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Om Endrava
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Konsulentselskap med bærekraft i senter

• Fokus på energi og klimaendringer

• Ingeniører (som også liker mennesker)

• Forenkle komplekse problemstillinger

• Vil at verden skal bli litt bedre

• Kunder i privat og offentlig sector
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Drivstoffpyramider

Biogass og resten – Del 1



Et tilbakeblikk: Statens Vegvesen, 2008
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Kilde: Statens vegvesen, 2008: Reduksjon av transportomfang og klimagassutslipp. Tilgjengelig her

https://www.vegvesen.no/_attachment/81302/binary/74564


Miljødirektoratet
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Kilde: Miljøkommune.no: Kjøpe inn klimavennlige kjøretøy og maskiner? Tilgjengelig her.  

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Eksempler-pa-klima--og-energitiltak-1/Innkjop-og-offentlige-anskaffelser/Innkjop-av-kjoretoy-fartoy-og-maskiner/


Oslo kommune, fra forslag til praksis
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Kilder: Oslo kommune, 2017: Vridning fra fossil til fornybart/utslippsfritt. Tilgjengelig her. 
Oslo kommune, 2017: Oslo kommunes anskaffelsesstrategi. Tilgjengelig her

Kjøretøy og bygg- og anleggsmaskiner som 
brukes i forbindelse med utførelse av arbeid for 
Oslo kommune, skal som en hovedregel ha 
nullutslippsteknologi. 

I anskaffelser der det åpnes for bruk av annen 
teknologi, skal dette begrunnes spesifikt i 
kontraktsstrategien. 

For kjøretøy og maskiner der nullutslipp ikke er 
et alternativ, skal biodrivstoff (fortrinnsvis 
biogass) benyttes.

Forslag Praksis

http://www.klimaoslo.no/wp-content/uploads/sites/88/2017/03/Handlingsplan-for-vridning.pdf
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13254871/Innhold/Politikk og administrasjon/Anskaffelser/Anskaffelsesstrategi 2017 -.pdf


Akershus fylkeskommune, forslag på høring
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Kilde: Akershus fylkeskommune, 2018: Regional plan for klima og energi i Akershus. Tilgjengelig her.

http://www.akershus.no/ansvarsomrader/klima-og-miljo/klima-og-energi/regional-plan-for-klima-og-energi/


ASKO
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Kilde: Asko, 2018: ASKOs ambisjon er kun fornybart. Tilgjengelig her. NB – tegnet på nytt. 

Bruke mindre drivstoff

Elektrisk 

Hydrogen

Bioetanol

Biogass

Biodiesel

Diesel

Optimere transporten gjennom økt fyllingsgrad, 
redusere luft i emballasjen, større volumer pr 
kjørte kilometere og forbedret kjøreadferd

Rent drivstoff uten utslipp i drift, 
basert på fornybar energi

Fornybart drivstoff, 
uten utslipp av fossil CO2, 
basert på bærekraftig råstoff

Fossilt drivstoff, store utslipp av fossil CO2. 
Skal utfases innen 2020

https://asko.no/om-oss/fokus-pa-miljo/biodrivstoff/


Den magiske fabrikken
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Kilde: Den Magiske Fabrikken, 2018: Drivstoffhierarki. 



Drivstoffpyramider
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Oppsummering

Biogass kommer svært godt ut

• Med klima sentralt kan det komme på topp

• Biogass ofte best av biodrivstoffene

• El og hydrogen fremhevet pga klima, støy, 
energieffektivitet og lokal luftforurensning

Klimanytte ikke eneste faktoren som vurderes

• Forskjellige aktører har forskjellige drivere

• Tydeliggjøring av vekting nødvendig

Nye pyramider på vei?
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Livssyklusanalyser

Biogass og resten – del 2



Løsninger for tungtransport
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Sentrale spørsmål

• Hvilken drivlinje er best for klimaet?

• Hvilken fase driver utslippene?

• Hvordan påvirker lokale forhold



RIKTIG MED ET LIVSSYKLUSPERSPEKTIV
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GJENVINNING

▪ Energi- og 
materialgjenvinning

PRODUKSJON

▪ Ekstraksjon av 
råmaterialer

▪ Produksjon av 
komponenter

▪ Montering

BRUK

▪ Ekstraksjon, prosessering 
og transport av energi

▪ Produksjon av elektrisitet
▪ Drivstofforbruk
▪ Eventuelt batteribytte



VIKTIG Å TA HENSYN TIL REGIONALE FORHOLD
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Utslippsintensitet     
fra kraftproduksjon

3 1214gCO2e/ 
kWh

Kilder: Ecometrica 2011, Itten 2012, IEA 2013, Ang et al. 2016, Moro et al. 2017, SWT 2017, Tomorrow 2017 



KARBONAVTRYKK AV LASTEBILER I NORGE
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Antagelser: elektrisitet fra norsk kraftmiks i 2017 (93% hydro), hydrogen fra elektrolyse, biodiesel fra råvarer som
rapportert av Mdir (raps, PFAD, palmolje), biogass som rapportert fra Avfall Norge



KARBONAVTRYKK AV LASTEBILER I EUROPA
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Antagelser: elektrisitet fra Europas kraftmiks i 2017 (ca. 1/3 fornybar, 1/3 fossil og 1/3 kjernekraft), hydrogen fra 
elektrolyse, biodiesel fra råvarer som rapportert av USDA FAS (raps, palmolje, frityrolje), EU mix for biogass



Livssyklusanalyser
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Oppsummering

• Livssyklusanalyse gir mening

• Regionale forskjeller betyr mye

• Kommende endring i kraftsektoren vil få Europa 
til å likne mer på Norge

• Biogass ligger godt an nå og fremover

• Modellen er klar til bruk!



www.endrava.com

Tusen takk!

Eric L. Rambech

eric@endrava.com

+47 450 98 123 
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