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1. Innledning
Dette er en delrapport fra prosjektet ”Gass som drivkraft i regional utvikling”. Prosjektet er gjennomført
på oppdrag av Østfold Gassforum og er delfinansiert av Enova. For mer utfyllende informasjon om
prosjektet, se www.sto-projects.com/prosjektresultat/gass.

2. Metodikk og datagrunnlag
Vi vil i det følgende presentere miljøkonsekvenser for Østfold i form av totalt energiforbruk og CO2utslipp for ulike framtidige scenarier for bruk av energi. For beskrivelse av scenariene; se kapittel 3.
Miljøkonsekvensene er beregnet for disse fem bruksområdene:
1. Private husholdninger
2. Tjenesteyting, offentlig forvaltning, varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet
3. Industri
4. Privatbilisme
5. Tungtransport
For å beregne miljøkonsekvenser har vi tatt utgangspunkt i dagens forbruk av energi i bruksfasen for
disse fem bruksområdene. Dette er deretter omregnet til totalt energiforbruk ved hjelp av livsløpsdata
for energi. Dette betyr at vi for hver energibærer innen hvert bruksområde har funnet (eller beregnet)
hvor mye energi som skal til for å produsere, transportere og levere en viss energimengde. Dersom vi
tar privat bilisme som et eksempel, så betyr det at vi på denne måten får med energiforbruket
forbundet med å ta opp råolje fra Nordsjøen, prosessering av olje til bensin og transport av bensin
fram til bensinstasjon for fylling i tillegg til forbruket av bensin ved kjøring.
På samme måte som for energi har vi også brukt livsløpsdata for CO2-utslipp. Det betyr at vi har tatt
med CO2-utslipp forbundet med å ta opp råolje, prosessering av olje til bensin, transport av bensin
fram til bensinstasjon og endelig; CO2-utslipp fra forbrenning i bilmotor.
På grunn av at analysen har krevd store mengder livsløpsdata, har det vært nødvendig å bruke data
fra mange ulike kilder. I noen tilfeller er data også beregnet ved hjelp av STØs egne
livsløpsanalyseverktøy. Fordi noen kilder oppgir energiforbruk og CO2-utslipp per km kjørt og andre
per MJ tilført, har vi vært nødt til å bruke gjennomsnittlige virkningsgrader for ulike typer biler. Det
samme har vi gjort for å få data på samme form for brenselceller, brennere og ovner. Slike
virkningsgrader er også hentet fra litteratur, og i størst mulig grad fra samme kilde som de opprinnelige
energi- og CO2-data. Virkningsgrader fra ulike kilder er også sjekket mot hverandre.
Referanselisten bak i denne rapporten viser hvilke kilder som er brukt i analysen.

3. Scenarieutforming
Utgangspunktet for analysen har vært dagens forbruk av ulike energibærere for hvert bruksområde.
Dette er illustrert i figuren på neste side.

1

Tilført energi (GWh)
til husholdninger
0

309

Elektrisitet fra vannkraft

259

Olje og parafin
Biobrensel
Gass

1 962

Tilført energi (GWh) til tjenesteyting,
offentlig forvaltning og varehandel
244
3
Elektrisitet fra vannkraft

0

Bensin og parafin
Biobrensel

219

Gass
Mellomdestillat og tungolje
1 086

Tilført energi (GWh)
til industri
931

279 0
0

29

151
375

Kull og koks
Ved og treavfall
Råolje
Naturgass
Andre gasser og LPG/NGL

1 644

Bensin og parafin
Mellomdestillat og tungolje
Elektrisitet
Damp (fra avfallsforbrenning)

3 330

Tilført energi (GWh)
til privatbilisme
68

0

Bensinbil
Dieselbil
Biodiesel

1 068

Tilført energi (GWh)
til tungtransport
0

Fossil diesel
Biodiesel

Figur 1

Forbruk av ulike energibærere i referansescenariet (Østfold)
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Deretter har vi valgt å lage 3 framtidsscenarier; ”Gass”, ”Bio” og ”Hydrogen”, der vi for hvert
bruksområde har vurdert hvor stor andel av de nåværende energibærerne som kan erstattes av
henholdsvis gass, bioenergi og hydrogen ut fra en vurdering av hva som er realistisk en gang i
framtiden. Det er for eksempel realistisk at boliger med pipe kan gå over til fyring med gass eller
bioenergi, mens husstander der romoppvarmingen er 100% basert på elektrisitet ikke vil endre
energibærer. En beskrivelse av scenariene er presentert i tabellen under.
Tabell 1

