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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 1 mens diesel har en energitetthet på 38,6 MJ/liter 2. 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 3. 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 4. Bruk av etanol kan dermed øke ytelsen til en ottomotor siden etanol tillater 

høyere kompresjon til samme temperatur. 

Etanol fordamper lettere enn bensin 5. 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 høyere 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 6. Etanol kan ikke brukes i en dieselmotor.   

Etanol kan brukes i otto-motorer 7 , sammen med elektromotorer som hybridbiler eller det kan 

brukes i brenselceller 8 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 9. 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 10. En brenselcelle har en virkningsgrad på 36% dersom det 

antas at hele varmen som ikke brukes til produksjon av hydrogen går tapt 11, virkningsgraden blir 68 

                                                           
1
 http://en.wikipedia.org/wiki/Alcohol_fuel#Methanol_and_ethanol  

2
 http://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_fuel  

3
 Oktantall er ikke viktig for diesel siden blandingen av luft og gass ikke antennes før sylinderne. 

4
 http://en.wikipedia.org/wiki/Octane_rating  

5
 Ecotraffic, Systemeffektivitet för alternative drevmedel, Vägverket,  

http://publikationswebbutik.vv.se/upload/1936/2001_39_systemeffektivitet_for_alternativa_drivmedel.pdf, 
side 35 
6
 http://de.wikipedia.org/wiki/Biokraftstoff  

7
 En ottomotor er en bensinmotor hvor en blanding av luft og drivstoff antennes med en ekstern tenning. 

Drivstoffet kan enten blandes med luft før innsprøyting i sylinderne eller drivstoff kan sprøytes direkte inn i 
sylinderne og blandes med luft der. 
8
 http://running_on_alcohol.tripod.com/id30.html (”The ideal fuel for a fuel cell is ethanol.”) 

9
 ibid. 

10
 Ecotraffic,  Tabell 6, side 42  

11
 http://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_cell  

http://en.wikipedia.org/wiki/Alcohol_fuel#Methanol_and_ethanol
http://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_fuel
http://en.wikipedia.org/wiki/Octane_rating
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/1936/2001_39_systemeffektivitet_for_alternativa_drivmedel.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Biokraftstoff
http://running_on_alcohol.tripod.com/id30.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_cell
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prosent dersom det antas at 50% av denne varmen kan omdannes til nyttbar energi ( f eks i 

varmeapparat) 12. 

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 13. 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 14. 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 15. Dette gjøres ved å behandle biomassen med en syre som bryter 

ned hemicellulose og oppløser lignin 16 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. 

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 17.  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 18 skilles 

etanol fra metanol. Denne siste omdanningen vil ikke bli vurdert her. 

Etanol kan også produseres fra petroleum eller fra hydrering av etylen 19. 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. 

                                                           
12

 Se Jordanger, E., Møller-Holst, S., Maurstad, O.,Brevik, D.A. : Hydrogen som energibærer,    
http://www.sft.no/nyheter/dokumenter/hydrogen_energibaerer.pdf, side 31 
13

 http://en.wikipedia.org/wiki/E85  
14

 http://www.nrel.gov/biomass/pdfs/40742.pdf , side 1 
15

 http://www.snl.no/lignin  
16

 http://www.nrel.gov/biomass/pdfs/40742.pdf , side 1 
17

 ibid., side 6 
18

 http://www.freepatentsonline.com/4380681.html  
19

 http://en.wikipedia.org/wiki/Ethanol_fuel  

http://www.sft.no/nyheter/dokumenter/hydrogen_energibaerer.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/E85
http://www.nrel.gov/biomass/pdfs/40742.pdf
http://www.snl.no/lignin
http://www.nrel.gov/biomass/pdfs/40742.pdf
http://www.freepatentsonline.com/4380681.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethanol_fuel
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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 20.  

Figur 1  viser stegene i produksjon av etanol fra to kilder, korn/sukkeroe samt cellulose fra biomasse. 

Figur 1 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. 

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 21 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. 

