt til å være: 

Y = 5676,776+0,115* 172704=25 560 tonn 

Den volumbaserte tilnærming ga et vektestimat for Berge Atlantic på 29 922 tonn.  Det nye 

vektestimatet for Berge Atlantic er 4 362 tonn lavere.  

Front Climber er et Frontline bulk-skip med en dødvekt på 149 999 tonn. Skipet er med i figur 5 og er 

dermed brukt i utregningen av regresjonskoeffisientene ovenfor. Vi kjenner derfor dette skipets 

egenvekt. Følgelig kan vi bruke formelen fra regresjonsanalysen til å sjekke hvor godt vi treffer med 

estimering av skipets egenvekt. Setter vi inn Front Climber’s dødvekt i formelen ovenfor får vi  

Y = 5676,776++ 0,11513 * 149999= 22 946 tonn 

Vedlegget bak viser at den faktiske egenvekten for Front Climber er 23 269 tonn. altså et avvik på 323 

tonn eller 1,4% av skipets faktiske vekt. Front Guider er et skip med 169 142 tonn dødvekt som også 

er med i analysen. Gjør vi samme beregningen for dette skipet finner vi en estimert egenvekt på 

25 150 tonn. Den faktiske egenvekten er på 23 509, altså et avvik på 1 641 tonn eller 7%.   

 Tabell 540 Prosentvis avvik faktisk-predikert vekt 

Prosentvis 
avvik Antall 

 

0-5 41 51,3 % 

5-10 21 77,5 % 

10-15 8 87,5 % 

15-25  6 95,0 % 

25-50 3 98,8 % 

50-100 0 98,8 % 

100-300 1 100,0 % 

   

SUM 80  

 

Tabell 540 viser prosentvis avvik faktisk-predikert vekt for skipene som er med i analysen. Avvikene 

er målt som absolutte størrelser, det vil si at fortegnene er fjernet. Den første kolonnen skal leses slik 

at det er avvik i rekkevidden fra og med det første tallet og til, men ikke til og med, det andre tallet. 

Således er det 41 skip som har avvik fra 0 til, men ikke til og med, 5%. 

Tabellen viser at 62 av 80 skip har mindre enn 10% avvik mellom faktisk og predikert vekt fra 

regresjonsmodellen. Dette tilsvarer 77,5% av alle skip som er med i analysen.  Et skip har 240% avvik, 

det er kjemikalie-tankeren Kalia som har en faktisk egenvekt på 1 865 tonn og en predikert vekt på  

6 341 tonn.   
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Dersom vi tar ut Kalia vil estimert vekt for Berge Atlantic endre seg med 94 tonn eller omlag en tre-

dels prosent av estimert vekt på 25 560 tonn. Denne endringen er så marginal at vi har valgt å ta med 

alle observasjonene.  

Tabell 540 viser at vår regresjons-tilnærming gir et rimelig bra estimat av skipenes egenvekt. 

Regresjonsmodellen viser at dødvekten alene forklarer 94,5% av variasjonen i egenvekten (Adjusted 

R2=0,945). 

Vi kan utvide analysen ved å inkludere skrog-type i modellen. Egenvekten blir nå predikert på 

grunnlag av to variable, dødvekt og skrogtype, og ikke bare dødvekt som tidligere. Vi får dermed en 

multivariat, lineær regresjonsmodell: 

 

hvor   

  Y=Skipets egenvekt 

  X1=Skipets dødvekt   

  X2=Skipets skrogtype (1 om skroget er dobbel, 0 ellers) 

  b0,b1 og b2 er regresjonskoeffisienter, ukjente størrelser som modellen estimerer 

  e er modellens feilledd (avvik fra regresjonslinjen)  

En estimering av denne modellen gir følgende formel for regresjonslinja 

  Y=2041,9006+0,115*X1+4210,095*X2  

Formelen forteller oss at dersom to skip har identisk dødvekt men ulik skrog vil det skipet med 

dobbelt skrog ha en forventet mer-vekt på 4210 tonn. Tabell 541 viser avviks-analyse med denne 

regresjonsmodellen. Avviket er målt som faktisk-predikert vekt  i prosent av faktisk egenvekt. 

Tabell 541 Prosentvis avvik faktisk-predikert vekt med dødvekt og skrog-type som predikator 

Prosentvis 
avvik Antall 

Kumulativ 
pst. 

0-5 40 50,0 % 

5-10 28 85,0 % 

10-15 2 87,5 % 

15-25  4 92,5 % 

25-50 5 98,8 % 

50-100 0 98,8 % 

100-300 1 100,0 % 

   

Sum 80  

 

Tabellen viser at 68 av 80 skip har mindre enn 10% avvik mellom faktisk og predikert vekt fra 

regresjonsmodellen. Det tilsvarer 85% av alle skip som er med i analysen. Dette er 7,5% mer  enn hva 
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vi fant i avvikanalysen med modellen hvor bare dødvekt brukes som predikator. Modellen med 

skrogtype inkludert forklarer 95,6% av varians i egenvekt, altså bare marginalt mer enn modellen 

hvor bare dødvekten ble brukt som predikator. 

Med denne modellen vil Berge Atlantic få en egenvekt på 21 882 tonn siden skipet har enkelt skrog. 

Front Climber vil få et avvik på -215 tonn (faktisk vekt er minst) som tilsvarer 0,09%, mens Front 

Guider vi få et avvik på  -2 174 tonn eller 9,2%.  

Vi velger å bruke resultatene fra den første regresjonsmodellen hvor bare dødvekt ble brukt som 

predikator. Det er to grunner til dette. For det første viser avvik-analysen at det ikke er store 

forskjeller mellom modellene. For det andre vil vi bruke resultatet fra regresjonsmodellen til å 

predikere vekten i ulike grupper av skip for å beregne energibruk og utslipp av CO2 forbundet med 

produksjon av skipene. Når vi deler skip inn i grupper har vi ingen informasjon om hva slags skrog 

skipene har. Tabellen i vedlegget med skip som er brukt i regresjonsmodellen viser at variasjon i 

skrog-type ikke er entydig mellom grupper av skip. Dette betyr at enkle og doble skrog forekommer i 

alle grupper. Vi bruker derfor modellen med bare dødvekt-tonn som predikator siden dette vil lette 

beregningen av egenvekt, energibruk og utslipp av CO2 for andre skip.  

