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Innledning 
Figur 1 viser utviklingen av innenlandsk godstransport i Norge fra 1965 til 2007. Figuren omfatter 

bare gods som er på- og avlesset i Norge.  Hovedtendensen i figuren er den sterke økningen i 

godstransport med fly, bilferjeruter og lastebiler.   

Figur 1 Utvikling av godstransportarbeidet i millioner tonn-km i Norge 1965-2007. Indeks 1965=100 
1
. 

 

I 1965 ble det utført 2 183 millioner tonn-km med lastebiler. Veitransport med gods utgjorde 19,6% 

av samlet fastlands godstransport i Norge i 1962. Transporten fra norsk kontinentalsokkel er holdt 

utenfor.  I 2007 har andelen steget til 46,5 % med til sammen 16 313 millioner tonn-km. Dette 

innebærer at godstrafikken på vei har økt 2,37 ganger raskere enn den samlede godstransporten. Til 

sammenlikning har godstransport med fly økt 3 ganger raskere enn den samlede godstransporten.  

Figur 1 sier noe om endring i transportarbeidet. Figur 2 sier noe om volumet i 1965 og 2007.  Det 

mest iøynefallende er at veitransporten utgjør et like stort volum som sjøtransporten i 2007 mens 

den utgjorde mindre enn en tredel av sjøtransportens volum i 1965. Figur 2 viser klart at dette er de 

to dominerende transportformene for fastlands godstransport i Norge. 

Energibruk for transportarbeid med gods omfatter tre deler: a) den direkte energibruken som 

omfatter kjøretøyets framdrift, b) den indirekte energibruken som omfatter infrastrukturen (veier) 

samt produksjon av kjøretøyet, og c) brutto direkte energi som omfatter produksjon av drivstoff som 

trengs for kjøretøyets framdrift.   Til hver av disse livsløpfasene er det knyttet utslipp til luft. Vi vil 

analysere energibruk og utslipp i alle disse faser for godstransportarbeidet i Norge. 

Vi skal kombinere makro- og mikroanalyse. Med makroanalyse mener vi gjennomsnitt for lastebiler 

eller ulike grupper av lastebiler. Med mikroanalyse mener vi studie av en enkelt lastebil. 

Figur 2 Gods-transportarbeidet i 1965 og 2007 fordelt på transportformer.

                                                           
1
 http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/  

http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/
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Direkte energibruk 
Den direkte energibruken omfatter forbruk av drivstoff for framdrift av kjøretøyet. Tap ved fylling og 

distribusjon av drivstoff er ikke inkludert.   

Vi skal sammenlikne verdier for energibruken for lastebiler pr tonn-km fra ulike kilder. Et problem 

med slike sammenlikninger er definisjonen av lastebil. I rapporten fra SSB 2 er vare- og kombinerte 

biler lettere enn 3,5 tonn ikke inkludert i analysen. Disse er ikke oppgitt med energibruk pr tonn-km i 

rapporten fra SSB. Lastebiler mindre enn 3,5 tonn er derimot inkludert i analysen. I en rapport fra 

Vestlandsforsking 3 er varebiler inkludert i analysen. I SSB-rapporten refererer vekt til nyttelast, det  

vil si totalvekt minus bilens egenvekt 4. Det tas som gitt at det samme gjelder VF-rapporten. I SSB-

rapporten er spesialbiler som tankbiler, trekkvogner for semitrailer, bergingsbiler, betongbiler, 

renovasjonsbiler, kjølebiler og tankbiler inkludert i den tyngste vektgruppen. 

Energibruk for godstransport kan dekomponeres etter Likning 1: 

Likning 1 Energibruk pr tonn-km som funksjon av kjøretøyets energieffektivitet og utnyttelsesgrad 

      

       
 

      

       
 
       

       
 

Det første leddet i likningen måler energieffektiviteten til kjøretøyet. Mindre energibruk pr 

tilbakelagte km vil alt annet likt gi lavere energi pr tonn-km. Det andre leddet måler 

utnyttelsesgraden og utkjørt distanse. Den er her målt som den inverse av tonn pr km. Inverteringen  

er et mål på hvor mange km hvert tonn blir fraktet. Alt annet likt vil en økt utnyttelsesgrad gi flere 
                                                           
2 Toutain, J.E.W, Taarneby, G., Selvig, E.,Energiforbruk og utslipp til luft fra innenlandsk transport, Statistisk 
Sentralbyrå, Rapport 2998/49. Heretter omtalt som SSB (2008). Se 
http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf  
3
 Kilde: Holdskog og Rypdal (1997) og SSB (1997) fra Andersen, O. Groven, K., Brendehaug, E., Uusitalo, O., 

Suutari, U., Lehtinen, J., Ahlvik, P., Hjortsberg, H.: Energy Saving in transport of goods – a pilot project in rural 
natural resource based industries, Rapport Vestlandsforsking 4/2001. Heretter omtalt som VF (2001). 
4
 SSB (2008), side 35, for definisjon av nyttelast http://www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?ID=9325591  

http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf
http://www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?ID=9325591
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tonn pr kilometer slik at nevneren i det inverse leddet øker og hele leddet reduseres i verdi. Det 

samme gjelder om den utkjørte distansen øker med samme utnyttelsesgrad. Poenget med formelen 

er å vise hvordan utnyttelsesgrad, utkjørt distanse og energieffektivitet pr kjøretøy-km gjensidig 

påvirker energieffektiviteten pr tonn-km. 

Energieffektivitet pr tonn-km påvirkes således av flere komponenter samtidig. Dersom vi kan måle 

komponentene hver for seg er det mulig å avgjøre hvilken komponent som mest påvirker endring i 

energibruk pr tonn-km. Uten en slik dekomponering er det ikke mulig å vite hva som forårsaker 

endring i energibruk pr tonn-km siden komponentene endrer seg samtidig. Vi må foreta en kontroll 

ved å la dem variere hver for seg mens vi prøver å holde andre komponenter konstant. 

Figur 3 viser endring i komponenten energibruk pr vogn-km for lastebiler i ulike vektklasser fra 1994 

til 2004. Figuren viser at energiforbruket målt med MJ pr vogn-km går ned i alle vektklasser, men 

mest for de største lastebilene. En tung lastebil bruker 1,6 MJ mindre pr vogn-km i 2004 enn i 1994. 

En liter diesel har et energiinnhold på 36,2 MJ pr liter 5. En lastebil over 11 tonn brukte i gjennomsnitt 

12,15 MJ pr vogn-km  i 1994, dette svarer til 3,36 liter pr mil. I 2004 brukte en lastebil av samme 

klasse i gjennomsnitt 10,9 MJ pr vogn-km som svarer til 3,04 liter pr mil. For de andre vektklassene er 

nedgangen mindre. 

Figur 3 Energibruk MJ/pr vogn-km 1994-2004 
6
 

 

Energibruken pr enhet transportarbeid er også påvirket av hvor mange tonn som blir fraktet pr km 

samt utkjørt distanse pr tonn last. 

Last pr km er påvirket av utnyttelsesgraden, hvor stor del av den faktiske laste-kapasiteten som blir 

brukt pr enhet transportarbeid. Figur 4 viser hvordan utnyttelsesgraden varierer med vekten på 

kjøretøyet. Utnyttelsesgraden inkluderer tom kjøring 7. Figuren viser klart at utnyttelsesgraden øker 

                                                           
5
  SSB (2008). Energiinnholdet for diesel er 43,1 MJ/kg, tettheten er 0,84 kg/liter. Dette gir 36,2 MJ/liter.  

6  SSB (2008). 
7
  VF (2001) side 9 
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med økende vekt på kjøretøyet, de  tyngste lastebilene har høyest utnyttelsesgrad. Det er beregnet 

en invers regresjonslinje i figuren som viser hvordan forventet utnyttelsesgrad varierer med bilens 

vekt. Linjen viser en signifikant sammenheng mellom vekt og utnyttelsesgrad (p value= 0,0011). 

Regresjonslinjen kan tolkes slik at en lastebil med 5 tonn ventes å ha en utnyttelsesgrad som er  3,7 

prosent høyere enn enn lastebil med 3 tonns vekt, mens en lastebil med 20 tonns vekt ventes å ha 

nesten 8 prosent høyere utnyttelsesgrad enn en lastebil med 3 tonn. Økningen i utnyttelsesgrad er 

med andre ord størst for de minste lastebilene mens økningen i utnyttelsesgrad avtar med økende 

vekt.    

Figuren antyder at maksimal utnyttelsesprosent for godstransport med lastebil ligger på mellom 45-

50 prosent av total lastekapasitet. 

Figur 4 Utnyttelsesgrad for lastebiler som funksjon av lastebilens vekt 
8
 

 

Figur 5 viser andelen av hele transportarbeidet med lastebil som blir utført av de tyngste lastebiler 

over 11 tonn i årene 1994, 1998 og 2000.  

Figuren viser en markant økning på 6 prosentpoeng fra 1994 til 1998, deretter har veksten avtatt. 

Siden en stadig større andel av transportarbeidet på vei blir utført med tyngre lastebiler, øker 

utnyttelsesgraden og energieffektiviteten pr km for godstransport utført med lastebil. Samtidig øker 

også utkjørt distanse. 

 

Figur 5 Prosentandel av transportarbeid med lastebil utført med lastebiler over 11 tonn 

                                                           
8
 Kilde: Holdskog og Rypdal (1997) og SSB (1997) fra VF (2001), side 9 
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Energieffektiviteten avhenger ikke bare av bilens vekt men også av type gods som transporteres. 

Figur 6 viser hvordan energieffektiviteten pr tonn-km varierer med ulik type last. Tallene gjelder for 

Finnland. Figuren viser at fabrikkert gods har lavere energieffektivitet enn materialer som fraktes i løs 

vekt og som ikke krever spesiell håndtering. Dette er varer hvor volum pr vekteenhet er stort. 

Figur 6 Energieffektivitet pr tonn-km som funksjon av tonn pr km for ulike vareslag
9
 

 

Analysen ovenfor viser at energibruken pr tonn-km synker med økende vekt for lastebilen og at 

utnyttelsesgraden er størst for de største bilene. Samtidig øker transporten med de tyngste 

lastebilene mest.  Disse tendenser trekker i retning av at energibruken pr tonn-km avtar over tid. 