 

                                                           
20

 http://www.nytimes.com/gwire/2009/06/10/10greenwire-shell-sells-cellulosic-ethanol-blend-in-canada-
10074.html 
21

 http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php  

http://www.nytimes.com/gwire/2009/06/10/10greenwire-shell-sells-cellulosic-ethanol-blend-in-canada-10074.html
http://www.nytimes.com/gwire/2009/06/10/10greenwire-shell-sells-cellulosic-ethanol-blend-in-canada-10074.html
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php
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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 2 viser prosess-skjema for produksjon av 1 TJ etanol fra hvete beregnet brutto. I figuren er det 

tatt med de interne navnene fra ProBas for produktene ved ethvert ledd i kjeden. 

Figur 2 Prosess-skjema for produksjon av 1 TJ etanol fra hvete (brutto) 

 

Tabell 1  viser brutto produksjonskjede for 1 TJ etanol med hvete som råstoff. Tabellen inneholder 

det interne navnet på datasettet i ProBas slik at leseren kan finne igjen oppstillingen om 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 

prosentpoeng av opprinnelig energiinnhold i 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.  
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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 1 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 

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 3 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 
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rabatt for hvete ut fra den mengde raps som spares for produksjon av DDGS. Fradraget for denne 

besparelsen utgjør netto-estimatet for hvete. 

Figur 3 Prosess-skjema for produksjon av etanol fra hvete (netto) 

 

Tabell 2 viser en detaljert oversikt over netto-estimatet for produksjonskjeden. 

Tabell 2 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 

22
 

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 

                                                           
22

 Betegnelsen /Raps betyr her at produksjon av DDGS (”distillers dried grains with sollubles”) fra hvete sparer 
produksjon av DDGS fra raps. Rabatten (tysk ”Gutschrift”) beregnes derfor i forhold til den mengde raps som 
eventuelt måtte brukes dersom DDGS ikke kunne produseres fra hvete. 
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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 

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 4  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 4 Prosess-skjema for produksjon av etanol fra strå 
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Tabell 3 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 

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 3 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 
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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 

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 23. 

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 24 fra mais.  

For det andre brukes overskuddet fra gjæringen til produksjon av elektrisitet. Gjæringen produserer 

øl 25 som destilleres til ren etanol. Ikke nyttbar varme fra gjæringsprosessen kondenseres og 

omdannes 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.  

                                                           
23

 Se ProBas, Fermenter\Bio-EtOH-Ligno (Mais)-DE-2010/netto, avsnitt Beschreibung. 
24

 Se ProBas, DDGS-Gutschrift/Raps-DE (energetisch) 
25

 http://www.nrel.gov/docs/fy02osti/32438.pdf , side 5 

http://www.nrel.gov/docs/fy02osti/32438.pdf
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 Figur 5 viser prosess-skjema for produksjon av etanol fra mais. 

Figur 5 Prosess-skjema for produksjon av etanol fra mais (netto) 

 

Tabell 4 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. 

Tabell 4 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 
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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-km (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. 

 

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 6 Prosess-skjema for produksjon av etanol fra sukkerroe 
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Figur 6  viser prosess-skjema for produksjon av etanol fra sukkerroe. 

Tabell 5 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 5  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 

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 
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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 6 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 6 Kjedevirkningsgrad, energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter for brutto produksjon av 1 TJ energi fra etanol 
med ulike råvarer 

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 6 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 

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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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 7 Kjedevirkningsgrad for brutto produksjonskjeder for etanol fra ulike råvarer 

 

 Figur 7 viser kjedevirkningsgraden for brutto produksjonskjeder for etanol fra ulike råstoff. 

Tabell 7 Energibruk og utslipp for prosessvarme og transport for brutto produksjon av 1 TJ energi fra etanol fra ulike 
råvarer 

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 7  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. 
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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 8 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 8 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 9 Energibruk og utslipp for prosessvarme og transport for netto produksjon av 1 TJ energi fra etanol fra ulike 
råvarer 

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 9  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. 