Regresjonstilnærming med faktor-estimering 

En annen mulighet kan være å transformere eller omformulere den avhengige variabelen i 

regresjonsmodellen. Vi har hittil definert alle variablene i modellen på nivåform, det vil si at de er 

målt uten noen form for transformasjon.  Siden variablene egenvekt og dødvekt er komplementære 

vil sammenhengen mellom dem være åpenbar, det er en konstruert sammenheng.  

Et alternativ er å transformere egenvekten slik at vi analyserer egenvektens andel av dødvekten. Det 

er ikke åpenbart hvordan denne andelen endrer seg når dødvekta øker. Ved å omformulere den 

avhengige variabelen kan vi få fram trender i sammenhengen mellom dødvekt og egenvekt som er 

vanskelige å se når variablene er målt på nivåform. Dersom andelen går ned når dødvekta øker har vi 

en effektivitetstrend, skipene ta mer last pr tonn egenvekt jo større de er. Om andelen går opp har vi 

det motsatte, en ineffektivitetstrend, de større skipene trenger mer forsterkning,  utrustning og 

utstyr og kan dermed frakte mindre vekt pr tonn egenvekt enn de mindre skipene.  

Andelen egenvekt av dødvekt kaller vi faktor. En faktor er en relasjon mellom to tall. I denne 

sammenhengen betyr faktor det relative forholdet mellom egenvekt og dødvekt. En fordel med 

faktor-estimering er at egenvekten ikke kan bli større enn dødvekten. Med regresjon på nivåform vil 

det kunne skje.  

Vi  forventer en effektivitetstrend, de større skipene er mer effektive i form av lasteevne enn de små. 

Om ikke dette var tilfelle var det vanskelig å tenke seg grunnen til at det blir bygd så mange store 

skip. Men selv om andelen går ned og vi har en økning i effektivitet når dødvekta øker, kan vi tenke 

oss flere mulige varianter av denne trenden. Trenden kan være konstant, en økning i dødvekt utløser 

den samme reduksjon i andelen uavhengig av størrelsen på dødvekta. Dette er den lineære trenden. 

Eller trenden kan være asymptotisk, den kan nærme seg mer og mer en grenseverdi uten ikke 

overskride denne. Dette er den inverse trenden, det lønner seg å bygge stort, men økningen i 

effektivitet fra en dødvekt til en annen er avhengig av nivåene på disse dødvektene. Avstanden  

mellom to store skip er mindre enn avstanden mellom et stort og et lite skip. En økning i dødvekt vil 

alltid lønne seg, men gevinsten avtar med økende dødvekt. 
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Til slutt kan vi tenke oss at trenden er optimal. Dette er den polynome trenden, den innebærer at 

økningen i effektivitet gjelder til et visst punkt som er minimumspunktet for andelen som egenvekten 

utgjør av dødvekten. Dette minimumspunktet for andelen er maksimumspunktet for effektivitet. Ut 

over dette minimums-punktet vil effektiviteten avta. De største skipene er ikke mer effektive enn de 

store, men mer effektive enn de små. Grunnen kan være at de største skipene trenger forstrekninger 

av skrog og utrustning som gjør mindre effektive enn det optimale punktet. Det vil ikke alltid lønne 

seg å bygge stort, gevinsten opphører ved optimalpunktet. 

Figur 154 Trender for sammenheng mellom dødvekt og andel egenvekt 

 

Figur 154 viser de tre trendene for sammenhengen mellom dødvekt og egenvektens andel av 

dødvekten.  Det er benyttet det samme datamaterialet som i modellen ovenfor. En lineær modell gir 

en R2 på 0, 504, tilsvarende verdi for den inverse modellen er 0,439 mens verdien for den 

polynomiale modellen er 0,842. Verdien for R2 måler hvor stor del av variasjonen i egenvektens andel 

av dødvekten som vi greier å forklare med dødvekten. Målt på denne måten gir den polynomiale 

modellen best tilpassing, den forklarer 1,7 ganger mer av variasjonen enn den lineære modellen og 

1,9 ganger mer enn den inverse. 

Vi har estimert følgende polynom-modell 

              
    

hvor   

 Y  = Andel egenvekt av dødvekt, 

 X1 = Dødvekt 

 b0,b1 og b2 er regresjonskoeffisienter, ukjente størrelser som modellen estimerer 

 e er modellens feilledd (avvik fra regresjonslinjen)  

En estimering av modellen gir følgende formel for regresjonslinja: 
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Y= 0,394878+ -0,0000024*X+0,0000000000051*X2 

Setter vi inn Berge Atlantic’s dødvekt på 172 704 tonn inn for X får vi en estimert andel for 

egenvekten på ,1331. For å finne estimert egenvekt multipliserer vi dette tallet med skipets dødvekt 

og får en estimert egenvekt på 22 990 tonn. Dette estimatet tar høyde for hvordan egenvektens 

forhold til dødvekten endrer seg marginalt når dødvekten endrer seg. Regresjonsmodellene på 

nivåform presentert ovenfor måler bare hvordan egenvektens nivå endrer seg,  denne modellen viser 

hvordan egenvektens endring kan forstås relativt til dødvekten. Vi vil hevde at denne modellen gir en 

mer realistisk tilnærming til det faktiske forholdet mellom endring i dødvekt og egenvekt. 

Figur 155 Berge Atlantic’s tilpassing til trend-basert regresjonsmodell 

 

Figur 155 viser Berge Atlantic’s tilpassing til den trendbaserte regresjonsmodellen. 

Tabell 542 viser avvikene fra denne modellen beregnet på samme måte som ovenfor. Det absolutte 

avviket mellom faktisk og predikert vekt er regnet i prosent av faktisk vekt. Tabellen viser at 80 

prosent av skipene som er brukt til å beregne modellen har et avvik på mindre enn 10%.  Det er 

omlag midt imellom de andre to modellene som er beregnet på nivåform ovenfor. Hele 90% av 

skipene som er med i modellen har et avvik på mindre enn 15%. Dette er 2,5 prosentpoeng mer enn 

for de to andre modellene. I denne modellen er det ingen avvik på mer enn 50% (største avvik er på 

41,8%) , mens de to andre modellen ovenfor begge hadde ett skip i denne gruppen. 