Scenarier

Bruk

Scenario
Gass

Husholdninger med
pipe (vedovn, peis,
olje/parafinovn) bruker
Husholdninger gass til all
romoppvarming. I
husholdninger med
sentralfyr eller
fjernvarme skjer både
romoppvarming og
oppvarming av vann
med gass. Alle bruker
gass til matlaging.

Bio

Hydrogen

Som
Husholdninger med pipe
(vedovn, peis, olje/parafinovn) referansescenariet.
bruker biobrensel til all
romoppvarming. I
husholdninger med sentralfyr
eller fjernvarme skjer både
romoppvarming og oppvarming
av vann med biobrensel.

Stasjonær
energibruk
Gass erstatter 100% av
alt forbruk av
mellomdestillat/
tungolje og 50% av
elektrisitetsforbruket.

Som
Biobrensel erstatter 100% av
referansescenariet.
alt forbruk av
mellomdestillat/tungolje og 50%
av elektrisitetsforbruket.

Gass erstatter 100% av
alt forbruk av
mellomdestillat/
tungolje.

Som
33% av alt
referansescenariet.
mellomdestillat/tungolje blir
erstattet av direkte fyring med
biobrensel. I tillegg blir alle
tilgjengelige avfallsressurser i
regionen (anslag for 2004,
Energos KU) brukt til
produksjon av fjernvarme/damp
som også erstatter
mellomdestillat/tungolje (14%).

Privat
transport

Som
referansescenariet.

5% redusert bensinbruk pga.
overgang til biodiesel.

50% redusert
bensinbruk pga.
overgang til bruk
av hydrogen i
brenselcelle-bil.

Tungtransport

10% redusert
dieselbruk pga.
overgang til gass.

10% redusert dieselbruk.
Halvparten pga. overgang til
biodiesel og resten pga. bruk
av biogass fra utråtning av
avløpsslam.

50% redusert
dieselbruk pga.
overgang til bruk
av hydrogen i
brenselcelle-bil.

Tjenesteyting,
offentlig
forvaltning
og
varehandel

Industri

Transport
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I tillegg til disse har vi definert to ”Drømmescenarier” som en kombinasjon av de ulike scenariene ved
optimalisering med hensyn til energibruk og CO2-utslipp.

4. Husholdninger
Tabell 2 viser hvilke konsekvenser de valgte scenariene har for fordelingen mellom ulike energibærere
når det gjelder energibruk i bruksfasen for husholdninger.
Tabell 2

Tilført energi i bruksfasen for husholdninger
Tilført energi i bruksfasen – Østfold

Sektor

Energibærer

Stasjonær
energibruk i
husholdninger

Status
Referansescenariet
GWh

"Gass"
GWh

Scenario
"Bio"
"Hydrogen
"
GWh
GWh

Elektrisitet fra vannkraft

1 962

1 296

1 389

1 962

Olje og parafin
Biobrensel
Gass
Sum husholdning

259
309
0
2 530

0
0
1 170
2 466

0
1 322
0
2 711

259
309
0
2 530

Grunnen til at summene ikke er helt like for alle scenariene, er at energibærerne har ulike
virkningsgrader i bruksfasen. Å skifte fra elektrisitet til biobrensel vil for eksempel føre til økt mengde
tilført energi i bruksfasen, fordi oppvarming med biobrensel har lavere virkningsgrad enn bruk av
elektrisitet i panelovner.
Tabell 3 viser virkningsgrad i bruksfasen sammen med energifaktor og CO2-faktor for hver
energibærer. Energifaktoren viser hvor mye energi som må til gjennom hele verdikjeden ved bruk av 1
GWh av en energibærer. Tilsvarende viser CO2-faktoren hvor mye CO2 som slippes ut gjennom
verdikjeden ved bruk av 1 GWh av en energibærer.