                                                           
9
 VF (2001), side 27 
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Tabell 1 Estimat for MJ pr tonn-km for ulike land, år og vektklasse 

År Land Vekt Vektklasse MJ/tonnkm Kilde 

1982 USA Gjennomsnitt Medium 1,379 US Congress 

1994 Norge >11 Tung 1,293 SSB 

1994 Norge 5-11 Medium 2,441 SSB 

1994 Norge 1-5 Lett 7,224 SSB 

1996 Norge >20 Tung 0,792 TØI (Vestlandsforsking) 

1996 Norge 10-20 Tung 2,808 TØI (Vestlandsforsking) 

1996 Norge 3.5-10 Medium 3,096 TØI (Vestlandsforsking) 

1996 Norge 2.7-3,5 Lett 3,996 TØI (Vestlandsforsking) 

1996 Norge <2,7 Lett 10,584 TØI (Vestlandsforsking) 

1998 Norge >11 Tung 1,097 SSB 

1998 Norge 5-11 Tung 2,391 SSB 

1998 Norge 1-5 Medium 6,899 SSB 

1998 Finland Gjennomsnitt Medium 1,404 Vestlandsforsking 

1998 Sverige >3,5 Lett 2,268 Vestlandsforsking 

1998 Sverige 60 Tung 0,612 Vestlandsforsking 

1998 Sverige 40 Tung 0,684 Vestlandsforsking 

1998 Sverige 24 Medium 1,764 Vestlandsforsking 

1998 Sverige 14 Lett 1,62 Vestlandsforsking 

2000 Europa 32 Tung 1,63 Ecoinvent 

2000 Europe 16 Tung 3,81 Ecoinvent 

2000 Sveits 40 Tung 1,54 Ecoinvent 

2000 Sveits 28 Tung 2,14 Ecoinvent 

2000 Sveits 16 Tung 3,08 Ecoinvent 

2004 Norge 5-11 Medium 1,908 SSB 

2004 Norge 1-5 Lett 6,617 SSB 

2004 Norge >11 Tung 1,018 SSB 

2000 Tyskland 3 Lett 4,580 ProBas, indre by, Euro 2 

2000 Tyskland 3 Lett 3,490 ProBas, intercity, Euro 2 

2001 Tyskland 3 Lett 3,490 ProBas, Autobahn, Euro 2 

2000 Tyskland 5,75 Medium 2,680 ProBas, indre by, Euro 2 

2000 Tyskland 5,75 Medium 2,010 ProBas, intercity, Euro 2 

2001 Tyskland 5,76 Medium 2,230 ProBas, Autobahn, Euro 2 

2000 Tyskland 16 Tung 2,670 ProBas, indre by, Euro 2 

2000 Tyskland 16 Tung 1,760 ProBas, intercity, Euro 2 

2000 Tyskland 16 Tung 1,880 ProBas, Autobahn, Euro 2 

2000 Tyskland 25,6 Tung 1,440 
ProBas, semitrailer, indre 
by, Euro 2 

2000 Tyskland 25,6 Tung 1,040 
ProBas, semitrailer 
intercity, Euro 2 

2000 Tyskland 25,6 Tung 1,110 
ProBas, semitrailer 
Autobahn, Euro 2 
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Tabell 1 viser estimat for energibruk til framdrift av lastebil i MJ pr tonn-km for ulike år, land og 

vektklasse. Estimatene er hentet fra ulike kilder.  Estimatene fra den tyske databasen ProBas er 

basert på Euro 2-utslippskrav. Det er tre estimat for hver vektklasse, et for kjøring av kortere 

distanser innen by, et for kjøring av medium distanse utenfor by men ikke på autobahn (tysk 

Aussenorts, her kalt intercity), og et estimat for kjøring av lengre distanser på autobahn. Nyttelasten 

for ProBas-estimatene er kalkulert på grunnlag av oppgitt samlet vekt inkludert kjøretøy minus 

oppgitt vekt av materialer i stål og plastikk for  konstruksjon av kjøretøyet. For alle estimat i ProBas 

gjelder en utnyttelsesgrad på 50%. 

Det er stor usikkerhet knyttet til sammenlikning fra ulike kilder. Usikkerheten i Tabell 1 er først og 

fremst knyttet til definisjon av vekt, med andre ord om vekten inkluderer kjøretøyet eller ikke. Det 

tas som gitt at vekten for kjøretøyet ikke er inkludert i oppgitt vekt slik at denne vekten er 

kjøretøyets nyttelast. 

Figur 7 Energiforbruk for lastebiler  i MJ pr tonn-km som funksjon av kjøretøyets nyttelast 

 

Figur 7 viser fordeling av energi pr tonn-km mot vekt definert som lastebilenes nyttelast. I figuren er 

det tegnet inn en invers regresjonslinje. Sammenhengen linjen viser er signifikant, det er en 

systematisk forskjell i energiforbruk mellom lastebiler med ulik vekt (p-value 1,99948E-08). Linjen 

viser at for hver prosent vekten øker forventes energiforbruket å avta med ,347% målt med 

gjennomsnittselastisiteter. Tabell 2 viser den samme tendensen, energiforbruket for de tyngste 

bilene er omlag 67% lavere enn energiforbruket for de minste. 

I Tabell 2 har vi også tatt med tallene fra SSB (2008) for de ulike grupper av lastebiler. Vi ser at særlig 

for de tyngste lastebilene ligger tallene fra SSB mye lavere enn gjennomsnittet for estimatene 

ovenfor. Dette kan skyldes ulike definisjoner av vekt, spesielt om lastebilens egenvekt er inkludert i 

vekten.   

Tabell 2 Gjennomsnittlig energiforbruk i MJ pr tonn-km for ulike vektklasser 

Vektklasse 
Gjennomsnitt 
MJ/tonnkm 

Antall 
estimat 

MJ/tonn-km 
SSB 2004 
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Lett 5,23 9 6,617 

Medium 2,73 10 1,908 

Tung 1,73 19 1,018 

 

Vi har slått fast at energieffektiviteten har økt. Videre har vi slått fast at selve kjøretøyet blir mer 

energieffektivt. Likning 1 viser at energieffektiviteten målt som MJ per tonn-km er avhengig av 

endringer i motorteknologi (kjøretøyets effektivitet) samt mengden gods som fraktes. Det siste 

leddet påvirkes både av hvor stor lasten er i gjennomsnitt pr km og hvor langt godset blir fraktet. 

Hva er det som påvirker endring i energieffektivitet mest, endring i motorteknologi, endring i last pr 

km eller utkjørt distanse? På grunnlag av tallene fra SSB-rapporten kan vi konstruere vekstrater for 

last, energibruk pr vogn-km og energibruk pr tonn-km. Dersom den prosentvise nedgangen i 

energibruk pr tonn-km er større (i absolutte tall) enn den prosentvise økningen i last vil enten 

endring i motorteknologi eller økning av utkjørt distanse påvirke endring i energieffektivitet mest. 

Dersom den prosentvise nedgangen i energibruk pr tonn-km er større enn nedgangen i energibruk pr 

vogn-km vil økning i  tilbakelagte distanse bety mer enn endring i motorteknologi.  

Figur 8 viser sammenlikning av endring i utkjørt last, energibruk pr vogn-km og energibruk pr tonn-

km for de mellomste lastebilene med nyttelast fra 5-11 tonn fra SSB’s rapport 2008. Figuren viser at 

nedgangen i tonn-km er større enn nedgangen i vogn-km. Det er derfor enten utkjørt last pr km eller 

utkjørt distanse som påvirker energieffektiviteten mer enn endring i motorteknologi. Nedgangen i 

energibruk pr tonn-km er på nesten 22% mens økningen i utkjørt last pr km er på 15,6%. Det tyder på 

at det er endring i utkjørt mengde gods som betyr mest for endring i energieffektivitet pr tonn-km for 

de mellomste lastebilene siden endringen i denne indikatorverdien er størst. 

Figur 8 Endring i energibruk pr vogn-km, tonn-km og utkjørt last pr km for lastebiler 5-11 tonn. Indeksverdi 1994=100. 

 

Figur 9 viser resultatet for de tyngste lastebilene med nyttelast over 11 tonn. Figuren viser at 

absolutt endring i tonn-km er større enn absolutt endring i vogn-km. Dette betyr igjen at endring i 

utkjørt mengde gods betyr mer enn endring i motorteknologi for de største lastebilene. Nedgangen i 
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energibruk pr tonn-km er på 21,3% mens økning i last pr km er på 13,8%. Dermed antyder 

indikatorverdiene at endring i utkjørt mengde gods også betyr mest for de største lastebilene. 

Figur 9 Endring i energibruk pr vogn-km, tonn-km og utkjørt last pr km for lastebiler over 11 tonn. Indeksverdi 1994=100. 

 

 De minste lastebilene med nyttelast fra 1-5 tonn er ikke tatt med. Denne lastebil-gruppen har ingen 

endring i utkjørt last pr km i perioden, samtidig som endring i energibruk pr vogn-km og pr tonn-km 

er praktisk talt identisk i perioden. For denne gruppen av lastebiler er det derfor ikke mulig å trekke 

noen slutninger slik vi har gjort for de andre gruppene av lastebiler.  

Direkte utslipp til luft 
Tallene fra SSB-rapporten inneholder anslag for utslipp til luft pr tonn-km. Vi skal se nærmere på 

utslipp av ulike komponenter til luft som kommer fra godstransport med lastebil. Vi  skal kryssjekke 

utslippsdata mot den tyske databasen ProBas utviklet av det tyske miljøverndepartementet og 

forsknings-stiftelsen Öko-Insitut Heidelberg.  

CO2-ekvivalenter  
Tabell 3 viser utslipp av CO2-ekvivalenter i gram pr tonn-km for lastebiler i ulike vektklasser fra 1994 

til 2000. Data er hentet fra SSB (2008). 

 Tabell 3 Utslipp av CO2-ekvivalenter i g/tonn-km for ulike typer lastebiler 1994-2000. 

År 
Over 11 
tonn 5-11 tonn 1-5 tonn 

1994 96 183 544 

1998 82 179 520 

2004 76 143 499 

 

Den største nedgangen finner vi for de letteste lastebilene. Pr tonn-km har denne gruppen av 

lastebiler et utslipp i 2004 som er 45 gram lavere pr tonn-km enn i 1994.  I prosent er det de tyngste 

lastebilene som står for den største nedgangen siden nedgangen beregnes fra et lavere nivå.  
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Figur 10 Utslipp av CO2-ekvivalenter g/tonn-km for lastebiler med ulik nyttelast og kjøremønster. EURO2-utslippskrav. 
Tyskland 2000. 

 

Figur 10 viser utslipp av CO2-ekvivalenter i gram pr tonn-km for ulike typer lastebiler hentet fra den 

tyske databasen ProBas. Lastebilene varierer etter nyttelast og kjøremønster. De oppfyller alle EURO 

2-utslippskrav for lastebiler. Kjøremønster er delt inn i bykjøring med korte distanser, kjøring utenfor 

by men ikke på motorvei (autobahn) og en gruppe for kjøring på motorvei. Kjøremønstrene 

representerer også ulike distanser siden de lengste distansene tilbakelegges på motorvei og de 

korteste distansene er innen byene. Alle verdiene har referanseår 2000 og gjelder for Tyskland. 

Lastebiler med nyttelast mindre enn 25,6 tonn har ikke tilhenger. De tyngste lastebilene er av typen 

semitrailer. 

Tabell 4 viser data som er brukt i Figur 10. 