Tabell 542 Faktor-modell: Prosentvis avvik faktisk-predikert vekt med dødvekt som predikator  

Prosentvis 
avvik Antall 

Kumulativ 
pst. 

0-5 50 62,5 % 

5-10 14 80,0 % 

10-15 8 90,0 % 

15-20 4 95,0 % 

20-25 1 96,3 % 
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25-50 3 100,0 % 

100-300 0 100,0 % 

 

Blokk-koeffisient tilnærming 

Problemet med regresjonstilnærmingen kan være at den ikke tar hensyn til at skip i ulike grupper har 

ulik utforming som kan gi ulike foretrengningsvekter. Et tankship og et bulkskip er bygd ut i fra ulike 

konsept, de er ment å dekke ulike transportbehov. Regresjonstilnærmingen antar en universal 

sammenheng mellom dødvekt og egenvekt for ulike typer skip. Dette innebærer at en økning i 

dødvekten vil gi den samme økning i egenvekt for alle typer skip. Dette kan være en urimelig 

tilnærming. For å sjekke dette vil vi bruke en tredje tilnærming. Vi vil estimere blokk-koeffisienten for 

de skip der vi kjenner fortrengningsvekten 1203. Denne estimeringen vil vi gjøre for ulike typer skip ved 

å beregne median blokk-koeffisient for ulike grupper. Deretter vil vi bruke denne blokk-koeffisienten 

til å beregne egenvekt for skip i ulike grupper. 

Denne tilnærmingen har mye til felles med den volum-baserte tilnærming vi startet med. Forskjellen 

er at vi skal beregne blokk-koeffisienten med empiriske data i stedet for å bruke en typisk verdi 

hentet fra litteraturen slik vi gjorde i den første tilnærming. 

Figur 156 Blokk-koeffisient for ulike typer skip 

 

Figur 156 viser median blokk-koeffisient for ulike typer skip. Som figuren viser er median blokk-

koeffisient noe høyere for olje-tankere og produkt-tankere enn for andre typer skip.   

Berge Atlantic er et bulk-skip. I den volum-baserte tilnærming brukte vi en blokk-koeffisient på 0,82. Median for  blokk-
koeffisient for bulk-skip i  

Figur 157 er 0,76, altså lavere. Dette kan skyldes at de bulk-skip vi har registrert alle er mindre målt 

med dødvekt enn Berge Atlantic. Spørsmålet er derfor i hvilken grad blokk-koeffisienten varierer med 

størrelsen på skipet. 

                                                           
1203

 Det dreier seg om 35 skip. Ingen av skipene fra Frontline er registert med lengde, bredde og dybde.  
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Figur 157 Sammenheng dødvekt-blokk-koeffisient 

 

 

Figur 157 viser sammenhengen mellom skipets størrelse målt med dødvekt-tonn og skipets blokk-

koeffisient. Figuren viser at det er en viss sammenheng. Følgende regresjonsmodell ble estimert: 

   

hvor 

 Y=Blokk-koeffisienten for skipet, 

 X=Skipets dødvekt 

 b0 og b1 er regresjonskoeffisienter 

Resultatet av estimering av regresjonsmodellen gir: 

 Y= 0,738731+ 0,00000042*X 

For Berge Atlantic vil dette gi en estimert blokk-koeffisient på 0,811 med en dødvekt på 172704 tonn. 

Dette er marginalt mindre enn  0,82 som vi brukte i den volum-baserte tilnærmingen.  Med en blokk-

koeffisient på 0,811 vil den estimerte egenvekt for Berge Atlantic bli på 26 544 tonn. 

Regresjonsmodellen gir en Adjusted R
2
 på 0,07, hvilket innebærer at dødvekta forklarer 7,2% av variasjon i blokk-

koeffisienten. Dette er betraktelig mindre enn regresjonsmodellene vi brukte for å estimere egenvekten direkte fra 
dødvekten. Det er åpenbart at andre egenskaper enn dødvekten påvirker blokk-koeffisienten siden dødvekten er en 
funksjon av lengde, bredde og dybde på skipet. Vi bruker her imidlertid dødvekten som en indikator på tre andre 
egenskapene, som en måte å tilnærme oss blokk-koeffisienten på uten å kjenne lengde, bredde og høyde for skipet. Vår 
estimerte blokk-koeffisient stemmer også rimelig bra med den koeffisienten som er brukt i litteraturen. Regresjonslinjen 
i  



 

724 
 

Figur 157 er beregnet bare med små bulk skip siden vi ikke har registrert fortrengningsvekt for bulk-

skip større enn 28 645 dødvekt-tonn. Likevel stemmer våre estimat fra regresjonslinjen rimelig bra 

med de tall som er hentet fra litteraturen og som er presentert for større bulk-skip i Figur 152.  

Oppsummering av estimat for Berge Atlantic 

Tabell 543 viser de ulike estimat for egenvekten til Berge Atlantic. Vi ser at det første estimat med 

blokk-koeffisient hentet fra litteraturen gir det høyeste estimat. De andre estimatene skiller seg lite 

fra hverandre. Problemet med å bruke en blokk-koeffisient fra litteraturen er at vi ikke kan ta hensyn 

til hvordan egenvekten eller blokk-koeffisienten varierer med skipets størrelse målt med dødvekten. 

Vi kan ikke avdekke trender eller mønster  i variasjon av egenvekt og blokk-koeffisient. Det er 

nettopp dette regresjonsmodellene avdekker. Vi vil derfor velge å bruke ett av regresjonsestimatene 

for videre beregning av skips egenvekt. Det er ingen grunn til å gå veien om blokk-koeffisient når vi 

kan estimere egenvekten direkte. Den estimerte egenvekt tar indirekte hensyn til skipenes ulike 

lengde, bredde og dybde som vil gi ulik blokk-koeffisient. Dermed vil vi ta hensyn til ulik utforming av 

skip selv med en direkte estimering av egenvekt fra dødvekt.  