Tabell 3

Livsløpsdata for totalt energiforbruk og CO2-utslipp for husholdninger

Sektor

Stasjonær
energibruk i
husholdninger

Energibærer
Valgt
Elektrisitet fra
vannkraft
Olje og parafin
Biobrensel

Tilnærming
Elektrisitet fra
vannkraft, privat
Lettolje, privat
Pellets i
pelletskamin
Gass, direktefyrt Naturgass,
ovn
direktefyrt, industri

Virkningsgrad ved
bruk

100 %

Livsløpsdata
Energifaktor
CO2-faktor
GWh per
Tonn CO2 per
GWhbruksfase
GWhbruksfase
1,24
1,9

80 %
77 %

1,04
1,17

274,7
19,6

95 %

1,06

225,1

Mindre bearbeidet biobrensel (for eksempel ved) har lavere energi- og CO2-faktor enn pellets. Det er
valgt en konservativ (worst-case) tilnærming for bioscenariet ved å bruke data for pellets.
For gass er det for enkelhets skyld brukt data for industriovner. Dette gir sannsynligvis energi- og
CO2-faktorer som er i underkant av det de vil være i private brennere.
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5. Tjenesteyting, offentlig forvaltning, varehandel og hotellog restaurantvirksomhet
Tabell 4 viser hvilke konsekvenser de valgte scenariene har for fordelingen mellom ulike energibærere
i bruksfasen når det gjelder energibruk til tjenesteyting, offentlig forvaltning, varehandel og hotell- og
restaurantvirksomhet.

Tabell 4

Tilført energi i bruksfasen for tjenesteyting, offentlig forvaltning, varehandel og hotell- og
restaurantvirksomhet
Tilført energi i bruksfasen - Østfold

Sektor

Status
Referansescenariet
GWh

Energibærer

Stasjonær
energibruk i
tjenesteyting,
offentlig forvaltning,
varehandel og
hotell- og
restaurantvirksomhet

"Gass"
GWh

Scenario
"Bio"
"Hydrogen
"
GWh
GWh

Elektrisitet fra vannkraft

1 086

543

543

1 086

Bensin og parafin
Biobrensel
Gass
Mellomdestillat og tungolje
Sum tjenesteyting

219
0
3
244
1 553

219
0
806
0
1 568

219
990
3
0
1 756

219
0
3
244
1 553

Grunnen til at summene ikke er helt like for alle scenariene er at energibærerne har ulike
virkningsgrader i bruksfasen.
Tabell 5 viser virkningsgrad i bruksfasen sammen med energifaktor og CO2-faktor for hver
energibærer. Energifaktoren viser hvor mye energi som må til gjennom hele verdikjeden ved bruk av 1
GWh av en energibærer. Tilsvarende viser CO2-faktoren hvor mye CO2 som slippes ut gjennom
verdikjeden ved bruk av 1 GWh av en energibærer.

Tabell 5

Sektor

Livsløpsdata for totalt energiforbruk og CO2-utslipp for tjenesteyting, offentlig forvaltning,
varehandel og hotell- og restaurantvirksomhet
Energibærer
Valgt
Elektrisitet fra
vannkraft
Bensin og parafin
Biobrensel

Stasjonær
energibruk i
tjenesteyting,
offentlig
forvaltning,
varehandel og Gass
hotell- og
restaurantvirks Mellomdestillat og
omhet
tungolje

Tilnærming
Elektrisitet fra
vannkraft, privat
Lettolje, privat
Pellets i
pelletskamin
Naturgass,
industri, direktefyrt
Tungolje, industri
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Virkningsgrad ved
bruk

100 %

Livsløpsdata
Energifaktor
CO2-faktor
Tonn CO2 per
GWh per
GWhbruksfase
GWhbruksfase
1,24
1,9

80 %
77 %

1,04
1,17

274,7
19,6

95 %

1,06

225,1

90 %

1,07

298,1

Mindre bearbeidet biobrensel (for eksempel ved og skogsflis) har lavere energi- og CO2-faktor enn
pellets. Det er valgt en konservativ (worst-case) tilnærming for bioscenariet ved å bruke data for
pellets. For gass er det for enkelhets skyld brukt data for industriovner. Det samme gjelder tungolje.
Dette gir sannsynligvis energi- og CO2-faktorer som er i underkant av det de vil være i brennere innen
tjenesteyting.