20 
 

 Figur 8 og  Figur 8Figur 8 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 8 Energiforbruk transport MJ/liter    Figur 9 Energibruk prosessvarme MJ/liter

  

Forskjell brutto-netto 
I kjedene vi har analysert er det bare hvete som har både brutto og netto produksjonskjede. 

Figur 10 Forskjell i kjedevirkningsgrad brutto-netto for etanol fra hvete 

 

 Figur 10 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-
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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 26  gir en oversikt over bruk av etanol i 

konvensjonell otto-motor.  Tabell 10 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 10 Kjedevirkningsgrad for etanol med ulike råvarer 

 
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 

11  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 11 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 % 

 

                                                           
26 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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Tabell 11  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 12 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 

 

Tabell 12 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. 
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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 27, EUCAR 28 og 

CONCAWE 29. EUCAR er bilindustriens forskningsråd og CONCAWE er oljeindustriens bransjeorgan for 

helse, miljø og sikkerhet i raffinering og distribusjon 30. 

I tillegg skal vi presentere noen estimat fra DeLucchi 31 og et estimat for produksjon av etanol fra 

sukkerrør i Brasil fra Macedo & Seabra 32. 

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. 

Tabell 13 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 

                                                           
27

 Concawe/EuCar: WTW, http://ies.jrc.ec.europa.eu/WTW.html 
28

 http://www.eucar.be/ 
29

 http://www.concawe.be/Content/Default.asp 
30

 Se side 1, http://ies.jrc.ec.europa.eu/uploads/media/V3.1%20TTW%20Report%2007102008.pdf 
31

 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 
32

 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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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 14 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.  

Tabell 15 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 
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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 16 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. 

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 33. 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  34 forekommer sammen med cellulose men har betydelig kortere 

                                                           
33

 http://no.wikipedia.org/wiki/Cellulose 
34

 http://no.wikipedia.org/wiki/Hemicellulose 

http://no.wikipedia.org/wiki/Cellulose
http://no.wikipedia.org/wiki/Hemicellulose
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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 35. 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 17 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. 

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. 

 

                                                           
35

 http://no.wikipedia.org/wiki/Lignin og http://en.wikipedia.org/wiki/Lignin 

http://no.wikipedia.org/wiki/Lignin
http://en.wikipedia.org/wiki/Lignin
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Tabell 18 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 19 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 

 

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. 
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Tabell 20 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 21 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 

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 
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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 22 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 23 Gjødsel for produksjon av 1 MJ energi fra mais 

 
kg 

Nitrogen 0,00084664 

Kalsiumoksyd 0,0004225 

Potassiumoksyd 0,00056497 

Ugrassmiddel 3,9302E-05 

Såkorn 0,00084664 

  Sum input 0,06082699 
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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 24 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. 

 

Etanolestimat fra DeLucchi 
Vi skal også se på noen etanol-estimat fra DeLucchi 36. 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 25 Energibruk i MJ pr km med etanol fra tre/grass og mais.  

 
tre/grass Mais 

                                                           
36

 DeLucchi, M. A.: A Multi-Country Analysis of Lifecycle Emissions from Transportation Fuels and Motor 
Vehicles, Institute of Transportation Studies. University of California, Davis, 2005, UCD-ITS-RR-05-10, 
http://pubs.its.ucdavis.edu/publication_detail.php?id=52 

http://pubs.its.ucdavis.edu/publication_detail.php?id=52
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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 37 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 38. 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 39. Resten 

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 40.  

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. 

                                                           
37

 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 
38

 Ibid., side 21. 
39

 http://en.wikipedia.org/wiki/Bagasse 
40

  Zuurbier & van de Vooren, side 22.  

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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 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 41 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. 

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 42 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 43. 