Tabell 543 Vekt estimat for Berge Atlantic 

Modeller 
Egenvekt i 

tonn 

Blokk-koeffisient fra litteraturen 29 922 

Regresjon  med dødvekt som predikator 25 560 

Regresjon med dødvekt og skrog-type 
som predikatorer 21 882 

Regresjon med trend (egenvektens andel 
av dødvekt som avhengig variabel) 22 990 

Regresjon med dødvekt som predikator 
for blokk-koeffisient 26 544 

 

Vi vil i det følgende velge å bruke regresjonsmodellen med egenvektens andel som avhengig variabel. 

Denne modellen får fram trender i sammenhengen mellom dødvekt og egenvekt som de andre 

modellene skjuler. Estimert vekt for Berge Atlantic blir: 

Egenvekt = 0,394878 -0,0000024* 172 704 +0,0000000000051* 172 7042  

hvor 172 704 er Berge Atlantic’s dødvekt. Estimert egenvekt blir dermed 22 990 tonn. 

Energibruk og CO2-utslipp ved bygging av skip 

Et skip består av flere materialer. Skroget utgjør det meste av skipets vekt.  Vi skal derfor kun regne 

med skrogets materiale når vi beregner skipets vekt. Dette skyldes ført og fremst at denne 

informasjonen er lett tilgjengelig. I tillegg vil et skip inneholde en del plastikk, blant annet i livbåter, 

møbler for mannskapet, sidelykter, tettningslister for vinduer, vannrør, elektriske kabler og 

ankerfortøyning 1204.  

                                                           
1204

 Barrass, side 28. 
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I NIS-registeret er materialet for Berge Atlantic oppgitt til å være stål. Det tyske nettstedet 

vesseltracker.com oppgir skipets skrog til å være laget i stål 1205.  Vi vil derfor regne stål som det 

dominerende materialet og se bort fra andre materialer som bare vil ha en marginal virkning på 

beregninger av energibruk og utslipp ved bygging av et skip.  

Vi vil i det følgende konstruere gjennomsnittlig dødvekt-tonn for ulike kategorier skip ved å bruke 

rapporten fra IMO om utslipp av CO2 ved framdrift av ulike typer skip.  Ved å bruke resultat fra 

regresjonsanalysen presentert tidligere kan vi estimere egenvekt for disse kategorier skip.  

La oss først se på energibruk og CO2-utslipp for konstruksjon av et bulk-skip på størrelse med Berge 

Atlantic. Berge Atlantic er bygd i Sør-Korea. Tabell 544 viser skipsproduksjon etter land i 2008. 

Tabellen viser at Sør-Korea alene står for over 50% av verdens skipsproduksjon. I 2006 sto Sør-Korea 

for 36,5% av den totale skipsproduksjon som samtidig var 100% større i 2006 enn i 2008. 

Skipsproduksjon måles i brutto-tonnasje som altså ikke er et mål på skipets vekt, men på det totale 

indre volum skipet har. 

Tabell 544 Skipsproduksjon etter land 2008 

Land 
10,000 
Brutto-tonn % 

Sør-Korea 1240 50,6 

Kina 840 34,3 

EU 140 5,7 

Japan 90 3,7 

Resten av verden 140 5,7 

   

Total 2450 100 

 

Vi kjenner ikke energibruk og CO2-utslipp ved produksjon av stål i Sør-Korea.  En rapport fra Berkeley 

National Laboratory 1206 om utslipp av CO2 ved produksjon av stål i sentrale utviklingsland har ikke 

med Sør-Korea fordi det er vanskelig å skaffe data om energibruk ved stålproduksjonen i landet. Sør-

Korea er ikke selvforsynt med stål. I 2006 importerte Sør-Korea 10,1 millioner tonn fra Kina. Japan 

eskorterte 7 millioner tonn til Sør-Korea mens Australia eksporterte 532 000 tonn.  

Siden vi ikke har tilgang til data om energibruk og CO2-utslipp fra produksjon av stål produsert i Sør-

Korea kan det være rimelig å estimere disse data ved å se på den globale produksjonen.  

Globalt sett er energibruken for ett tonn rå-stål 20,6 GJ/tonn 1207.  Dette er et veid gjennomsnitt for 

alle produksjonsmåter for stål. En nederlandsk studie rapporterer 22 GJ/tonne, dette inkluderer 

                                                           
1205

 Vesseltracker.com GmbH er et nettsted som tilbyr tjenester som gjør det mulig å følge skips bevegelser ved 
hjelp av AIS (se http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Identification_System ) . I tillegg inneholder nettstedet 
informasjon om de enkelte skip, bl a annet om  lengde, bredde, dybde, dybdegang og fribord for mange skip. Se 
http://www.vesseltracker.com/app  
1206

 Se 
http://proj.moeaidb.gov.tw/ghg/files/g035/30_%B6%7D%B5o%A4%A4%B0%EA%AEa%BF%FB%C5K%B7~%AF%
E0%B7%BD%A8%CF%A5%CE%A4%CECO2%B1%C6%A9%F1.pdf  
1207

 http://www.worldsteel.org/pictures/publicationfiles/Sustainability%20Report%202008_English.pdf  side 29  

http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Identification_System
http://www.vesseltracker.com/app
http://proj.moeaidb.gov.tw/ghg/files/g035/30_%B6%7D%B5o%A4%A4%B0%EA%AEa%BF%FB%C5K%B7~%AF%E0%B7%BD%A8%CF%A5%CE%A4%CECO2%B1%C6%A9%F1.pdf
http://proj.moeaidb.gov.tw/ghg/files/g035/30_%B6%7D%B5o%A4%A4%B0%EA%AEa%BF%FB%C5K%B7~%AF%E0%B7%BD%A8%CF%A5%CE%A4%CECO2%B1%C6%A9%F1.pdf
http://www.worldsteel.org/pictures/publicationfiles/Sustainability%20Report%202008_English.pdf
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framstiling, prosessering og transport av primær-stål 1208. En studie fra Berkeley University regner 

sluttenergi-bruken for ett tonn stål i Kina i 1996 til 30,74 GJ/tonn 1209, med primærenergi-bruk anslått 

til 35,9 GJ/tonn. 