6. Industri
Tabell 6 viser hvilke konsekvenser de valgte scenariene har for fordelingen mellom ulike energibærere
i bruksfasen når det gjelder energibruk til industri.

Tabell 6

Tilført energi i bruksfasen for industri
Tilført energi i bruksfasen - Østfold

Sektor

Status
Referansescenariet
GWh

Energibærer

Kull og koks
Stasjonær
energibruk i
industri

Ved og treavfall
Råolje
Naturgass
Andre gasser og LPG/NGL
Bensin og parafin
Mellomdestillat og tungolje
Elektrisitet
Damp (fra avfallsforbrenning)
Sum industri

"Gass"
GWh

Scenario
"Bio"
"Hydrogen
"
GWh
GWh

29

29

29

29

279
0
0
151
375
1 644
3 330
931
6 739

279
0
1 557
151
375
0
3 330
931
6 652

913
0
0
151
375
879
3 330
1 132
6 808

279
0
0
151
375
1 644
3 330
931
6 739

Grunnen til at summene ikke er helt like for alle scenariene er at energibærerne har ulike
virkningsgrader i bruksfasen.
Tabell 7 viser virkningsgrad i bruksfasen sammen med energifaktor og CO2-faktor for hver
energibærer. Energifaktoren viser hvor mye energi som må til gjennom hele verdikjeden ved bruk av 1
GWh av en energibærer. Tilsvarende viser CO2-faktoren hvor mye CO2 som slippes ut gjennom
verdikjeden ved bruk av 1 GWh av en energibærer.
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Tabell 7

Livsløpsdata for totalt energiforbruk og CO2-utslipp for industri

Sektor

Energibærer
Valgt
Kull og koks
Ved og treavfall
Råolje
Naturgass

Tilnærming
Kull, direktefyrt
Pellets i pelletskamin
Tungolje
Naturgass, industri,
direktefyrt
Andre gasser og Naturgass, industri,
LPG/NGL
direktefyrt
Bensin og
Lettolje, industri
parafin
Mellomdestillat
Tungolje, industri
og tungolje
Elektrisitet
Elektrisitet fra
vannkraft,
energiintensiv industri
Damp
Levert i rør (fra
forbrenning av
husholdningsavfall)

Stasjonær
energibruk i
industri

Virknings
-grad ved
bruk

80 %
77 %
90 %
95 %

Livsløpsdata
Energifaktor
CO2-faktor
GWh per
Tonn CO2 per
GWhbruksfase
GWhbruksfase
1,02
313,4
1,17
19,6
1,07
298,1
1,06
225,1

95 %

1,06

225,1

80 %

1,04

274,7

90 %

1,07

298,1

100 %

1,17

1,5

100 %

1,52

169,3

For biobrensel er det valgt en konservativ tilnærming (”worst case”) ved å bruke data for pellets. Mer
sannsynlig bruk av biobrensel for industri vil være for eksempel skogsflis eller briketter, som er mindre
bearbeida og har lavere energi- og CO2-faktor. For elektrisitet er det brukt data for energiintensiv
industri, som har mindre tap i overføringsnettet enn elektrisitet levert til private husholdninger. Data for
damp er basert på forbrenning av husholdningsavfall. CO2-utslipp fra dette kommer i hovedsak fra
forbrenning av fossile fraksjoner som for eksempel plast.

7. Privatbilisme
Tabell 8 viser hvilke konsekvenser de valgte scenariene har for fordelingen mellom ulike energibærere
i bruksfasen når det gjelder privat transport.

Tabell 8

Tilført energi i bruksfasen for privat transport
Tilført energi i bruksfasen – Østfold

Sektor

Privat transport

Status
Referansescenariet
GWh

Energibærer

"Gass"
GWh

Scenario
"Bio"
"Hydrogen
"
GWh
GWh

Bensinbil

1 068

1 068

1 014

534

Dieselbil
Biodiesel
Hydrogen i brenselcelle
Sum privat transport

68
0
0
1 136

68
0
0
1 136

68
46
0
1 129

68
0
248
850
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Grunnen til at summene ikke er helt like for alle scenariene er at energibærerne har ulike
virkningsgrader i bruksfasen. Biler med brenselcelle-motor skiller seg ut med spesielt høy
virkningsgrad. Dette fører til at hydrogen-scenariet forbruker mindre energi i bruksfasen enn de andre
scenariene.
Tabell 9 viser virkningsgrad i bruksfasen sammen med energifaktor og CO2-faktor for hver
energibærer. Energifaktoren viser hvor mye energi som må til gjennom hele verdikjeden ved bruk av 1
GWh av en energibærer. Tilsvarende viser CO2-faktoren hvor mye CO2 som slippes ut gjennom
verdikjeden ved bruk av 1 GWh av en energibærer.
Tabell 9