Tabell 4 Nyttelast og utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr tonn-km Tank-to-Wheel Tyskland 2000 

Kategori Nyttelast 

Tank-to-
Wheel 
Pr tonn-km 

Liten lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 3000 348 

Liten lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 3000 266 

Liten lastebil uten tilhenger, Euro-2, Autobahn 3000 305 

Middels lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 5750 203 

Middels lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 5750 152 

Middels lastebil uten tilhenger, Euro-2, Autobahn 5750 169 

Tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 10000 200 

Tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 10000 133 

Tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Autobahn 10000 142 

Ekstra tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 16000 157 

Ekstra tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 16000 102 

Ekstra tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, 
Autobahn 16000 102 
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Semitrailer, Euro-2, Indre by 25600 108 

Semitrailer, Euro-2, Intercity 25600 78 

Semitrailer, Euro-2, Autobahn 25600 84 

 

Figuren viser en klar sammenheng mellom nyttelast og utslipp av CO2-ekvivalenter. Jo større 

lastebilene er, jo mindre utslipp pr tonn-km. Videre viser figuren at for alle lastebiler gruppert etter 

nyttelast gir bykjøring mest utslipp pr transportert enhet mens kjøring utenfor byer og motorvei gir 

de laveste utslippene. Motorvei-kjøring gir utslipp som ligger mellom de to andre kjøremønstre. 

Regresjonslinjen som er tegnet inn i figuren antyder at en økning i nyttelasten på 1 prosent gir en 

reduksjon i utslipp av CO2-ekvivalenter med 0,28% målt med gjennomsnittselastisiteter. 

Sammenhengen mellom nyttelast og utslipp er signifikant (p-value= 3,4182E-06) .   

Figur 10 viser flere vertikale punkter i punktdiagrammet for samme punktet på x-aksen. Dette 

antyder at det er en linje for hvert kjøremønster i stedet for en linje for alle kjøremønstrene samlet 

slik linjen er trukket i figuren.  Følgelig burde kjøremønster vurderes som kontrollvariabel i en 

multippel regresjonsmodell. Denne kontrollen er ikke foretatt i denne analysen. 

Figur 10 samsvarer rimelig godt med tallene fra SSB. De letteste lastebilene har noe mindre utslipp pr 

tonn-km enn i tallene fra SSB. Den minste gruppen med nyttelast på 3 tonn har et maksimalt utslipp 

på 348 g/tonn-km mens tallene for 2004 fra SBB oppgir 499 g/tonn-km for lastebiler med nyttelast 

fra 1 til 5 tonn. Forskjellen kan være at lastebilene fra ProBas tilfredsstiller EURO2-kravet som ble 

innført fra 1995 til 1999 innen EU 10. Dermed kan lastebilene fra ProBas være yngre enn den miksen 

av lastebiler som utførte transportarbeidet i Norge i 2004. Videre er tallene fra databasen basert på 

modell-beregninger mens tallene fra SSB er faktisk utført transportarbeid.  

For de mellomstore og tyngste lastebilene målt etter nyttelast er det bedre samsvar mellom tallene 

fra SSB og ProBas. Lastebiler med nyttelast fra 5,75 til 10 tonn nyttelast har utslipp i ProBas på 

mellom 203 og 142 gram pr tonn-km i år 2000,  mens SSB har utslipp på 179 gram for denne gruppen 

i 1998 og 143 gram i 2004. For de tyngste lastebiler varierer tallene fra ProBas fra 157 gram til 84 

gram pr tonn-km, mens SSB oppgir 82 gram for gruppen av de tyngste lastebiler i 1998 og 76 gram i 

2004, altså noe under tallene fra ProBas. 

Rapporten fra SSB oppgir også utslipp pr vogn-km for ulike typer lastebiler og år. Tabell 5 viser 

resultatet. Nivåene på utslippene er akkurat det motsatte av Tabell 3, de tyngste lastebilene har 

naturlig nok de største utslipp pr vogn-km mens de samme lastebilene har de laveste utslippene pr 

tonn-km siden de kan frakte mer tonn pr km. For alle typer lastebiler er det en nedgang i utslippene 

pr vogn-km. Nedgangen er størst for de tyngste lastebilene, både i volum og i prosent. 

Tabell 5 Utslipp av CO2-ekvivalenter i gram/vognkm for ulike typer lastebiler 1994-2000. 

År 
Over 11 
tonn 

5-11 
tonn 1-5 tonn 

1994 904 584 435 

1998 849 555 416 

2004 811 529 399 

                                                           
10

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

http://en.wikipedia.org/wiki/European_emission_standards
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En sammenlikning av reduksjon i utslipp av CO2-ekvivalenter pr vogn-km og tonn-km kan gi en 

indikasjon på hva som forårsaker nedgangen, endring i motorteknologi eller endring i lastekapasitet 

og utkjørt distanse. Tabell 6 viser prosentvis endring for ulike typer lastebiler fra 1994-2004 for 

utslipp pr vogn-km og tonn-km.  

Tabell 6 Reduksjon i utslipp av CO2-ekvivalenter fra 1994-2004 for ulike typer lastebiler. Prosent. 

Type 
Gram per 
tonn-km 

Gram per 
vogn-km 

Over 11 tonn -20,8 -10,3 

5-11 tonn -21,9 -9,4 

1-5 tonn -8,3 -8,3 

 

De letteste lastebilene har omlag samme endring, for de andre typene er reduksjonen i vogn-km 

mindre enn reduksjonen i tonn-km. Dette tyder på at endring i utkjørt mengde gods betyr mest for 

reduksjonen av utslippene pr tonn-km.  

Indirekte energibruk og utslipp 

Infrastruktur 

Energibruk 

Vi skal i denne delen se nærmere på den indirekte energibruken for godstransport med lastebil. Den 

indirekte energi omfatter energi anvendt til konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur, det vil 

si veinettet. I tillegg omfatter den energi anvendt til produksjon og vedlikehold av transportmiddelet.  

Vi henviser til Simonsen (2010a) 11 for en nærmere drøfting av faktorene for energibruk som blir 

anvendt i analysen. Tallene gjelder for 2007. All energibruk er regnet ut i primærenergi, det vil si at 

brukt energi er fordelt på energikilder basert på kildenes energiinnhold. 

For å vurdere godstransportens virkning på infrastrukturen må vi fordele energibruk og utslipp for 

infrastruktur på godstransport og passasjertransport.  Vi vil bruke separate vekter for konstruksjon, 

vedlikehold og drift av vei. Vi viser til Simonsen (2010b 12) for en drøfting av vekter som blir anvendt. 

Tabell 7 Vekter for fordeling av energibruk og utslipp knyttet til konstruksjon, vedlikehold og drift av veier 

 
Konstruksjon Vedlikehold Drift 

Passasjer 0,664 0,315 0,847 

Gods 0,336 0,685 0,153 

    Sum 1,000 1,000 1,000 

                                                           
11 Simonsen, M.:Indirect energy use, Upublisert notat Vestlandsforsking januar 2010, og Volvo 
lastebiler, Energi- og utslippsvirkninger av produksjon av Volvo FH og FM lastebiler, Upublisert notat 
Vestlandsforsking juli 2009 
12

 Simonsen, M.: Allokering av energibruk og utslipp for konstruksjon, vedlikehold og drift av vei-infrastruktur 
mellom passasjer- og godstransport. Upublisert notat Vestlandsforsking januar 2010. 
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Den samlede energi for konstruksjon, vedlikehold og drift av veianlegg beregnes ut fra Tabell 7. 

Antall km vei og antall passasjer-km for veitransport er hentet fra Statistisk årbok  2009. Drift av 

veianlegg omfatter salting, belysning for veianlegg og parkering, signalsystem samt ventilasjon og 

belysning av tunneler. Vedlikehold omfatter alt som påvirker veiens fysiske egenskaper, slik som 

skifting av asfalt og veimerking   samt drift av anleggsmaskiner for vedlikeholdsarbeid.  

Vi skal fordele energi og utslipp på transportarbeidet for henholdsvis passasjer- og godstransport. For 

å foreta denne fordelingen trenger vi et anslag på den totale mengde energi som forbrukes av 

veitransporten i ett år. Dette krever igjen et anslag på levetid for konstruksjon, vedlikehold og drift 

for infrastruktur vei samt anslag på mengde kilometer som konstrueres, vedlikeholdes og driftes over 

hele levetiden. Vi viser til Simonsen (2010c) for en drøfting av disse anslagene 13. Anslagene for vei 

omfatter bare riksveier i Norge. 

Med utgangspunkt i disse forutsetninger om energibruk, levetid og antall km som konstrueres, 

vedlikeholdes og driftes over et år kan vi konstruere Tabell 8. Tabellen viser energien for infrastruktur 

som tilfaller godstransport på veg. Kolonne A er total energibruk for infrastruktur over hele levetiden. 

Kolonne B er levetider for ulike aktiviteter for infrastrukturen. Kolonne C i Tabell 8 er den totale 

energien som forbrukes pr år for konstruksjon, drift og vedlikehold av veganlegg. Kolonne E er den 

delen som tilfaller godstransporten. Kolonne F er energibruken fordelt på godstransportarbeidet i 

2007. Transportarbeidet for godstrafikk på vei i 2007 var på 16 313 millioner tonn-km 14. 

Tabell 8 Primærenergi til konstruksjon, drift og vedlikehold av veianlegg  

Aktivitet 

TJ hele 
levetid 
    (A) 

 
 
 
Levetid 
     (B) 

TJ pr år 
     
(C=A/B) 

 
Vekt 
gods-
transport 
   (D) 

Gods-
transportens 
andel i TJ 
      (E=C*D) 

MJ pr tonn-
km for 
godstransport 
      (F) 

Konstruksjon 84 000 40 2 100 0,336 705 0,043 

Drift 21 489 40 537 0,153 82 0,005 

Vedlikehold 16 416 12 1 368 0,685 937 0,057 

Totalt 124 359  4 067  1 723 0,106 

  

I Tabell 8 har vi fordelt parkering utelukkende på persontransporten.   

Figur 11 Energiforbruk for konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur for veitransport. MJ pr tonn-km 2007. 

                                                           
13

 Simonsen, M.: Levetid og veilengde for vei og jernbane, Upublisert notat Vestlandsforsking, januar 2010. 
14

 Statistisk Årbok 2009, Tabell 413, http://www.ssb.no/aarbok/tab/tab-413.html  

http://www.ssb.no/aarbok/tab/tab-413.html
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Alt i alt finner vi at energibruken for infrastruktur er 0,1016 MJ/tonn-km.  De tyngste lastebilene med 

nyttelast over 11 tonn har en framdriftsenergi på  1,018 MJ/tonn-km  i 2004. For denne gruppen 

utgjør energibruken for infrastruktur om lag 10% av  framdriftsenergien. De mellomste lastebilene 

med nyttelast 5-11 tonn har et energiforbruk på 1,908 MJ/tonn-km i 2004, for denne gruppen er 

tilsvarende tall om lag 5,3%.   

Figur 11 viser energibruk for konstruksjon, vedlikehold og drift av infrastruktur for vei pr tonn-km. 

Utslipp av CO2-ekvivalenter 

Vi kan gjøre beregninger for  utslipp av CO2-ekvivalenter som følge av konstruksjon, drift og 

vedlikehold av infrastruktur for godstransport på vei. Vi refererer til  Simonsen (2010a, 2010b, 2010c) 

for en drøfting av utslippsfaktorer, vekter for passasjer- og godstrafikk samt verdier for levetid og 

antall km som skal betjenes som infrastruktur pr år. Vi bruker samme framgangsmåte som for 

energibruk. 