Energibruken varierer selvsagt med produkt og kvalitet. En rapport fra The American Galvanizers 

Association anslår energibruken for galvanisering av stål til 3.4 – 5.3 GJ pr tonn stål, i tillegg til 

energibruken for framstilling av stålet før galvanisering 1210. Utslipp av CO2-ekvivalenter anslås 

samme sted til 0,1-0,33 tonn mer pr tonn galvanisert stål enn for vanlig stål. Varmevalset stål krever 

en primærenergi-bruk på mellom 2,3 og 5,4 GJ/tonn mer enn vanlig stål, for kaldvalset stål er 

merforbruket i forhold til varmevalset stål anslått til 1,6-28 GJ/tonn, i følge an rapport fra Berkeley 

Laboratories  1211. Merforbruket for kaldvalset stål skyldes at dette stålet er tynnere enn varmevalset 

stål.  

For sekundær-stål basert på stål-skrap anslås energibruken samme sted til 4-6,5 GJ/tonn. Dette 

inkluderer bare re-smelting av stålet. En nederlandsk studie anslår energibruken for sekundær-stål til 

16 GJ/tonn, dette inkluderer framstilling, prosessering og transport 1212. 

Energibruk for stål varierer mye mellom land på grunn av ulik elektrisitetsmiks. Tabell 545 viser 

energibruken for produksjon av 1 tonn flytende stål i Nord-Amerika. Til sammen brukes 22,6 GJ for å 

produsere ett tonn med stål når hele produksjonskjeden tas i betraktning. Tabellen viser at tre-

fjerdedeler av samlet energibruk kommer fra forbrenning av kull. Atomkraft står for 3,6% av samlet 

energibruk mens vannkraft har en helt ubetydelig del for stål produsert i Nord-Amerika.  

Tabell 545 Energibruk for produksjon av 1 tonn stål i Nord-Amerika 
1213

 

Energikilde GJ/ tonn tonn 
 GJ/ 
tonn stål 

 
 
Prosent 

Kull 26,4 0,089 2,4 10,4 

Kull fra bitumen 24,8 0,589 14,6 64,7 

Vannkraft   0,1 0,6 

Naturgass 46,8 0,045 2,1 9,4 

Råolje 42,0 0,061 2,6 11,3 

Atomkraft 2291000,0 0,0000004 0,8 3,6 

     

Sum   22,6 100 

 

Tabell 546 viser energibruk for framstiling av 1 tonn stål i Tyskland 2005 og Kina 1995. Den tyske 

produksjonen er basert på 80% fra EAF-produksjonsmåten basert på stålskrap og 20% fra BOF-

produksjonsmåten med framstilling av støpejern fra jernmalm. Vi kjenner ikke den samme 

sammensetningen av kinesisk stål fra 1995. Negative verdier i tabellen framkommer fordi en 

                                                           
1208

 http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/science/2005/s.m.lensink/thesis.pdf    side 35 
1209

 http://ies.lbl.gov/iespubs/47205.pdf , side 6-9  
1210

 http://www.galvanizeit.org/images/uploads/publicationPDFs/Alt._Energy_Low_Res_.pdf  
1211

 http://ies.lbl.gov/iespubs/47205.pdf , side 4 
1212

 http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/science/2005/s.m.lensink/thesis.pdf , page 35 
1213

 http://www.nrel.gov/lci/database/default.asp  

http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/science/2005/s.m.lensink/thesis.pdf
http://ies.lbl.gov/iespubs/47205.pdf
http://www.galvanizeit.org/images/uploads/publicationPDFs/Alt._Energy_Low_Res_.pdf
http://ies.lbl.gov/iespubs/47205.pdf
http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/science/2005/s.m.lensink/thesis.pdf
http://www.nrel.gov/lci/database/default.asp
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energikilde kan brukes både til framstilling av stålskrap og til framstiling av primærstål. Om innsatsen 

av en energikilde er større for sekundærstål enn for primærstål vil fradraget for energikilden ved bruk 

av sekundærstål gi en negativ verdi ved framstilling av nytt stål. 

Tabell 546 viser at energibruken er nesten 330% høyere i Kina enn i Tyskland for framstilling av et 

tonn stål. Dette skyldes hovedsakelig at det tyske stålet inneholder mer stålskrap enn det kinesiske. I 

tillegg kommer forskjeller i elektrisitetsmiks og innsats av ulike energibærere direkte i produksjonen. 

Tabell 546 Energibruk ved framstilling av 1 tonn stål Tyskland 2005 og Kina 1995 
1214

 

 Kina 1995 Tyskland 2005 

Energikilde GJ/tonn Prosent GJ/tonn Prosent 

Atomkraft 0,1 0,1 -0,3 -1,3 

Brunkull 0,0 0,0 -0,3 -1,5 

Steinkull 16,4 19,2 15,2 76,2 

Naturgass 0,0 0,0 -0,6 -3,1 

Råolje 67,0 78,4 2,8 14,2 

Avfall 0,0 0,0 0,0 -0,2 

Sekundærstål 0,0 0,0 3,0 15,2 

Solenergi  0,0 0,0 0,0 

Vannkraft 2,0 2,3 0,1 0,6 

Vindkraft 0,0 0,0 0,0 -0,1 

Total 85,5  19,9  
 

Figur 158 Elektrisitetsmiks Tyskland 2006 og Sør-Korea 2006 
1215

 

 

Figur 158 viser elektrisitetsmiksen i Tyskland og Sør-Korea 2006, basert på statistikk fra det 

internasjonale energibyrået, IEA. Tyskland er valgt som et referanseland for å vurdere  elektrisitets-

miksen i Sør-Korea. Figuren viser at Sør-Korea har en større andel atomkraft og en mindre andel kull 

enn Tyskland. Sør-Korea bruker også mer naturgass mens Tyskland bruker mer vannkraft og fornybar 

energi (vindkraft, solenergi, energi fra avfall).   

                                                           
1214

 fra http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php , for Tyskland er betegnelsen  Metall-Stahl-
DE-mix-2005 valgt, for Kina Metall-Stahl-CN. 
1215

 http://www.iea.org/textbase/stats/pdf_graphs/DEELEC.pdf for Tyskland og 
http://www.iea.org/textbase/stats/pdf_graphs/KRELEC.pdf for Sør-Korea. 

http://www.iea.org/textbase/stats/pdf_graphs/DEELEC.pdf
http://www.iea.org/textbase/stats/pdf_graphs/KRELEC.pdf
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Figur 159 viser elektrisitetsmiksen i Kina i 2006. Kina har betydelig mer kull og olje og mindre 

atomkraft og naturgass enn Sør-Korea. Vi ser også at elektrisitetsmiksen i Kina ikke kan overføres 

direkte til produksjon av stål. Tabell 546 viser at Kina bruker betydelig mer olje til produksjon av stål 

enn det elektrisitetsmiksen skulle tilsi. Dette skyldes at olje brukes direkte i produksjonen og ikke 

bare til produksjon av elektrisitet. 