Livsløpsdata for totalt energiforbruk og CO2-utslipp for privat transport

Sektor

Energibærer

Valgt
Bensin
Diesel
Privat transport Biodiesel
Hydrogen fra
naturgass reformering
med CO2-håndtering, i
brenselcelle

Tilnærming
Privatbil
Privatbil
RME (rapsmetylester) i privatbil
Privatbil

Virknings
-grad ved
bruk

16,7 %
19,4 %
19,4 %

Livsløpsdata
Energifaktor
CO2-faktor
GWh per
Tonn CO2 per
GWhbruksfase
GWhbruksfase
1,10
279,9
1,06
276,7
1,43
32,4

36,0 %

1,57

70,2

For biodiesel er det valgt å bruke data for rapsmetylester. Det finnnes også andre typer biodiesel,
basert på andre biologiske kilder. STØ har blant annet data på biodiesel produsert av en biologisk
avfallsfraksjon der energi- og CO2-faktorene er lavere enn for RME (energifaktor 1,09 og CO2-faktor
18), men RME er valgt fordi dette er kommersielt tilgjengelig i dag. Når det gjelder bruk av hydrogen
som brensel i brenselcelle har vi brukt data for framstilling av hydrogen fra naturgass (hydrogen kan
også produseres fra biologiske kilder eller vha elektrolyse av vann). Datasettet for hydrogen inkluderer
CO2-håndtering, dvs. at fossil CO2 fra reformeringsprosessen ikke slippes ut i atmosfæren.

8. Tungtransport
Tabell 10 viser hvilke konsekvenser de valgte scenariene har for fordelingen mellom ulike
energibærere i bruksfasen når det gjelder tungtransport.
Tabell 10

Tilført energi i bruksfasen for tungtransport
Tilført energi i bruksfasen - Østfold

Sektor

Tungtransport

Status
Referansescenariet
GWh

Energibærer

"Gass"
GWh

Scenario
"Bio"
"Hydrogen
"
GWh
GWh

Fossil diesel

1 000

900

900

500

Biodiesel
Naturgass (LNG)
Hydrogen i brenselcelle
Biogass
Sum tungtransport

0
0
0
0
1 000

0
115
0
0
1 015

50
0
0
57
1 007

0
0
269
0
769
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Grunnen til at summene ikke er helt like for alle scenariene er at energibærerne har ulike
virkningsgrader i bruksfasen. Biler med brenselcelle-motor skiller seg ut med spesielt høy
virkningsgrad. Dette fører til at hydrogen-scenariet forbruker mindre energi i bruksfasen enn de andre
scenariene.
Tabell 11 viser virkningsgrad i bruksfasen sammen med energifaktor og CO2-faktor for hver
energibærer. Energifaktoren viser hvor mye energi som må til gjennom hele verdikjeden ved bruk av 1
GWh av en energibærer. Tilsvarende viser CO2-faktoren hvor mye CO2 som slippes ut gjennom
verdikjeden ved bruk av 1 GWh av en energibærer.

Tabell 11

Livsløpsdata for totalt energiforbruk og CO2-utslipp for tungtransport

Sektor

Energibærer
Valgt
Fossil diesel
Biodiesel

Tungtransport

Naturgass
(LNG)

Tilnærming
Tunge kjøretøy
RME (rapsmetylester),
privat
CNG
forbrenningsmotor,
privat
Privat

Hydrogen fra
naturgass
reformering med
CO2-håndtering,
i brenselcelle
Biogass
Gass fra utråtning av
slam frå avløpsrensing

Virknings
-grad ved
bruk

19,4 %
19,4 %

Livsløpsdata
Energifaktor
CO2-faktor
GWh per
Tonn CO2 per
GWhbruksfase
GWhbruksfase
1,06
276,7
1,43
32,4