Tabell 9 Utslipp av CO2-ekvivalenter for konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur pr tonn-km 

Aktivitet 

Tonn CO2-
ekv. hele 
levetid 
      (A) 

 
 
Levetid 
   (B) 

Total tonn 
CO2-ekv pr år 
     (C=A/B) 

 
Vekt gods-
transport 
   (D) 

Gods-
transportens 
andel 
      (E=C*D) 

gram pr  
tonn-km 
 
     (F) 

Konstruksjon    5 754 000 40 143 850 0,336 48 274 3,0 

Drift  801 181 40 20 030 0,153 3 056 0,2 

Vedlikehold 1 209 600 12 100 800 0,685 69 021 4,2 

Sum 7 764 781  264 680  120 351 7,4 

  

Tabell 9 viser utslipp av tonn CO2-ekvivalenter pr  levetid i kolonne A. Disse tallene omfatter både 

passasjer- og godstransport.   Kolonne B viser levetiden for de ulike aktivitetene for infrastrukturen. 

Kolonne C er utslippene i et enkelt år. Kolonne D er vektene som er benyttet for å fordele mellom 

passasjer- og godstransport. Kolonne E viser utslipp fra godstransport på veg for ett år. Kolonne F 

viser utslippene fordelt på transportarbeidet som var 16 313 millioner tonn-km i 2007. 
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Godstransportens andel av utslippene er til sammen 120 351 tonn CO2-ekvivalenter i følge Tabell 

9Tabell 8. Dette gir 7,4 gram/tonn-km. Vedlikeholdet er den aktiviteten som medfører størst utslipp 

av CO2-ekvivalenter pr tonn-km. 

 I følge rapporten fra SSB er utslippet knyttet til framdrift for de største lastebilene med nyttelast 

over 11 tonn på 76 gram pr tonn-km i 2004.  For denne gruppen av lastebiler utgjør utslippet fra 

infrastrukturen pr tonn-km om lag 9,7% av utslippet for framdrift. For de mellomste lastebilene med 

nyttelast fra 5-11 tonn er utslippet for framdrift 143 g/tonn-km, for denne gruppen utgjør utslippet 

fra infrastrukturen 5,2% av utslippene for framdrift. For de aller minste lastebilene med nyttelast fra 

1 til 5 tonn er tilsvarende tall 1,5% (499 g/tonn-km for framdrift).  

Figur 12 viser utslipp av CO2-ekvivalenter pr tonn-km for konstruksjon, drift og vedlikehold av 

infrastruktur for veitransport. 

Figur 12 Utslipp av CO2-ekvivalenter for konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur for veitransport. Pr tonn-km 
2007.  

 

Produksjon av transportmiddel 
Simonsen (2009b) 15 analyserer energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter for produksjon av Volvo 

lastebil med en egenvekt på 7 tonn.  Denne egenvekten omfatter bare lastebilen og ikke overbygning 

for last. Vi skal sammenlikne resultatene fra denne analysen med data fra den tyske databasen 

ProBas som inneholder data for produksjon av lastebiler. Denne databasen er også brukt av 

Simonsen (2009b) til å anslå energiforbruk og utslipp for ulike materialer som benyttes i en Volvo FH-

12 eller FM-12. 

Forskjellen på Volvo FH-12 og FM-12 er plasseringen av kjørehytta. Denne er plassert høyere for en 

FH-12 enn for en FM-12. Begge modellen tilfredsstiller Euro 3-kravet som er et utslippskrav innført i 

EU fra 1999. Kravet omfatter utslipp av CO, NOx, HC (hydrokarboner) og partikler. 

                                                           
15 Simonsen, M.: Volvo Lastebiler: Energi- og utslippsvirkninger av produksjon av Volvo FH og FM 

lastebiler, Upublisert notat, Vestlandsforsking, juli 2009 
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Produksjonen av lastebilen krever et energiforbruk på til sammen 345,6 GJ eller 96 000 kWh. Av 

dette er 185 GJ knyttet til materialene som anvendes i prosessen.  Prosess-energi anslås til 135,4 GJ, 

resten (25,2 GJ) er energiforbruk knyttet til vedlikehold av lastebilen. 

Tabell 10 viser forbruket av ulike materialer og energikilder for produksjon av disse materialene. Data 

er hentet fra ProBas. Negative tall i tabellen skyldes at en energikilde brukes til flere prosesser, blant 

annet kan naturgass brukes både til å produsere elektrisitet og varme. Et stålverk kan levere 

spillvarme til oppvarming av andre lokaliteter eller anlegg. Dermed blir energikilden som blir brukt til 

prosessenergi i stålverket tilskrevet en rabatt for den spillvarmen som går til andre formål.  

Tabell 10 Forbruk av ulike metaller og energikilder i GJ for produksjon av Volvo FH-12 og Volvo FM-12 

  a b c d e f g h  j k l m Sum 

Atomkraft  ‐2  ‐0,1  ‐0,1  0,4 0 1 0,1 0,1 4 0 0 1,1 0,1 4,8 

Biomasse  ‐0,3  ‐0  0 0,1 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,1 

Brunkull  ‐2  ‐0,1  ‐0,2  0,3 0 0,9 0,1 0,1 3 0 0 0 0,1 2,3 

Naturgass  ‐3,3  ‐0,1  0,7 2 0,1 2 0,4 0,1 0,7 0,5 ‐0  8,9 0,1 12 

Olje  9,5 0,6 5 3,3 0,1 0,4 0,2 0,3 6,5 0 0,1 18 0,1 44 

Geotermisk  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Avfall  ‐0,3  ‐0  0 0,1 0 0,3 0 0 1 0 0 0 0 1,1 

Sekundær‐ 
råstoff  

11 0,6 5,3 3,1 0 ‐0 0 0 0 0 0 ‐0,8  ‐0 19 

Solenergi  ‐0  ‐0  ‐0  0 0 0 0 0 0 0 ‐0  0 0 ‐0 

Steinkull  52 3 27 16 0,2 0,5 0,5 0,5 1,1 0,2 ‐0  0,9 0 101 

Vannkraft  0,3 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0,2 0 0 0,1 0 1,1 

Vindkraft  ‐0,1  ‐0  ‐0  0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 ‐0  

Sum  64 3,9 38 25 0,4 5,1 1,4 1,1 17 0,7 0 28 0,3 185 

a=Jern, b=Stål,c=Varmevalset stål, d=Kaldvalset stål, e=Rustfritt stål, f=Aluminium, g=Bly, h=Kobber, 

i=Gummi, j=Glass, k=Bitumen, l=Polypropylen, m=Polyurethane 

Figur 13 viser fordelingen av energikildene for produksjon av lastebilen. Figuren viser klart at de 

fossile energikildene dominerer. Figur 13 viser forbruk av energi i GJ fordelt på materialer. Legger vi 

sammen alle typer stål får vi 67,3 GJ, noe mer enn verdien for jern. Til sammen utgjør 

energiforbruket for jern, stål og aluminium nesten tre fjerdedeler av all energiforbruk knyttet til 

materialene. 

Prosessvarmen på Volvos fabrikker er basert på svensk elektrisitetsmiks. I 2004 produserte Sverige 

151,7 TWh med elektrisitet 16.  Av dette var 77,5 TWh atomkraft og 68,9 TWh fornybar energi, 

mesteparten i form av vannkraft.  

Produksjon av lastebilen fører til utslipp av CO2-ekvivalenter på til sammen 17,2 tonn. Av dette er 

12,6 tonn knyttet til framstilling av materialer, 3,1 tonn er knyttet til prosess-energi og 1,5 tonn er 

knyttet til vedlikehold av lastebilen. 

  

                                                           
16

 http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/factsheets/mix/mix_se_en.pdf  

http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/factsheets/mix/mix_se_en.pdf
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Figur 13 Forbruk av energikilder i GJ for produksjon av Volvo FH-12 og Volvo FM-12 

 

Tabell 11 gir en oversikt over samlet energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter for framstilling av 

materialer, fabrikasjon av kjøretøy og vedlikehold av kjøretøy for Volvo FH-12 og Volvo FM-12. 

Tabell 11 Samlet energibruk og utslipp for materialer, fabrikasjon og vedlikehold av Volvo FH-12 og Volvo FM-12 

Kategori 
Energi 

(GJ) 

CO2-
ekvivalenter 

(tonn) 

Materialer 185 12,6 

Produksjon 135,4 3,1 

Vedlikehold 25,2 1,5 

Sum 345,6 17,2 

 

Den tyske databasen inneholder informasjon om materialsammensetning for en middels lastebil med 

egenvekt på 5 tonn som tilfredsstiller Euro 2-kravet. Lastebilen består av 4,5 tonn stål og 0,5 tonn 

HDPE-granulat eller polyetylen som er en form for plastikk. ProBas oppgir energiforbruket for 

produksjon av 5 tonn med denne materialsammensetningen til å bli 95 GJ. Dette tallet er 

sammenliknbart med 185 GJ som er referert hos Simonsen (2009b). Volvo lastebil veier 2,5 tonn mer 

enn den tyske lastebilen. I tillegg kan vi via produktdeklarasjonen fra Volvo fordele stål på råstål og  

bearbeidet stål. Det siste har en høyere energibruk enn vanlig råstål som er benyttet i ProBas. 

Estimatet fra ProBas tar ikke hensyn til prosess-energien i produksjonsanleggene. 

ProBas anslår samlet utslipp av CO2-ekvivalenter til å være 8,3 tonn. Dette tallet er sammenliknbart 

med 12,6 tonn som er referert tidligere. Alt i alt, med de forbehold om mer detaljert 

materialsammensetning og lavere vekt i lastebilen fra ProBas virker estimatene for Volvo FH-12 og 

FM-12 rimelige. 

Figur 14 viser forbruk av energi for produksjon av Volvo FH-12 og Volvo FM-12 fordelt på materialer.  
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Figur 14 Forbruk av energi i GJ fordelt på materialer for produksjon av Volvo FH-12 og Volvo FM-12.  

 

Det neste skritt er å fordele energibruk og utslipp på tonn-km. For å gjøre dette må vi vite hvor 

mange km lastebilen tilbakelegger pr år. Produktdeklarasjonen oppgir samlet utkjørt distanse til 1 

million vogn-km over hele levetiden. Den samlede ”gross vehicle weight” for en Volvo FH-12 er 

23 tonn 17.  Regresjonslinjen i Figur 4 anslår en utnyttelsesgrad på 41% med 4% usikkerhet 18. Vi 

bruker en utnyttelsesgrad på 40%. Dette gir en gjennomsnittlig last pr km på 6,4 tonn med en 

nyttelast på 16 tonn som er  brutto-last minus bilens egenverdi. Multiplisert med utkjørt distanse gir 

dette 6,4 millioner tonn-km over hele levetiden. I denne beregningen er vekten av bilen ikke 

medregnet i transportarbeidet. Samlet energibruk og utslipp kan fordeles på dette transportarbeidet 

pr lastebil. 

Tabell 12 viser energiforbruk og utslipp for framstilling av materialer, produksjon og vedlikehold av 

kjøretøy fordelt på kjøretøyets samlede transportarbeid i tonn-km over hele levetiden. Vi finner et 

energiforbruk på 0,054 MJ/tonn-km og et utslipp av CO2-ekvivalenter på 2,7 g/tonn-km. 