Energibruken registrert i ProBas for kinesisk stålproduksjon fra 1995 synes å være høy. En studie fra 

Berkeley Laboratories om stålproduksjon i Kina anslår energibruken til 30,7 GJ/tonn, betydelig 

mindre enn de 85,5 GJ/tonn som er registrert i databasen ProBas. 

Figur 159 Elektrisitetsmiks Kina 2006 
1216

 

 

Ut fra denne diskusjonen velger vi å bruke et globalt gjennomsnitt for Sør-Koreas stålproduksjon. 

Målt med elektrisitetsmiks synes hverken Nord-Amerika, Tyskland eller Kina å være representative 

for Sør-Korea. Vi tar utgangspunkt i globale verdier for energibruk og CO2-utslipp fra stålproduksjon 

og bruker disse for produksjon av skip i Sør-Korea. Siden Sør-Korea står for over halvparten av all 

skipsproduksjon i verden i 2006 benytter vi også disse data for skipsbygging generelt. 

World Steel Organization gir i sin ”Sustainability Report” for 2008 følgende estimat for global 

produksjon av stål: 

Tabell 547 Energibruk og utslipp av CO2 for global stålproduksjon 

Energibruk 20,6 GJ/tonn stål 

Utslipp CO2 1,7 tonn/tonn stål 

 

Tabell 547 omfatter bare CO2 og ikke CO2-ekvivalenter. Estimatet for energibruk fra ProBas for tysk 

stål-miks 2005 ligger veldig nære det globale estimat. I ProBas estimeres utslipp av CO2-ekvivalenter i 

størrelsesorden 1,52 tonn/tonn stål, noe lavere enn det globale snittet.  Gassen CO2 står for 99,5% av 

utslipp av CO2-ekvivalenter i estimatet fra ProBas, bare metan har i tillegg helt marginale utslipp av 

                                                           
1216

 http://www.iea.org/textbase/stats/pdf_graphs/CNELEC.pdf  

http://www.iea.org/textbase/stats/pdf_graphs/CNELEC.pdf
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de gassene som er definert som drivhusgasser i Kyoto-protokollen 1217. Vi bruker derfor estimat for 

CO2-utslipp ensbetydende med utslipp av CO2-ekvivalenter når det gjelder produksjon av stål.  

Estimatet i Tabell 547 gjelder for stål. I skip brukes stålplater. Valsing av stål til stålplater krever mer 

energi. I rapporten fra Berkeley Laboratories anslås ekstra energibruk for produksjon av 

varmevalsede stålplater til mellom 2,3 og 5,4 GJ ekstra pr tonn varmevalset stål i forhold til vanlig 

stål.  EUROFER, den europeiske organisasjonen for stålprodusenter, anslår utslipp av CO2 til 2,036 

tonn/tonn varmevalset stål 1218 . Vi vil derfor bruke følgende estimat i de videre beregninger for 

bygging av skip: 

Tabell 548 Global energibruk og utslipp av CO2 ved produksjon av 1 tonn varmevalset stål 

Energibruk 24,45 GJ/tonn stål 

Utslipp CO2 2,036 tonn/tonn stål 

 

Med disse estimatene kan vi anslå energibruk og utslipp av CO2 for produksjon av Berge Atlantic. 

Resultatet er i Tabell 548Tabell 549. Alt i alt brukes det 562 TJ til produksjon av et skip av denne 

typen, med CO2-utslipp på litt over 46 808 tonn. Energibruken svarer til nesten 156 GWh. 

Tabell 549 Energibruk og utslipp av CO2 for produksjon av Berge Atlantic 

Egenvekt 25 560 tonn 

Energi 24,45 GJ/tonn varmevalset stål 

Energi totalt 562 TJ 

CO2 2,036 tonn/tonn varmevalset stål 

CO2 totalt 46 808 tonn  

 

Beregninger av energibruk og CO2-utslipp fra verdens skipsflåte 

IMO har utarbeidet en rapport om reduksjon av CO2-utslipp ved framdrift av ulike typer skip 1219. I 

denne rapporten blir skip delt inn i hovedgrupper (oljetanker, produkt-tanker, bulk-skip etc). 

Innenfor hver hovedgruppe blir skipene gruppert etter dødvekt-tonn. For hver gruppe oppgis tallet 

på skip.  Vi har beregnet egenvekt for et representativt skip i hver gruppe ved å beregne 

middelverdien for dødvekt-tonn i gruppen. Beregningen av egenvekt er gjort med 

regresjonskoeffisientene som er presentert i diskusjonen ovenfor og som ligger til grunn for 

estimatet av energibruk og CO2-utslipp for produksjon av  Berge Atlantic. Deretter er egenvekten 

multiplisert med energibruksfaktorer og faktorer for CO2-utslipp som er presentert i Tabell 547. 

Tabell 550 viser resultatet av denne beregningen.  