16,9 %

1,06

216,6

36,0 %

1,57

70,2

17,0 %

0,59

9,0

For biodiesel er det valgt å bruke data for rapsmetylester. Det finnnes også andre typer biodiesel,
basert på andre biologiske kilder, men RME er valgt fordi dette er kommersielt tilgjengelig i dag. Når
det gjelder bruk av hydrogen som brensel i brenselcelle har vi brukt data for framstilling av hydrogen
fra naturgass (hydrogen kan også produseres fra biologiske kilder eller vha elektrolyse av vann).
Datasettet for hydrogen inkluderer CO2-håndtering, dvs. at fossil CO2 fra reformeringsprosessen ikke
slippes ut i atmosfæren. På grunn av mangel på data for bruk av hydrogen ved tungtransport er det
tatt utgangspunkt i datasettet for hydrogen i privatbil. Av samme grunn er det tatt utgangspunkt i data
for privatbil også ved bruk av naturgass. Det er antatt at virkningsgraden (MJutnytta/MJlevert) er lik i
private biler og tunge kjøretøy ved bruk av naturgass og hydrogen. Ved bruk av biogass er det brukt
data for gass fra utråtning av slam fra avløpsrenseanlegget i Fredrikstad (FREVAR).
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9. Resultater
9.1 Totalt energiforbruk
Figuren under viser totalt energiforbruk i bruksfase og oppstrøms for de fem vurderte bruksområdene.
Det er bare vist søyler der scenariene skiller seg fra referansescenariet.

Total energibruk
i bruksfase og oppstrøms
9 000
Referanse-scenariet

GWh/år

8 000

"Gass"

7 000

"Bio"

6 000

"Hydrogen"

5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Stasjonær
energibruk i
husholdninger

Figur 2

Stasjonær
energibruk i
tjenesteyting/
off.forvalting/
varehandel

Stasjonær
energibruk i industri

Privat transport

Tungtransport

Total energibruk for de fem bruksområdene (Østfold)

Figuren viser at en overgang til gass for husholdninger, tjenesteyting og industri i Østfold vil føre til
redusert energibruk totalt. En overgang til bioenergi for de samme bruksområdene vil gi økt energibruk
totalt. En overgang til hydrogen i transportsektoren vil føre til redusert energibruk. Gass- og
bioscenariet gir svært små endringer i forhold til referansen fordi det er bare 5-10% av bensin- og
dieselforbruket blir erstatta.
Figur 3 viser totalt energiforbruk i bruksfase og oppstrøms for de ulike scenariene sammenlignet med
referansesystemet. Drømmescenariet med hensyn til total energibruk er også vist.
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Tungtransport

Total energibruk
i bruksfase og oppstrøms

Privat transport
Stasjonær energibruk i industri

18 000

Stasjonær energibruk i tjenesteyting/
off.forvalting/ varehandel

+4 %

16 000

-2 %

-2 %

-5 %

Stasjonær energibruk i husholdninger
Hydrogen-scenariet

14 000

Hydrogen-scenariet

GWh/år

12 000
10 000
Gass-scenariet

8 000
6 000
4 000

Gass-scenariet

2 000

Gass-scenariet

0
Referansescenariet
Figur 3

"Gass"

"Bio"

"Hydrogen"

Drømmescenariet

Total energibruk for de ulike scenariene

Totalt fører gass-scenariet og hydrogenscenariet til redusert total energibruk for Østfold (2%).
Bioscenariet fører til økt total energibruk (4%). Drømmescenariet reduserer total energibruk med 5%.
Drømmescenariet med hensyn på energibruk er satt sammen på denne måten:
Husholdninger:
Tjenesteyting:
Industri:
Privat transport:
Tungtransport:

Gass-scenariet
Gass-scenariet
Gass-scenariet
Hydrogen-scenariet
Hydrogen-scenariet