  

                                                           
17

 http://www.roadtransport.com/ROADTESTSRESULTS/143/4/volvo-fh12-460.html 
18

 Beregnet som standard error for regresjonskoeffisient over koeffisientverdien, usikkerheten gjelder for et 
70% konfidensnivå. 
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Tabell 12 Energiforbruk  (MJ) og utslipp av CO2-ekvivalenter (g) for fabrikasjon av materialer, produksjon og vedlikehold 
av kjøretøy pr tonn-km 

Egenvekt 7 

Bruttovekt 23 

Nyttelast 16 

Utnyttelsesgrad 0,4 

Last pr km (tonn) 6,4 

Tonn-km levetid 6 400 000 

Energibruk produksjon pr tonn-km 345,6 

CO2-ekvivalenter produksjon pr tonn-km 17,2 

MJ pr tonn-km 0,054 

CO2-ekv. gram pr tonn-km 2,688 

 

Brutto direkte energibruk og utslipp 

Diesel 
I tillegg til den direkte og indirekte energibruk har vi den brutto direkte energibruken og tilsvarende 

utslipp. Denne omfatter energi og utslipp forbundet med framstilling av drivstoffet som kjøretøyet 

bruker.  

Figur 15 Prosess-skjema for produksjon av 1 TJ energi fra diesel  2010 
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Figur 15 viser prosess-skjema for produksjon av 1 TJ med energi fra diesel Tyskland 2010. Skjema er 

framstilt på bakgrunn av opplysninger fra den tyske databasen ProBas 19. Til sammen forbrukes 

1,14932 TJ med energi for å framstille 1 TJ med energi fra diesel. Dette gir en kjedevirkningsgrad for 

well-to-tank kjeden på 87%, eller en tapsmultiplikator på 1,1493. Energibruken er basert på tysk 

råoljemiks. 

Energibruken for diesel omfatter tap ved transport av olje fra kilde til raffineri, tap i raffineriet og tap 

ved distribusjon av raffinert olje til tankanlegg. Det er tatt hensyn til all energibruk og utslipp knyttet 

til transport mellom de ulike ledd i kjeden. Tap ved fylling fra tankanlegg på kjøretøy er det ikke tatt 

hensyn til.  

Produksjon av  1 TJ med energi fra diesel medfører utslipp av CO2-ekvivalenter på til sammen 11,6 

tonn. I dette tallet er det tatt hensyn til utslipp i alle ledd i kjeden, fra produksjon og avfakling på 

utvinningssted til raffinering og distribusjon av produsert drivstoff. 

For å beregne energibruk og utslipp for produksjon av drivstoff tar vi utgangspunkt i en Volvo FH-12 

lastebil. Den har en nyttelast på 16 tonn med 40% utnyttelsesgrad. I følge SSB (2008) er drivstoff-

forbruket for en lastebil med nyttelast over 11 tonn i gjennomsnitt 3,01 liter pr mil 20. Med en 

brennverdi  på 36,2 MJ/liter 21 og 1 million kilometer tilbakelagt distanse for lastebilen over hele 

levetiden får vi til sammen 301 000 liter diesel som har et totalt energiinnhold på 10,9 TJ. Med en 

tapsmultiplikator på 1,1493 trengs det 12,53 TJ for å produsere 10,9 TJ med diesel. 

 Tabell 13 Energibruk og utslipp for produksjon av drivstoff 

Kategori  Verdi 

MJ/liter diesel  A 36,2 

Liter pr mil B 3,01 

Utkjørt distanse km FH-12 C 1 000 000 

Tonn-km levetid Volvo F12 D 6 400 000 

Totalt liter diesel E 301 000 

Totalt TJ diesel for framdrift (Tank-to-Wheel) F 10,9 

Tapsmultiplikator diesel G 1,1493 

TJ for produksjon av samlet dieselforbruk (Well-to-Wheel) H=F*G 12,53 

MJ Tank-to-Wheel pr tonn-km I=(F*106)/D 1,703 

MJ Well-to-Tank pr tonn-km J=((H-F)*106)/D 0,254 

Gram CO2-ekv. for 1 MJ diesel 22 K 11, 6 

Gram CO2-ekv. pr tonn-km for framdrift lastebil over 11 tonn nyttelast 
 (Tank-to-Wheel) 23 L 76 

Gram CO2-ekv. pr tonn-km for produksjon av dieselforbruk  
(Well-to-Tank) M=K*I 19,8 

  

                                                           
19

 Inter-navn Tankstelle\Diesel-DE-2010 i ProBas. 
20

 SSB (2008), side 36 
21

 SSB (2008) tabell 2.1 side 15. Energiinnholdet i diesel er 43,1 MJ/kg og tettheten (kg/liter) er 0,84 som gir 
36,2 MJ pr liter. 
22

 Gram pr MJ og tonn pr TJ er identiske siden 1 tonn er 10
6
 gram og 1 TJ er 10

6
 MJ 

23
 SSB (2008), Tabell 2,41 http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf 

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7b9F010C0D-A18D-4163-B86D-22E8656276F7%7d&id=1&step=1&search=Tankstelle/Diesel-DE&b=1
http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf
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Det trengs 12,53 TJ med energi for å produsere energi for hele Well-to-Wheel kjeden. Av denne 

energimengde går 1,63 TJ tapt for produksjon av framdriftsenergien på  10,9 TJ med diesel. Vi 

beregner energitapet som brutto direkte energi-tillegg. Vi ender da opp med 0,254 MJ/tonn-km som 

brutto direkte tilleggsenergi (Well-to-Tank) .  

I følge estimatet for produksjon av diesel fra ProBas slippes det ut 11,6 tonn med CO2-ekvivalenter 

for å produsere 1 TJ med diesel. Dette gir 11,6 gram CO2-ekvivalenter pr MJ produsert diesel. 

Utslippet pr MJ må relateres til den energimengde som omdannes til nyttbar energi, altså til Tank-to-

Wheel kjeden. Vi får 11,6 gram/MJ multiplisert med framdriftsenergien på 1,703 MJ/tonn-km som gir 

19,8 gram pr tonne-km for produksjon av framdriftsenergien 

Likning 2 Utregning av gram CO2-ekvivalenter pr tonn-km fra energibruk pr tonn-km og CO2-ekvivalenter pr energienhet 
for brutto direkte energikjede 

                    
       

 
               
       

 
                    

  
 

 

Likning 2 viser hvordan utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr tonn-km er regnet ut i Well-to-Tank 

kjeden. 

Tabell 14 Egenvekt, nyttelast, Well-to-Tank energibruk pr tonn-km, Well-to-Tank utslipp av CO2-ekvivalenter pr tonn-km 
for ulike lastebiltyper fra ProBas 

Kategori Egenvekt Nyttelast 

Well-to-
Tank MJ 
pr tonn-
km 

Well-to-
Tank 
gram 
CO2-ekv. 
pr tonn-
km 

Liten lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 4500 3000 0,687 53,6 

Liten lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 4500 3000 0,524 40,8 

Liten lastebil uten tilhenger, Euro-2, Autobahn 4500 3000 0,602 46,9 

Middels lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 5000 5750 0,402 31,4 

Middels lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 5000 5750 0,302 23,5 

Middels lastebil uten tilhenger, Euro-2, Autobahn 5000 5750 0,335 26,1 

Tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 7000 10000 0,401 31,2 

Tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 7000 10000 0,264 20,6 

Tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Autobahn 7000 10000 0,282 22,0 

Ekstra tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 8000 16000 0,314 24,5 

Ekstra tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 8000 16000 0,204 15,9 

Ekstra tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, 
Autobahn 8000 16000 0,213 16,6 

Semitrailer, Euro-2, Indre by 12800 25600 0,216 16,8 

Semitrailer, Euro-2, Intercity 12800 25600 0,156 12,2 

Semitrailer, Euro-2, Autobahn 12800 25600 0,167 13,0 
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Tabell 14 viser energiforbruk og utslipp for Well-to-Tank kjeden for tyske lastebiler fra ProBas. 

Lastebilene er fordelt etter egenvekt og kalkulert nyttelast. Nyttelasten er beregnet som differensen 

mellom tillatt totalvekt og egenvekt. Tabellen viser at energibruk og utslipp synker med økende 

egenvekt og nyttelast. Dette er en konsekvens av at de tyngste lastebilene har størst last og kjører 

lengst og følgelig har størst transportarbeid som energibruk og utslipp fordeles på. 

 

Biodiesel 
Diesel kan også blandes med biodiesel. Hvordan vil dette påvirke energibruken og utslipp? Vi skal se 

på fire forskjellige former for biodiesel: 

 Biodiesel fra raps, raps-methyl-ester, heretter kalt RME 

 Biodiesel fra solsikker, på tysk Sonnenbluhm-methyl-ester, heretter kalt SME 

 Biodiesel dyrefett, tallow-methyl-ester, heretter kalt TME  

Vi henviser til Simonsen (2009c) for en gjennomgang av de ulike formene for biodiesel 24 og en 

dokumentasjon av de energibruksfaktorer og utslippsfaktorer som benyttes her. Vi skal her 

konsentrere oss om kjedevirkningsgraden for ulike typene biodiesel i forhold til vanlig diesel. Vi skal 

også se på utslipp av CO2-ekvivalenter for de ulike typene biodiesel kontra vanlig diesel. Alle 

beregninger er gjort med utgangspunkt i den tyske databasen ProBas. 

Tabell 15 viser også intern-navnene som de ulike estimat har i ProBas. Disse intern-navnene kan 

brukes som søkeord i valget "Volltextsuche" i hovedmenyen for å se på estimatene som er brukt. 