 

                                                           
1217

 http://en.wikipedia.org/wiki/Kyoto_Protocol  
1218

 http://www.eurofer.org/index.php/eng/News-Publications/Publications , page 42  
1219 Buhaug, Ø.; Corbett, J. J.; Endresen, Ø.; Eyring, V.; Faber, J.; Hanayama, S.; Lee,  D. S.;  Lee, D.; Lindstad, H.; 

Mjelde, A.; Pålsson, C.; Wanquing, W.; Winebrake, J. J.; Yoshida, K: Updated Study on Greenhouse Gas 

Emissions from Ships: Phase I Report; International Maritime Organization  IMO) London, tabell 14 side 30, 

http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D23703/INF-6.pdf  

http://en.wikipedia.org/wiki/Kyoto_Protocol
http://www.eurofer.org/index.php/eng/News-Publications/Publications
http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D23703/INF-6.pdf
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Tabell 550 Energibruk og CO2-utslipp fra samlet skipsflåte  

Skipstype Dødvekt Egenvekt 
Energi   
(TJ) 

CO2 
Tonn Antall 

Energi alle 
(TJ) 

CO2 alle 
tonn 

Råolje-tankere 300 000 40 606 993 82 674 494 490 452 40 840 891 

Råolje-tankere 160 000 22 718 555 46 254 353 196 075 16 327 576 

Crude oil tankers 100 000 20 616 504 41 974 353 177 931 14 816 707 

Råolje-tankere 70 000 17 643 431 35 921 180 77 646 6 465 767 

Råolje-tankere 35 000 11 102 271 22 604 245 66 504 5 537 883 

Råolje-tankere 5 000 1 915 47 3 899 114 5 338 444 496 

Olje-produkt tankere 60 000 16 163 395 32 907 198 78 246 6 515 681 

Olje-produkt tankere 40 000 12 285 300 25 012 456 136 968 11 405 561 

Olje-produkt tankere 15 000 5 401 132 10 996 193 25 486 2 122 236 

Olje-produkt tankere 7 500 2 829 69 5 760 466 32 231 2 683 932 

Olje-produkt tankere 2 500 972 24 1 980 3 959 94 115 7 837 127 

Chemical tanker 20 000 6 979 171 14 210 1 010 172 346 14 351 613 

Chemical tanker 15 000 5 401 132 10 996 584 77 117 6 421 687 

Chemical tanker 7 500 2 829 69 5 760 642 44 404 3 697 607 

Chemical tanker 2 500 972 24 1 980 1 659 39 438 3 284 111 

LPG Tanker 50 000 14 387 352 29 292 138 48 543 4 042 302 

LPG Tanker 25 000 8 453 207 17 210 943 194 893 16 229 095 

LNG Tanker 200 000 23 930 585 48 721 4 2 340 194 885 

LNG Tanker 100 000 20 616 504 41 974 239 120 469 10 031 708 

Bulk 200 000 23 930 585 48 721 119 69 625 5 797 828 

Bulk 150 000 22 519 551 45 849 686 377 705 31 452 260 

Bulk 80 000 18 858 461 38 395 1 513 697 610 58 091 369 

Bulk 47 500 13 893 340 28 287 1 864 633 186 52 726 617 

Bulk 22 500 7 729 189 15 736 2 090 394 948 32 888 077 

Bulk 5 000 1 915 47 3 899 1 120 52 442 4 366 975 

Bulk 10 000 3 714 91 7 562 674 61 205 5 096 673 

Bulk 7 500 2 829 69 5 760 1 528 105 684 8 800 534 

Bulk 2 500 972 24 1 980 11 006 261 639 21 787 174 

General cargo 10 000 3 714 91 7 562 1 225 111 241 9 263 241 

General cargo 7 500 2 829 69 5 760 1 089 75 321 6 272 108 

General cargo 2 500 972 24 1 980 1 486 35 326 2 941 645 

        

Sum 1 760 000 339 691 8 305 2 307 691 610 36 630 412 735 366 

 

Container-skip og ro-ro skip er ikke inkludert. Likeledes er fiskebåter, forsyningsskip og taubåter samt 

alle typer passasjerskip utelatt. For container-skip er den viktigste grunnen at skipene ikke måler 

lastekapasiteten i dødvekt men i teu 1220.  

                                                           
1220

 teu= twenty-foot equivalent unit, se http://en.wikipedia.org/wiki/Twenty-foot_equivalent_unit  

http://en.wikipedia.org/wiki/Twenty-foot_equivalent_unit
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De største olje-tankere er opp mot 550 000 dødvekt-tonn (Ultra-large  crude carrier). Vi har derfor 

satt middelverdien for den største gruppa av oljetankere til 300 000 tonn. For de andre gruppene har 

vi ikke gjort noen korreksjoner for gruppa med den høyeste dødvekta. Det betyr f eks at 

middelverdien for de største bulk-skip er den nedre grensa for denne gruppa siden vi ikke kjenner de 

største skipene i gruppa. 

Ut i fra Tabell 550 anslår vi energiforbruket for å lage de 36 277 skip som er inkludert i tabellen til 4,8 

millioner TJ. Det samlede utslipp av CO2 anslås til over 398 millioner tonn. 

I følge det amerikanske byrået RITA 1221 hadde Norge i 2006 den åttende største skipsflåten målt i 

dødvekt-tonn i verden 1222. Byrået har fordelt dødvekten på ulike grupper skip. I tillegg har byrået 

oppgitt antall skip i hver gruppe. Ut fra denne informasjonen har vi konstruert et gjennomsnittlig skip 

i hver gruppe. Ved hjelp av regresjonskoeffisientene som er presentert ovenfor har vi beregnet 

egenvekten for alle gjennomsnittlige skip. Deretter er energiforbruket og utslipp av CO2 beregnet 

som ovenfor for gjennomsnittsskipet. Til slutt er energiforbruket og CO2-utslippet for gjennomsnitt-

skipet i hver gruppe multiplisert med antall i hver gruppe. Dermed kan vi beregne sum energibruk og 

CO2-utslipp for hver gruppe og for alle grupper samlet. Omregningen via gjennomsnitt-skip er viktig 

for å bruke regresjonskoeffisientene innenfor deres gyldighetsområde. Hadde vi brukt 

regresjonskoeffisientene for sum dødvekt i gruppene ville vi ekstrapolert regresjonslinjen utover det 

empiriske grunnlaget for linjen. Ved å gå veien om gjennomsnittsskip holder vi oss innenfor det 

empiriske grunnlaget som er brukt  for å beregne regresjonslinjen.  Dermed unngår vi ekstrapolering 

av regresjonslinjen. 

Til sammen var 8 containerskip registrert for Norge i 2006. Disse er ikke inkludert i analysen. 

Tabell 551 viser resultatet. Det samlede energiforbruket for å bygge den norske skipsflåten i 2006 

anslås til nesten 220 292 TJ. Det samlede CO2-utslipp anslås til 18,3 millioner tonn CO2. 