9.2 CO2-utslipp
Figur 4 viser CO2-utslipp i bruksfase og oppstrøms for de fem vurderte bruksområdene. Det er bare
vist søyler der scenariene skiller seg fra referansescenariet.
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Totalt CO2-utslipp
i bruksfase og oppstrøms
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Figuren viser at en overgang til gass for husholdninger og tjenesteyting Østfold vil gi økte CO2-utslipp
totalt, mens en overgang til gass for industrien vil gi reduserte utslipp. Bio-scenariet fører til reduserte
CO2-utslipp både for husholdninger, tjenesteyting og industri.
I bio-scenariet erstatter biobrensel bare 47% av mellomdestillat/tungolje i industrien, mens det i gassscenariet er lagt inn 100% erstatting. Denne forskjellen kommer av at bioenergiressursene er
begrensa. I tillegg er en del av energien i bio-scenariet fossil basert fordi avfall inneholder plast og
lignende. Dette fører til at bio-scenariet bare er litt bedre enn gass-scenariet for industrien.
Bio- og gass-scenariet er bare litt forskjellige fra referanse-scenariet når det gjelder transport fordi det
er lagt inn små endringer i brenselforbruket. Hydrogen-scenariet viser derimot tydelig reduksjon i CO2utslipp i forhold til referanse-scenariet.
Figur 5 viser totalt energiforbruk i bruksfase og oppstrøms for de ulike scenariene sammenlignet med
referansesystemet. Drømmescenariet med hensyn til CO2 er også vist.
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Tungtransport

Totalt CO2-utslipp
i bruksfase og oppstrøms

Privat transport
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Totalt CO2-utslipp for de ulike scenariene

Totalt fører gass-scenariet til 9% økte CO2-utslipp for Østfold. Bio-scenariet vil gi 20% reduksjon i
CO2-utslippene mens hydrogenscenariet vil føre til 16% reduksjon. Drømmescenariet reduserer CO2utslippene med 38% og er satt sammen på denne måten:
Husholdninger:
Tjenesteyting:
Industri:
Privat transport:
Tungtransport:

Bio-scenariet
Bio-scenariet
Bio-scenariet for den andelen av mellomdestillat og tungolje som lar seg
erstatte av biobrensel (47%), kombinert med gass-scenariet (resterende 53%)
Hydrogen-scenariet
Hydrogen-scenariet
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10. Diskusjon og konklusjon
For alle bruksområdene fører endringer i energibærerne i bruksfasen til bare små endringer når det
gjelder total energibruk gjennom livsløpet (+4% til –2%; i drømmescenariet –5%). Endringer i
energibærerne i bruksfasen fører derimot til relativt store endringer når det gjelder CO2-utslipp
gjennom livsløpet (+9% til –20%; i drømmescenariet –38%). STØ mener derfor at utslipp av CO2 bør
vektlegges framfor total energibruk ved optimalisering av energisystemene.
For å redusere CO2-utslippene maksimalt (38% reduksjon i forhold til referansescenariet) bør man
velge disse scenariene for de enkelte bruksområdene:
Husholdninger:
Bio-scenariet
Tjenesteyting:
Bio-scenariet
Industri:
Bio-scenariet for den andelen av mellomdestillat og tungolje som lar seg
erstatte av biobrensel (47%), kombinert med gass-scenariet (resterende 53%)
Privat transport:
Hydrogen-scenariet
Tungtransport:
Hydrogen-scenariet
Hvor realistisk er drømmescenariet?
For å oppfylle drømmescenariet vil det kreves bio-ressurser tilsvarende 3200 GWh per år. Årlig
tilgang på bioressurser i Østfold er 1400 GWh, inkludert avfallsressurser fra naboregioner. Selv om vi
tar hensyn til potensielt ekstra avvirking av bar- og lauvskog i Østfold og Akershus/Oslo, vil tilgangen
være for liten til å oppfylle drømmescenariet helt. Når det gjelder bruk av gass i drømmescenariet er
dette realistisk i forhold til startmarkedet.
Det er på bakgrunn av dette nærliggende – i et videre arbeid - å stille spørsmål hvordan en bør bruke
energiressursene optimalt i forhold til de fem ulike bruksområdene.
Med tanke på CO2, bør ikke gass erstatte allerede introdusert bioenergi, men heller erstatte tyngre,
fossile fraksjoner som kull, olje og mellomdestillat. Dette er energibærere som er i bruk i industrien.
For ikke å hindre forskning, utvikling og introduksjon av bioenergi og andre fornybare energikilder i
framtida bør økt bruk av gass gjennomføres med minst mulig oppbygging av permanent infrastruktur.
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