Tabell 15 Tapsmultiplikator og utslippsfaktor for diesel og biodiesel 

 

Taps- 
multiplika-
torer 

Kjede-
virknings-
grad 

g CO2-
ekv pr 
MJ 

MJ pr 
liter 25 

Diesel Tankstelle\Diesel-DE-2010 1,149 87,0 % 11,6 36,2 

RME Tankstelle\RME-2010/Sojaschrot+Glyzerin 1,345 74,3 % 18,4 32,65 

SME 
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php
/volltextsuche.php?&prozessid=%7b39AD56F7-
551B-4C25-98E8-
8E53E5C8DA48%7d&id=1&step=1&search=SM
E&b=1 Tankstelle\SME-
2010/Sojaschrot+Glyzerin 1,179 84,8 % 3,2 32,65 

TME  Tankstelle\TME-Tierfett-2000/Glyzerin 1,616 61,9 % 28,2 32,65 

 

Tabell 15 viser tapsmultiplikator, kjedevirkningsgrad og utslipsfaktor for ulike typer biodiesel og 

diesel.  Bortsett fra energiinnholdet pr liter er tallene hentet fra ProBas. Tapsmultiplikatoren viser 

hvor mye mer energi som må brukes for å produsere en energienhet med drivstoffet. Kjedevirknings-

                                                           
24

 Simonsen, M: Biodiesel, Upublisert notat Vestlandsforsking, Oktober 2009. 
25

 For diesel SSB (2008), Tabell 2.1  http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf ,for 
biodiesel http://www.fnr-server.de/ftp/pdf/literatur/pdf_174-basisdaten_biokraftstoff.pdf     

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7b9F010C0D-A18D-4163-B86D-22E8656276F7%7d&id=1&step=1&search=Tankstelle/Diesel-DE&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7bAFD0F1F1-E5DE-4416-9A72-1B69BEB1CE5A%7d&id=1&step=1&search=Tankstelle/RME&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7b39AD56F7-551B-4C25-98E8-8E53E5C8DA48%7d&id=1&step=1&search=SME&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7b39AD56F7-551B-4C25-98E8-8E53E5C8DA48%7d&id=1&step=1&search=SME&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7b39AD56F7-551B-4C25-98E8-8E53E5C8DA48%7d&id=1&step=1&search=SME&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7b39AD56F7-551B-4C25-98E8-8E53E5C8DA48%7d&id=1&step=1&search=SME&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7b39AD56F7-551B-4C25-98E8-8E53E5C8DA48%7d&id=1&step=1&search=SME&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7b39AD56F7-551B-4C25-98E8-8E53E5C8DA48%7d&id=1&step=1&search=SME&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7b39AD56F7-551B-4C25-98E8-8E53E5C8DA48%7d&id=1&step=1&search=SME&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7bDB73750E-39EA-43D5-8557-EC663441A3A6%7d&id=1&step=1&search=Tankstelle/TME-Tierfett-2000/Glyzerin&b=1
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graden viser hvor mye av energiinnholdet i råvaren som står til disposisjon til sluttbruk i kjøretøyet. 

Tapsmultiplikatoren er den inverse av kjedevirkningsgraden. Tabellen viser også utslippsfaktor for 

CO2-ekvivalenter pr MJ for de ulike typer drivstoff. Faktoren omfatter alle utslipp i hele Well-to-Tank 

kjeden. 

Energibruken og utslipp av CO2-ekvivalenter er beregnet netto. Det innebærer at det er tatt hensyn 

til bi-produktet glyserol som kan benyttes til andre nyttbare formål. Deler av energibruken og 

utslippene er fordelt på dette biprodukt. Glyserol en del av råstoffet men skilles ut ved forestring 

hvor det byttes ut med metanol. Glyserol er et produkt som blant annet brukes i sprengstoff, som 

tilsetning i salver og såper samt i kosmetisk og farmasøytisk industri. 

Det mest realistiske er en blanding av diesel og ulike former for biodiesel. Dette krever minst endring 

av slanger og ventiler i eksisterende kjøretøy. Tabell 16 viser energibruken for produksjon av drivstoff 

pr tonn-km med utgangspunkt i ulike blandingsforhold mellom diesel og biodiesel. Energibruken er 

beregnet pr tonn-km og vi har tatt utgangspunkt i den samme lastebilen som for vanlig diesel, en 

Volvo FH-12 eller FM-12. Det samlede transportarbeidet for lastebilen er 6,4 millioner tonn-km over 

hele levetiden som gir 6,4 tonn pr km i gjennomsnitt. 

Tabell 16 Energibruk Well-to-Tank i MJ/tonn-km for produksjon av ulike typer biodiesel blandet med vanlig diesel 

 
Prosentandel biodiesel   

Type 5 10 15 20 50 100 

RME 0,254 0,271 0,288 0,304 0,321 0,421 

SME 0,254 0,255 0,256 0,257 0,258 0,264 

TME 0,254 0,289 0,323 0,358 0,393 0,600 

 

Lastebilen har et antatt forbruk på 10,9 MJ pr vogn-km som er oppgitt energibruk for framdrift av en 

lastebil med nyttelast over 11 tonn i 2004 i SSB's rapport 26. Dette gir 1,703 MJ pr tonn-km til 

framdrift av lastebilen  med 6,4 tonn pr km i snitt. Vi antar det samme energiforbruk pr km for diesel 

og biodiesel. Mengden drivstoff som er nødvendig for å produsere det gitt antall tonn-km vil variere 

siden brennverdien i drivstoffet ikke er det samme selv om energibruken er det. Biodiesel har en 

lavere brennverdi enn vanlig diesel, 32,65 MJ/liter mot 36,2 MJ/liter for vanlig diesel 27.  

Alle typer biodiesel har lavere kjedevirkningsgrad enn diesel. Følgelig krever produksjon av en viss 

mengde biodiesel mer energi enn produksjon av den samme mengde diesel.  

Biodiesel fra solsikker som kommer klart best ut. Det skyldes at denne formen for biodiesel krever 

mindre energi i dyrkingsleddet. Biodiesel fra dyrefett (TME) kommer dårligst ut.  

Både biodiesel fra raps (RME) og fra dyrefett (TME) har høyere utslipp av CO2-ekvivalenter enn diesel 

pr tonn-km i Well-to-Tank kjeden. Dette skyldes utslipp til gjødsel for dyrking av råstoff. Biodiesel fra 

solsikker har lavere utslipp pr tonn-km. Solsikker krever omlag 10 tonn lavere utslipp av CO2-

ekvivalenter for produksjon av 1 TJ med energi fra drivstoffet enn raps. Både raps og solsikker får et 

stort fradrag i fabrikasjonsleddet siden glyserol er et biprodukt i denne prosessen. Framstilling av 

glyserol tildeles dermed deler av prosessens samlede  energibruk og utslipp.  

                                                           
26

 SSB (2008), side 36,  http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf 
27

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

http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf
http://www.fnr-server.de/ftp/pdf/literatur/pdf_174-basisdaten_biokraftstoff.pdf


 

28 
 

Tabell 17 viser resultatet. 

Tabell 17 Utslipp av CO2-ekvivalenter  g/tonn-km i Well-to-Tank kjeden for ulike typer biodiesel blandet med vanlig 
diesel. 

 
Prosentandel biodiesel  

Type 5 10 15 20 50 100 

RME 19,7 20,3 20,9 21,5 22,1 25,5 

SME 19,7 19,0 18,3 17,5 16,8 12,4 

TME 19,7 20,9 22,1 23,3 24,5 31,5 

Oppsummering 
Vi skal i denne delen samle trådene og gjøre rede for samlet energibruk og utslipp av CO2-

ekvivalenter for produksjon av 1 tonn-km med lastebil for hele transportarbeidets livsløp.  Vi tar 

utgangspunkt i SSB's lastebilgrupper. Den tyngste lastebilgruppen kan representeres med en lastebil 

med en egenvekt 7 tonn tonn, nyttelast 16 tonn og 40% utnyttelsesgrad. Dette svarer til en Volvo FH-

12 eller Volvo FM-12. Energibruk og utslipp for infrastruktur, fabrikkering av transportmiddel og 

drivstoff er dimensjonert for denne lastebilgruppen. 

Energibruk 
For framdriftsenergi og utslipp knyttet til framdriften bruker vi tall fra SSB for 2004. Tallene for 

transportarbeid,  vei-km og infrastruktur er for 2007. Vi lar  energibruk for infrastruktur, fabrikkering 

av transportmiddel og drivstoff (Well-to-Tank) være konstant for alle  lastebilgrupper. Det samme 

gjør vi ved beregning av utslipp fra transportarbeidet.  

Tabell 18 viser resultatet for energibruken.  

Tabell 18 Samlet energibruk i MJ pr tonn-km for godstransport med norske lastebiler i ulike livsløpsfaser 2007. 

Nyttelast 
Tank-to-
Wheel 

Infra- 
struktur 

Transport-
middel 

Well-to-
Tank Sum 

1-5 tonn 6,617 0,106 0,054 0,152 6,929 

5-11 tonn 1,908 0,106 0,054 0,152 2,220 

Over 11 tonn 1,018 0,106 0,054 0,152 1,330 
  

Tabell 19 viser energibruk pr vogn-km for de samme lastebiltyper i de samme energikjeder. Tabellen 

viser også gjennomsnittlig antall tonn pr km som er hentet fra SSB (2008) 28.  

Tabell 19 Samlet energibruk i MJ pr vogn-km for godstransport med lastebil i ulike livsløpsfaser 2007. 

Nyttelast 
Tank-to-
Wheel 

Infra- 
struktur 

Transport-
middel 

Well-
to-Tank Sum 

Gj. 
snittlig 
tonn pr 

km 

1-5 tonn 5,3 0,1 0,0 0,1 5,5 0,8 
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5-11 tonn 7,1 0,4 0,2 0,6 8,2 3,7 

Over 11 tonn 10,9 1,1 0,6 1,6 14,2 10,7 

 

Tabell 20 viser energibruk for ulike typer lastebiltyper fordelt etter vekt og  kjøremønster i Tyskland 

2000. Alle estimat gjelder for EURO-klasse 2. Estimatene er hentet fra ProBas. Energibruken er 

fordelt på Well-to-Wheel energikjede. 

Tabell 20 Samlet energibruk pr tonn-km for ulike lastebiltyper i ulike livsløpsfaser Tyskland 2000 

Kategori Egenvekt Nyttelast 

Tank-
to-
Wheel 

Well-
to-Tank 

Well-
to-Weel 

Liten lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 4500 3000 4,580 0,687 5,267 

Liten lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 4500 3000 3,490 0,524 4,014 

Liten lastebil uten tilhenger, Euro-2, Autobahn 4500 3000 4,010 0,602 4,612 

Middels lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 5000 5750 2,680 0,402 3,082 

Middels lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 5000 5750 2,010 0,302 2,312 

Middels lastebil uten tilhenger, Euro-2, 
Autobahn 5000 5750 2,230 0,335 2,565 

Tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 7000 10000 2,670 0,401 3,071 

Tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 7000 10000 1,760 0,264 2,024 

Tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Autobahn 7000 10000 1,880 0,282 2,162 

Ekstra tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, 
Indre by 8000 16000 2,090 0,314 2,404 

Ekstra tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, 
Intercity 8000 16000 1,360 0,204 1,564 

Ekstra tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, 
Autobahn 8000 16000 1,420 0,213 1,633 

Semitrailer, Euro-2, Indre by 12800 25600 1,440 0,216 1,656 

Semitrailer, Euro-2, Intercity 12800 25600 1,040 0,156 1,196 

Semitrailer, Euro-2, Autobahn 12800 25600 1,110 0,167 1,277 

 

Tabell 21 viser alle estimatene pr tonn-km samlet hvor vi antar at energibruk til transportmiddel og 

infrastruktur er identisk for de tyske lastebilene og de norske pr tonn-km. Vi antar således norsk 

infrastruktur for alle lastebiler. 

Tabell 21 Samlet energibruk i MJ pr tonn-km for godstransport med lastebil i ulike livsløpsfaser 2007. 