Tabell 551 Energiforbruk og CO2-utslipp for produksjon av den norske flåten i 2006 

 Antall Dødvekt-tonn 

Gj.snitt  
dødvekt-
tonn 

Egenvekt 
  (tonn) 

Energi totalt 
       (TJ) 

CO2 totalt  
   (tonn) 

Tankere 319 20 600 027 64 577 16 875 131 618 10 960 100 

Bulk-skip 202 10 343 341 51 205 14 618 72 195 6 011 859 

Roll on-roll 
off 

72 1 486 793 20 650 7 177 12 634 1 052 025 

General 
cargo 

37 427 515 11 554 4 250 3 845 320 172 

Sum 630 32 857 676  42 920 220 292 18 344 157 

 

  

                                                           
1221

 Dette byrået koordinerer forskningen til det amerikanske transport-departementet, se 
http://www.rita.dot.gov/  
1222

 http://www.bts.gov/publications/maritime_trade_and_transportation/2007/html/table_07_04.html  

http://www.rita.dot.gov/
http://www.bts.gov/publications/maritime_trade_and_transportation/2007/html/table_07_04.html
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Vedlegg 
Tabell 552 Registrerte skip  med egenvekt 

Type Navn Skrog Dødvekt 
Fortreng-
ningsvekt Egenvekt 

Oljetanker Desh Shanti Double 146840 182027 23996 

Oljetanker Hadiyah Double 121109 141256 20147 

Oljetanker Torm Freya Double 45983 55829 9849 

Oljetanker Pavel Chernysh Double 100600 120734 19763 

Oljetanker Rising Phoenix Single 39717 48338 8621 

Oljetanker Rokkosan Double 300257 342285 42028 

Oljetanker Ryuohsan Double 281050 319581 38531 

Oljetanker Desh Prem Double 113976 132663 18686 

Oljetanker Tordis Knutsen Double 123848 144702 20854 

Oljetanker Krymsk Double 115605 134046 18420 

Oljetanker Front Highness Single 284317 316557 32240 

Oljetanker Golden River Single 284497 316557 32060 

Oljetanker Front Beta Double 135915 159478 23563 

Oljetanker Front Voyager Single 149999 170857 20858 

Oljetanker Front Delta Double 136055 159478 23423 

Oljetanker Front Alfa Double 150038 171567 21529 

Oljetanker Front Pride Double 149686 171567 21881 

Oljetanker Front Fighter Double 147048 169568 22520 

Oljetanker Front Splendour Double 149745 171627 21822 

Oljetanker Front Glory Double 149834 171567 21733 

Oljetanker Front Hunter Double 146286 169586 23318 

Oljetanker Nordic Hunter Double 149999 172945,5 22948,5 

Oljetanker Nordic Hawk Double 151475 152863,3 22873,8 

Oljetanker Front Ardenne Double 149999 172028 22029 

Oljetanker Nordic Fighter Double 149999 171852 21853 

Oljetanker Mindanao Double 149999 173206,7 23208 

Oljetanker Front Warrior Double 149999 171770 21771,7 

Oljetanker Front Brabant Double 153152 175013 21861 

Oljetanker Nordic Saturn Double 157332 180021 22689,13 

Oljetanker Nordic Discovery Double 149999 171836 21836,8 

Oljetanker Front Melody Double 149995 172746 22751 

Oljetanker Front Symphony Double 149995 172746 22751 

Oljetanker Nordic Apollo Double 149997 172974,3 22977,3 

Oljetanker Edinburgh Single 302493 338079 35586 

Oljetanker Front Duke Single 284480 316557 32137 

Oljetanker Front Ace Single 274999 308244 33245 

Oljetanker Front Duchess Single 284480 316557 32077 
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Oljetanker Mayfair Double 298405 341108 42703 

Oljetanker Camden Double 298306 341108 42802 

Oljetanker Kensington Double 298306 341108 42802 

Oljetanker Songa Chelsea Double 298432 341108 42676 

Oljetanker Hampstead Double 298306 341108 42802 

Oljetanker Front Vanguard Double 299999 339049 39050 

Oljetanker Front Century Double 311189 352992 41803 

Oljetanker Front Vista Double 300149 339108 38959 

Oljetanker Front Champion Double 299998 341704 41706 

Oljetanker Front Crown Double 311176 352992 41816 

Oljetanker Front Chief Double 299998 341766 41768 

Oljetanker Front Circassia Double 306009 343022 43030 

Oljetanker Front Commander Double 299998 341822 41823,8 

Oljetanker Ocana Double 299999 338963 38964 

Oljetanker Front Opalia Double 299997 342045 42048 

Oljetanker Golden Victory Double 300155 339108 38953 

Oljetanker Front Commodore Double 298620 339136 40516 

Oljetanker Front Scilla Double 302561 344241 41680 

Oljetanker Oliva Double 298530 339136 40671 

Oljetanker Front Eagle Double 299983 341767 41784,4 

Oljetanker Front Page Double 299164 338982 39818 

Oljetanker Front Serenade Double 299152 338982 39830 

Oljetanker Ondina Double 299157 338982 39825 

Oljetanker Front Falcon Double 299984 341973 41974 

Oljetanker Otina Double 298465 339136 40671 

Oljetanker Front Energy Double 299998 343967 43969 

Oljetanker Universal Queen Double 309373 352410 43036 

Oljetanker Front Shanghai Double 298971 344300 45329 

Chemical tanker Kalia Double 5771 5771 1865 

Chemical tanker Ginga Tiger Double 25452 32807 7355 

Chemical tanker Torill Knutsen Double 14910 20426 5516 

LPG Tanker Berge Danuta Double 50260 79090 22266 

LPG Tanker Raggane Double 54592 73459 19152 

LNG Tanker Kew Bridge Double 16228 23021 6793 

LNG Tanker Rene Single 28095 38576 10481 

Bulk Leonid Sobolev Single 23940 31880 7940 

Bulk FRONT GUIDER Double 169142 173243 23509 

Bulk FRONT CLIMBER Double 149999 192650 23269 

Bulk FRONT LEADER Double 169381 192650 23269 

Bulk FRONT DRIVER Double 169177 173471 23473 

Bulk FRONT VIEWER Double 149998 173268 23269 
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Bulk FRONT STRIVER Double 169204 192650 23446 

Bulk FRONT RIDER Double 149997 173471 23473 
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