                                                           
41

 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.  
42

 http://bioenergy.ornl.gov/papers/misc/energy_conv.html 
43

 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 

http://bioenergy.ornl.gov/papers/misc/energy_conv.html
http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf


33 
 

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 26 er hentet fra Macedo og Seabra 44 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 1 viser formel for utregning av tapsmultiplikator. Hva som er input og output i produksjonen 

vises i Tabell 26 . Tapsmultiplikatoren kan beregnes med og uten godskriving av  nyttbar energi som 

produseres fra bagasse og annet overskuddsmateriale. Resultatet vises i Tabell 26. Likning 2 viser 

formel for utregning av virkningsgraden med og uten godskriving for produksjon av elektrisitet fra 

bagasse og annet overskuddsmateriale. 

Likning 1  Tapsmultiplikator 

  
                          

            
 

Likning 2 Virkningsgrad 

  
 

 
 

 Tabell 26 Energibalanse for produksjon av etanol med ulike produksjonsmodeller. MJ pr tonn sukkerrør. 

MJ/tonn sukkerrør 

  

2006 

2020 
Elektri-
sitet 45 

2020 
Etanol 
46 

Energi input Total A=B+F 235 262 269 

 

Jordbruk B=C+D+E 211 238 238 

 

Produksjon av sukkerrør C 109 142 143 

                                                           
44

 Table 4, side 99. 
45

 Modell hvor bagass og annet overskuddsmateriale brukes til produksjon av elektrisitet 
46

 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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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 26 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 elektrisitet fra naturgass basert på  biomasse hvor virkningsgraden for produksjon av 

elektrisitet relativt til energiinnholdet i biomassen er 40% i 2006 og 50% i 2020. Den høyeste 

virkningsgraden får vi i modellen 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 produksjon av 

elektrisitet fra bagasse. I denne modellen brukes bagasse og annet overskuddsmateriale både til 

produksjon av elektrisitet og til ekstra produksjon av etanol. 

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 26 ut fra antakelsen om liter etanol pr tonn sukkerrør 

som vi har gjengitt ovenfor. Likning 3 viser formelen for utregningen.  

Likning 3 Energiinnhold pr liter etanol 

  

     
 

  

    
 
    

     
 

 

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 
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bærekraft 47, EUCAR 48 og CONCAWE 49. EUCAR er bilindustriens forskningsråd og CONCAWE er 

oljeindustriens bransjeorgan for helse, miljø og sikkerhet i raffinering og distribusjon 50. 

Concawe/EuCar gir et estimat for produksjon av etanol fra sukkerrør i Brasil 51. 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 tonn-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 52)  for 

godstransport med skip  og Simonsen (2020b53) 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 

energiinnhold på  22,3 MJ/liter (tall brukt av Macedo og Seabra) og en tetthet på 0,79 kg/liter 54  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 55. Denne mengden 

med etanol tilsvarer et energiinnhold på 1412,57 TJ. For å produsere denne mengde etanol trengs 

                                                           
47

http://ies.jrc.ec.europa.eu/WTW.html 
48

 http://www.eucar.be/ 
49

 http://www.concawe.be/Content/Default.asp 
50

 Se side 1, http://ies.jrc.ec.europa.eu/uploads/media/V3.1%20TTW%20Report%2007102008.pdf 
51

 Se regnearket Input Data BIO 181108.xls tilgjengelig på  

http://ies.jrc.ec.europa.eu/uploads/media/Input_data_BIO%20181108.xls  
52

 Simonsen, M,: Godstransport med skip, Notat Vestlandsforsking februar 2010, 
http://vfp1.vestforsk.no/sip/index.html 
53

 Simonsen, M.: Energibruk og utslipp fra godstransport på vei. En livsløpanalyse. Notat Vestlandsforsking 
januar 2020, http://vfp1.vestforsk.no/sip/index.html 
54

 Bioenergy Conversion Factors, Bioenergy Feedstock Information Network, US Dept. og Energy,   
http://bioenergy.ornl.gov/papers/misc/energy_conv.html 
55

 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 

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/uploads/media/Input_data_BIO%20181108.xls
http://vfp1.vestforsk.no/sip/index.html
http://vfp1.vestforsk.no/sip/index.html
http://bioenergy.ornl.gov/papers/misc/energy_conv.html
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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 56. 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 relevante energikjeder 

for transporten 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 27 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 57. I tabellen har vi trukket  ut energibruken for transport til tankanlegg i  Brasil som er 

beregnet i Tabell 26 ovenfor og som utgjør 37 MJ/tonn sukkerrør med dagens produksjonsmodell og 

45 MJ pr tonn sukkerrør for de andre to produksjonsmodellene.  

I Tabell 27 er energimengden i frakten omregnet 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. 