Nyttelast 
Tank-to-
Wheel 

Infra- 
struktur 

Transport-
middel 

Well-to-
Tank Sum 

Nyttelast 1-5 tonn 6,617 0,106 0,054 0,152 6,929 

Nyttelast 5-11 tonn 1,908 0,106 0,054 0,152 2,220 

Nyttelast Over 11 tonn 1,018 0,106 0,054 0,152 1,330 

Liten lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 4,580 0,106 0,054 0,687 5,427 

Liten lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 3,490 0,106 0,054 0,524 4,174 
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Liten lastebil uten tilhenger, Euro-2, Autobahn 4,010 0,106 0,054 0,602 4,772 

Middels lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 2,680 0,106 0,054 0,402 3,242 

Middels lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 2,010 0,106 0,054 0,302 2,471 

Middels lastebil uten tilhenger, Euro-2, Autobahn 2,230 0,106 0,054 0,335 2,724 

Tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 2,670 0,106 0,054 0,401 3,230 

Tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 1,760 0,106 0,054 0,264 2,184 

Tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Autobahn 1,880 0,106 0,054 0,282 2,322 

Ekstra tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 2,090 0,106 0,054 0,314 2,563 

Ekstra tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 1,360 0,106 0,054 0,204 1,724 

Ekstra tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, 
Autobahn 1,420 0,106 0,054 0,213 1,793 

Semitrailer, Euro-2, Indre by 1,440 0,106 0,054 0,216 1,816 

Semitrailer, Euro-2, Intercity 1,040 0,106 0,054 0,156 1,356 

Semitrailer, Euro-2, Autobahn 1,110 0,106 0,054 0,167 1,436 

 

Tabell 22 viser energibruk pr vogn-km for alle lastebiler samlet. Vi gjør de samme forutsetninger om 

infrastruktur og transportmiddel som i forrige tabell. Vi regner med 50% kapasitetsutnyttelse for de 

tyske lastebilene som er den kapasitetsutnyttelse som er oppgitt i ProBas 

Tabell 22 Samlet energibruk i MJ pr vogn-km for godstransport med lastebil i ulike livsløpsfaser 2007. 

Kategori 
Tank-to-
Wheel 

Infra- 
struktur 

Transport-
middel 

Well-
to-
Tank Sum 

Tonn pr 
km 

Nyttelast 1-5 tonn 5,294 0,085 0,043 0,122 5,543 0,8 

Nyttelast 5-11 tonn 7,060 0,391 0,200 0,562 8,213 3,7 

Nyttelast Over 11 tonn 10,893 1,130 0,578 1,627 14,227 10,7 

Liten lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 6,870 0,158 0,081 1,031 8,141 1,5 

Liten lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 5,235 0,158 0,081 0,786 6,260 1,5 

Liten lastebil uten tilhenger, Euro-2, Autobahn 6,015 0,158 0,081 0,903 7,157 1,5 

Middels lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 7,705 0,304 0,155 1,157 9,321 2,9 

Middels lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 5,779 0,304 0,155 0,867 7,105 2,9 

Middels lastebil uten tilhenger, Euro-2, 
Autobahn 6,411 0,304 0,155 0,962 7,833 2,9 

Tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 13,350 0,528 0,270 2,004 16,152 5,0 

Tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 8,800 0,528 0,270 1,321 10,919 5,0 

Tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Autobahn 9,400 0,528 0,270 1,411 11,609 5,0 

Ekstra tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre 
by 16,720 0,845 0,432 2,510 20,507 8,0 

Ekstra tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, 
Intercity 10,880 0,845 0,432 1,633 13,790 8,0 

Ekstra tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, 
Autobahn 11,360 0,845 0,432 1,705 14,342 8,0 

Semitrailer, Euro-2, Indre by 18,432 1,352 0,691 2,767 23,242 12,8 

Semitrailer, Euro-2, Intercity 13,312 1,352 0,691 1,998 17,354 12,8 

Semitrailer, Euro-2, Autobahn 14,208 1,352 0,691 2,133 18,384 12,8 
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Utslipp CO2-ekvivalenter 
Tabell 23 viser utslipp av CO2-ekvivalenter som følger av transportarbeidet med lastebil i ulike 

livsløpsfaser. Vi forutsetter som ovenfor samme utslipp til infrastruktur og Well-to-Tank pr tonn-km 

for norske og tyske lastebiler. Det vil si at norsk infrastruktur blir gjort gjeldende for tyske lastebiler. 

Tabell 23 Samlet utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr tonn-km for godstransport med lastebil 2007 i ulike livsløpsfaser. 

  

Nyttelast 

Tank-
to-
Wheel 

Infra- 
struktur 

Transport-
middel 

Well-
to-
Tank Sum 

1-5 tonn 499,0 7,4 2,7 76,8 585,8 

5-11 tonn 143,0 7,4 2,7 22,1 175,2 

Over 11 tonn 76,0 7,4 2,7 11,8 97,9 

Liten lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 348,0 7,4 2,7 53,6 411,7 

Liten lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 266,0 7,4 2,7 40,8 316,9 

Liten lastebil uten tilhenger, Euro-2, Autobahn 305,0 7,4 2,7 46,9 362,0 

Middels lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 203,0 7,4 2,7 31,4 244,4 

Middels lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 152,0 7,4 2,7 23,5 185,6 

Middels lastebil uten tilhenger, Euro-2, Autobahn 169,0 7,4 2,7 26,1 205,2 

Tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 200,0 7,4 2,7 31,2 241,3 

Tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 133,0 7,4 2,7 20,6 163,7 

Tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Autobahn 142,0 7,4 2,7 22,0 174,1 

Ekstra tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 157,0 7,4 2,7 24,5 191,5 

Ekstra tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 102,0 7,4 2,7 15,9 128,0 

Ekstra tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, 
Autobahn 102,0 7,4 2,7 16,6 128,7 

Semitrailer, Euro-2, Indre by 108,0 7,4 2,7 16,8 134,9 

Semitrailer, Euro-2, Intercity 78,4 7,4 2,7 12,2 100,6 

Semitrailer, Euro-2, Autobahn 83,7 7,4 2,7 13,0 106,8 
 

Tabell 24 viser de samme utslipp pr vogn-km for de samme lastebiltyper i de samme energikjeder. 

Tabell 24 Samlet utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr vogn-km for godstransport med lastebil 2007 i ulike livsløpsfaser.  

Nyttelast 

Tank-
to-
Wheel 

Infra- 
struktur 

Transport-
middel 

Well-
to-
Tank Sum 

1-5 tonn 399,2 5,9 2,2 61,4 468,7 

5-11 tonn 529,1 27,3 9,9 81,9 648,2 

Over 11 tonn 813,2 78,9 28,8 126,4 1047,3 

Liten lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 522,0 11,1 4,0 80,4 617,5 

Liten lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 399,0 11,1 4,0 61,2 475,3 
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Liten lastebil uten tilhenger, Euro-2, Autobahn 457,5 11,1 4,0 70,4 543,0 

Middels lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 583,6 21,2 7,7 90,1 702,7 

Middels lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 437,0 21,2 7,7 67,6 533,5 

Middels lastebil uten tilhenger, Euro-2, Autobahn 485,9 21,2 7,7 75,0 589,8 

Tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 1000,0 36,9 13,4 156,2 1206,5 

Tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 665,0 36,9 13,4 103,0 818,3 

Tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Autobahn 710,0 36,9 13,4 110,0 870,3 

Ekstra tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Indre by 1256,0 59,0 21,5 195,6 1532,1 

Ekstra tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, Intercity 816,0 59,0 21,5 127,3 1023,8 

Ekstra tung lastebil uten tilhenger, Euro-2, 
Autobahn 816,0 59,0 21,5 132,9 1029,4 

Semitrailer, Euro-2, Indre by 1382,4 94,4 34,4 215,7 1726,9 

Semitrailer, Euro-2, Intercity 1003,5 94,4 34,4 155,8 1288,1 

Semitrailer, Euro-2, Autobahn 1071,4 94,4 34,4 166,2 1366,4 

 

Valgte estimat 
Vi skal i denne delen presentere estimat for godstransport med lastebiler som er representative for 

norske forhold 2010. Vi tar utgangspunkt i de tre lastebilgruppene som er benyttet av SSB i rapporten 

fra 2008. Tabell 25 viser estimatene for disse lastebilgruppene slik vi har presentert dem tidligere. 

Estimat for energibruk og utslipp for framstiling av drivstoff er hentet fra ProBas. 

Vi vil også presentere estimat for biodiesel i lastebil. Vi forutsetter en blanding med 20% RME og 80% 

diesel. Estimatene for RME i den brutto direkte energikjede er hentet fra ProBas og gjelder for 2010. 

Vi antar videre at energibruken pr vogn-km og pr tonn-km i den direkte energikjeden er lik. Med 

andre ord antar vi at bruk av biodiesel ikke påvirker energibruken i MJ pr vogn-km eller tonn-km. Det 

samme gjelder energibruk for infrastruktur og transportmiddel pr vogn-km eller tonn-km. Det eneste 

som blir påvirket av bruk av biodiesel er tillegget i energibruken i den brutto direkte energikjede. 

Tapsmultiplikatoren som er benyttet i denne energikjede er en veid sum av tapsmultiplikatoren for 

RME (20%) og diesel (80%). 

For utslipp av CO2-ekvivalenter er det litt annerledes. I den direkte energikjeden antar vi bare utslipp 

av CO2-ekvivalenter som ikke stammer fra CO2. Vi antar således at all CO2 som slippes ut i denne 

energikjeden tas opp i igjen i råvarenes fotosyntese. Netto utslipp fra karbonkretsløpet er dermed lik 

null. I den brutto direkte energikjeden er utslippsfaktoren i gram CO2-ekvivalenter pr MJ en veid sum 

av utslippsfaktorene for diesel og RME. 

Tabell 25 Energibruk pr tonn-km for diesel lastebiler med ulik nyttelast i alle livsløpsfaser Norge 2010. Valgt estimat. 

Nyttelast Tank-to-Wheel Infra- struktur 
Transport-
middel 

Well-to-
Tank Sum 

1-5 tonn 6,617 0,106 0,054 0,152 6,929 

5-11 tonn 1,908 0,106 0,054 0,152 2,220 

Over 11 tonn 1,018 0,106 0,054 0,152 1,330 
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Tabell 26 viser estimat for energibruk pr vogn-km for de samme lastebilgruppene. 

Tabell 26 Energibruk pr vogn-km for diesel lastebiler med ulik nyttelast i alle livsløpsfaser Norge 2010. Valgt estimat. 

Nyttelast Tank-to-Wheel Infra- struktur 
Transport-
middel 

Well-to-
Tank Sum 

1-5 tonn 5,294 0,085 0,043 0,122 5,543 

5-11 tonn 7,060 0,391 0,200 0,562 8,213 

Over 11 tonn 10,893 1,130 0,578 1,627 14,227 

 

Tabell 27 viser energibruk pr tonn-km for de samme lastebilgruppene med 20% blanding RME-diesel. 

Tabell 28 viser samme energibruk pr vogn-km med samme forutsetning om biodiesel-blanding. 

Tabell 27 Energibruk pr tonn-km for lastebiler med biodiesel (20%) med ulik nyttelast i alle livsløpsfaser Norge 2010. 
Valgt estimat. 

MJ pr tonn-km 
     

Nyttelast 
Tank-to-
Wheel 

Infra- 
struktur 

Transport-
middel 

Well-to-
Tank Sum 

1-5 tonn 6,617 0,106 0,054 1,248 8,024 

5-11 tonn 1,908 0,106 0,054 0,360 2,427 

Over 11 tonn 1,018 0,106 0,054 0,192 1,370 

 

Tabell 28 Energibruk pr vogn-km for lastebiler med biodiesel (20%) med ulik nyttelast i alle livsløpsfaser  Norge 2010. 
Valgt estimat. 

MJ pr vogn-km 
     

Nyttelast 
Tank-to-
Wheel 

Infra- 
struktur 

Transport-
middel 

Well-to-
Tank Sum 

1-5 tonn 5,294 0,085 0,043 0,998 6,419 

5-11 tonn 7,060 0,391 0,200 1,331 8,981 

Over 11 tonn 10,893 1,130 0,578 2,054 14,654 

 

Tabell 29 viser utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr tonn-km for diesel lastebiler med ulik nyttelast i 

alle livsløpsfaser. Tabell 30 viser samme utslipp pr vogn-km. 

Tabell 29 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter  pr tonn-km for diesel lastebiler med ulik nyttelast i alle livsløpsfaser Norge 
2010. Valgt estimat. 

Nyttelast 
Tank-to-
Wheel 

Infra- 
struktur 

Transport-
middel 

Well-to-
Tank Sum 

1-5 tonn 499,0 7,4 2,7 76,8 585,8 

5-11 tonn 143,0 7,4 2,7 22,1 175,2 

Over 11 tonn 76,0 7,4 2,7 11,8 97,9 
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Tabell 30 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter  pr vogn-km for diesel lastebiler med ulik nyttelast i alle livsløpsfaser Norge 
2010. Valgt estimat. 

Nyttelast 
Tank-to-
Wheel 

Infra- 
struktur 

Transport-
middel 

Well-to-
Tank Sum 

1-5 tonn 399,2 5,9 2,2 61,4 468,7 

5-11 tonn 529,1 27,3 9,9 81,9 648,2 

Over 11 tonn 813,2 78,9 28,8 126,4 1047,3 

 

Tabell 31 viser utslipp av gram CO2-ekvivalenter for lastebiler med 20% biodiesel blanding i alle 

livsløpsfaser pr tonn-km. Tabell 32 viser samme utslipp for samme livsløpsfaser pr vogn-km. 

Utslippene i den direkte energikjeden (Tank-to-Wheel) er CO2-ekvivalenter eksklusive CO2. 

Opplysinger om utslipp av CO2 og CO2-ekvivalenter for de ulike lastebilgruppene er hentet fra SSB 

(2008) 29. 

Tabell 31 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter  pr tonn-km for  lastebiler med biodiesel (20%) med ulik nyttelast i alle 
livsløpsfaser Norge 2010. Valgt estimat. 

Nyttelast 
Tank-to-
Wheel 

Infra- 
struktur 

Transport-
middel 

Well-to-
Tank Sum 

1-5 tonn 411,2 7,4 2,7 85,8 507,0 

5-11 tonn 117,4 7,4 2,7 24,7 152,2 

Over 11 tonn 61,8 7,4 2,7 13,2 85,1 

 

Tabell 32 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter  pr vogn-km for  lastebiler med biodiesel (20%) med ulik nyttelast i alle 
livsløpsfaser Norge 2010. Valgt estimat. 

Nyttelast 
Tank-to-
Wheel 

Infra- 
struktur 

Transport-
middel 

Well-to-
Tank Sum 

1-5 tonn 329,4 5,9 2,2 68,6 406,0 

5-11 tonn 433,3 27,3 9,9 91,5 562,0 

Over 11 tonn 660,6 78,9 28,8 141,2 909,4 

 

Tabellene for lastebiler som bruker innblandet biodiesel som drivstoff viser at utslipp av CO2-

ekvivalenter blir  noe redusert mens energibruken øker noe sammenliknet med lastebiler som bare 

bruker diesel. 

Til slutt skal vi se på beregning av SO2-ekvivalenter og TOPP ekvivalenter for godstransport med 

lastebil. TOPP-ekvivalent er et mål for dannelse av bakkenært ozon. Ekvivalentverdien består av et 

sett med komponenter som er veid i forhold til hverandre etter deres bidrag til ozondannelse 30. 

Komponentene er CO, NMVOC, NOx og CH4. Jo større ekvivalentverdi, jo større er bidraget til 

bakkenær ozondannelse. 
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 Tabell 2.40 og Tabell 2.41 
30

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

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd#T
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd#T
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SO2-ekvivalent er et mål på forsuringspotensiale til et sett med komponenter 31 . Komponentene er 

regnet om til SO2-verdier etter deres bidrag til forsuring relativt til SO2. Komponentene er SO2, NOx, 

HCl (saltsyre), HF (hydrogenfluorid), NH3 (amoniakk) og H2S  (hydrogensulfid). Jo større 

ekvivalentverdi, jo større bidrag til forsuring. 

Vi har valgt å bruke disse ekvivalentverdiene framfor å beregne utslipp for hver av 

delkomponentene. Fordelen med å bruke ekvivalentverdier er at vi får et samlet mål for utslippet for 

flere komponenter samtidig. Dette letter tolkingen av stoffenes bidrag til bakkenær ozondannelse 

eller deres forsuringspotensiale siden antall verdier som sammenliknes blir kraftig redusert. Samtidig 

sikrer vi at stoffene blir sammenliknet på et enhetlig måte. 

Verdiene er hentet fra ProBas. Vi har med andre ord ikke beregnet disse ekvivalentverdiene selv. 

Verdiene fra ProBas er regnet om til gram pr MJ for ulike energikjeder. ProBas gir verdier for to 

energikjeder, den direkte energikjede og tillegget i den brutto direkte energikjede. ProBas gir ingen 

estimat for transportmiddel eller for transportmidlenes infrastruktur. Følgelig presenterer vi bare 

utslippstall for direkte energibruk (Tank-to-Wheel) og for tillegget i brutto direkte energikjede (Well-

to-Tank). Utslippsfaktoren for tillegget i den brutto direkte energikjede multipliseres med energibruk 

i den direkte energikjede siden det er denne mengde energi som utløser utslippene. Med andre ord: 

Utslippene  i Well-to-Tank kjeden utløses for å realisere den mengde energi som brukes i den direkte 

energikjeden (Tank-to-Wheel).  

ProBas gir ikke utslippsverdier for SO2-ekvivalenter eller TOPP-ekvivalenter for lastebiler som går på 

biodiesel. ProBas gir bare utslippstall  for biodiesel i  personbiler. Vi har regnet utslippsfaktorer i gram 

pr MJ for biodiesel i lastebiler ved å anta samme forhold mellom utslippsfaktorer for diesel og 

biodiesel i en lastebil som i en  personbil. Det relative forholdet mellom utslippsfaktorene for diesel 

og biodiesel i en personbil kjenner vi fra ProBas. I biodiesel-estimatene i tabellene under er det 

antatt at biodiesel kommer fra RME (rapsolje). 

Tabell 33 viser utslippsfaktorer for SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter for ulike energikjeder for 

lastebiler i ulike vektklasser med diesel som drivstoff i Norge 2010. Tabell 34 viser de samme 

utslippsfaktorer om vi antar en blanding med 20% biodiesel fra RME (rapsolje) og 80% diesel. 

Tabell 33 Utslippsfaktorer for SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter i ulike energikjeder for dieseldrevne lastebiler 
Norge 2010 

Diesel Tank-to-Wheel Well-to-Tank 

g/MJ SO2-ekv. TOPP-ekv SO2-ekv. TOPP-ekv 

1-5 tonn 0,367 0,610 0,054 0,051 

5-11 tonn 0,382 0,622 0,054 0,051 

Over 11 tonn 0,473 0,757 0,054 0,051 

 

Tabell 34 Utslippsfaktorer for SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter i ulike energikjeder for lastebiler med biodiesel-
blanding (20% biodiesel RME, 80% diesel) Norge 2010 
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Biodiesel Tank-to-Wheel Well-to-Tank 

g/MJ SO2-ekv. TOPP-ekv SO2-ekv. TOPP-ekv 

1-5 tonn 0,193 0,610 0,215 -0,037 

5-11 tonn 0,201 0,622 0,215 -0,037 

Over 11 tonn 0,249 0,757 0,215 -0,037 

 

Tabell 35 viser utslipp av gram  SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter pr vogn-km for lastebiler i 

ulike vektklasser med diesel som drivstoff Norge 2010. Tabell 36 viser de samme utslipp for en 

biodiesel-blanding som beskrevet ovenfor. Tabell 37 viser de samme SO2 og TOPP ekvivalent-verdier 

pr tonn-km for lastebiler med konvensjonell diesel mens Tabell 38 viser verdiene for lastebiler med 

biodiesel som drivstoff. 

Tabell 35 Utslipp av gram SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvialenter pr vogn-km for diesel-drevne lastebiler i ulike 
vektklasser Norge 2010. 

Diesel Tank-to-Wheel Well-to-Tank Sum 

Pr vogn-km SO2-ekv. TOPP-ekv SO2-ekv. TOPP-ekv SO2-ekv. TOPP-ekv 

1-5 tonn 1,941 3,231 0,286 0,271 2,228 3,501 

5-11 tonn 2,694 4,390 0,382 0,361 3,076 4,751 

Over 11 tonn 5,150 8,250 0,589 0,557 5,739 8,806 
  

Tabell 36 Utslipp av gram SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvialenter pr vogn-km for lastebiler med biodiesel-blanding (20% 
biodiesel RME, 80% diesel) i ulike vektklasser Norge 2010. 

Biodiesel Tank-to-Wheel Well-to-Tank Sum 

Pr vogn-km SO2-ekv. TOPP-ekv SO2-ekv. TOPP-ekv SO2-ekv. TOPP-ekv 

1-5 tonn 1,758 3,231 0,457 0,178 2,215 3,409 

5-11 tonn 2,439 4,390 0,609 0,237 3,048 4,627 

Over 11 tonn 4,663 8,250 0,940 0,366 5,603 8,615 
  

Tabell 37 Utslipp av gram SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvialenter pr tonn-km for diesel-drevne lastebiler i ulike 
vektklasser Norge 2010. 

Diesel Tank-to-Wheel Well-to-Tank Sum 

Pr tonn-km 
SO2-
ekv. TOPP-ekv SO2-ekv. TOPP-ekv SO2-ekv. TOPP-ekv 

1-5 tonn 2,427 4,038 0,358 0,338 2,785 4,377 

5-11 tonn 0,728 1,187 0,103 0,097 0,831 1,284 

Over 11 tonn 0,481 0,771 0,055 0,052 0,536 0,823 
  

 

 

 

Tabell 38 Utslipp av gram SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvialenter pr tonn-km for lastebiler med biodiesel-blanding (20% 
biodiesel RME, 80% diesel) i ulike vektklasser Norge 2010. 
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Biodiesel Tank-to-Wheel Well-to-Tank Sum 

Pr vogn-km 
SO2-
ekv. TOPP-ekv SO2-ekv. TOPP-ekv SO2-ekv. TOPP-ekv 

1-5 tonn 2,198 4,038 0,571 0,222 2,768 4,261 

5-11 tonn 0,659 1,187 0,165 0,064 0,824 1,251 

Over 11 tonn 0,436 0,771 0,088 0,034 0,524 0,805 
  

 

 