Tabell 27 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 

 

                                                                                                                                                                                     
innholder også vekten av utrustning og mannskap. Vi ser bort fra dette her og antar at lastekapasitet er lik 
dødvekt. 
56 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 
57

 Simonsen (2010b) 

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 28 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 27 og er beregnet 

eksklusive transporten beregnet i Tabell 26 som gjaldt transport til tankanlegg i Brasil. Alle andre tall i 

tabellen er hentet fra Tabell 26. 

Tabell 28 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 29 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 

   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 
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Utslipp CO2-ekv. med godskriving gram/MJ Q=N/O 12,1 0 4,8 

 

Utregningene fra Macedo og Seabra er gjengitt i Tabell 29. 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 som energikilde. 

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 fra produksjon av etanol til 

null i 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 settes 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. 

Tabell 30 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 31 Utslippsfaktor CO2-ekvivalenter i g/MJ for ulike produksjonsmodeller inklusive transport til EU 

 
Enhet 

 
2006 2020 2020 
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Elektrisitet 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 31 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 29 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 bruke tall fra CONCAWE/EuCar for den direkte energibruken, det vil si 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 58) 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 framdrift av kjøretøyet. 

Tabell 32 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.  

Kolonne B i Tabell 32 inneholder tapsmultiplikator fra Tabell 28 for beregning av energibruk og 

utslippsfaktor i g/MJ fra Tabell 31 for beregning av utslipp av CO2-ekvivalenter.  

                                                           
58

 Vi bruker her den samme energibruksfaktoren som Macedo og Seabra. 
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Tabell 32 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 59 

(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  

 

 

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 32 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 vogn-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 

                                                           
59

 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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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 60. 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 61 . 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 62. 

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 63. 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.  

                                                           
60

 http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php 
61

 
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd
#S 
62

 
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd
#T 
63

 Se ProBas - Details: Anbau\Zuckerrohr-BR-2000 

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
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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 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. 

Tabell 33 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 33 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 34 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 34 Utslipp av SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter i  brutto direkte energikjede-tillegg  (Well-to-Tank). 
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Enhet  SO2 TOPP 

Dyrkingsledd 64 kg/TJ A 23,4 28,1 

Prosesseringsledd 65 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 34 er beregnet etter  Likning 4 hvor første ledd regner om til kg pr MJ og siste ledd 

regner om fra kg/MJ til gram/MJ. 

Likning 4 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 34 bli brukt for brutto direkte energikjede-tillegg (Well-to-Tank). 

Oppsummering andre etanol-estimat 
Tabell 35 viser tapsmultiplikatorer for produksjon av etanol fra ulike råvarer. Vi tar med estimat fra 

den tyske LCA-databasen ProBas 66 for etanol fra sukkerroe, mais, hvete og strå. Vi gjør oppmerksom 

på at estimatet for sukkerroe ikke forutsetter noe bruk av overskuddsmateriale fra prosessen. I  

estimatene med andre energikilder blir overskuddsmateriale brukt til dyrefor. I noen estimat blir 

også deler av råvarene brukt til prosessenergi.   Derfor gjelder ikke de samme systemgrensene for 

alle etanol-estimat fra ProBas. 

Tabell 35 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 

                                                           
64

 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 
65

 Akkumulerte utslipp i kjeden minus utslipp fra dyrking av sukkerrør. 
66

 http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php 

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
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php
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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 36 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 

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 

 


