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Fremsyn har udarbejdet en serie på tre baggrundsrapporter for de danske leverandører af 

bionaturgas til transport. Rapporterne undersøger forskellige aspekter ved udvikling af bionaturgas 

til transport i Danmark. 

• Emissioner fra tung transport – en sammenligning af biogas og biodiesel. 

• Biogas til transport i 2020 – potentiale for udrulning af biogas til tung transport. 

• Avancerede biobrændstoffer til tung transport – økonomiske konsekvenser ved 

målopfyldelse fra biogas, bioethanol og HVO. 
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1. Emissioner fra tung transport 

Biogas er et bæredygtigt brændstof, som har et stort potentiale for at 

erstatte diesel i den tunge transportsektor. Denne baggrundsrapport 

præsenterer beregninger på størrelse og omkostninger for emissioner fra 

biogas, diesel og biodiesel. Resultaterne viser, at en omstilling fra diesel 

til biogas vil levere store besparelser på emissioner fra den tunge 

transportsektor. 

Biogas har igennem en årrække opnået større udbredelse som drivmiddel i den tunge 

transportsektor. Denne baggrundsrapport sammenligner forskellige typer af emissioner fra 

biogas, diesel og biodiesel til brug i busser, renovationsbiler og lastbiler. De undersøgte 

emissioner er CO2, CH4, N2O, NOX, SO2 og partikler. Der er taget højde for både 

opstrømsemissioner fra produktionen af brændstoffer og køretøjer, samt 

køretøjsemissioner ved afbrænding af brændstofferne i køretøjer.  

Hovedkonklusionerne fra beregningerne er følgende:  

• Tunge køretøjer, der bruger biogas som drivmiddel, har markant lavere udledninger 

af drivhusgasser end køretøjer på diesel og 1G-biodiesel. Særligt biodiesel fra 

palmeolie har store opstrømsemissioner af drivhusgasser. 

• Gasbusser har det største potentiale til reduktion af emissioner, da busser generelt 

bruger mere brændstof og har længere levetid end de øvrige undersøgte køretøjer.  

• Tunge køretøjer på biogas udleder mindre NOX end tilsvarende køretøjer på diesel 

og biodiesel. Opstrømsemissioner for NOX-udledning er desuden lavest for biogas. 

Dermed kan biogas medvirke til en kraftig samlet reduktion af NOX-udledningen, 

som forårsages af transportsektoren. 

• Eksternalitetsværdien af emissioner der undgås ved at overgå fra biodiesel til 

biogas, er mellem 458.000 og 640.000 DKK over den typiske levetid for en bus.  

Beregningerne i rapporten er primært baseret på GREET-modellen1 fra Argonne National 

Laboratory samt Alternative Drivmidler 3.02 (AD 3.0) fra Energistyrelsen. Modellerne er i 

denne rapport er opdateret på enkelte områder for at tilpasse dem til et samtidssvarende 

forhold for produktion, opgradering og brug af biogas i den tunge danske transportsektor. 

Emissioner fra el- og biogasproduktion er f.eks. justeret for at afspejle nye tal fra 

Energistyrelsen på området. 

1.1. Baggrund 
Diesel og biodiesel medfører store miljø- og drivhusgasemissioner i den tunge vejtransport. 

Folketinget vedtog den 15. december 2016 en tilføjelse til Biobrændstofloven, der blandt 

                                                           
1 GREET Model. The Greenhouse gases, Regulated Emissions, and Energy use in Transportation Model. Udviklet af 

Argonne National Laboratory i Chicago og sponsoreret af U.S. Department of Energy's Office of Energy Efficiency 

and Renewable Energy (EERE). Seneste opdatering er fra oktober 2016. Link 
2 Alternative Drivmidler 3.0. Alternative Drivmidler 3.0 er udviklet af Energistyrelsen. Seneste version er fra januar 

2016. Link 

https://greet.es.anl.gov/
https://ens.dk/service/fremskrivninger-analyser-modeller/modeller/alternativ-drivmiddel-modellen
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andet indeholder et krav om iblanding af 0,9 % avancerede biobrændstoffer i flydende og 

gasformige brændstoffer til vej og bane i Danmark. Tilføjelsen til Biobrændstofloven er en 

implementering af målsætningerne fra VE- og ILUC-direktiverne, som stiller krav om, at der 

skal leveres 10 % iblanding energi fra biobrændstoffer og andre vedvarende energikilder til 

vej- og banetransport i året 2020.  

Det nuværende VE-direktiv udløber med udgangen af 2020. EU-Kommissionen 

præsenterede med vinterpakken i november 2016 et forhandlingsudspil til det nye VE-

direktiv, der skal gælde fra 1. januar 2021 og frem til og med udgangen af 2030. I 

forhandlingsudspillet lægges der op til en delvis udfasning af afgrødebaserede 

biobrændstoffer, også kendt som førstegenerationsbiobrændstoffer (1G), mens der stilles 

stadigt stigende krav til iblanding af biobrændstoffer baseret på affald og lignocellulose, 

også kendt som andengenerationsbiobrændstoffer (2G) og elektricitet. Avancerede 

biobrændstoffer er indført som en særlig underkategori af 2G-biobrændstoffer og er 

defineret som biobrændstoffer, der er produceret ud fra en særlig liste over godkendte 

affaldsbaserede råmaterialer. EU-Kommissionen ligger i forhandlingsudspillet op til, at 

avancerede biobrændstoffer skal levere 3,6 % af energiforbruget i transportsektoren i 2030. 

Dansk biogas er for en stor dels vedkommende baseret på afgasning af husdyrgødning, og 

denne biogas er et 2G-biobrændstof der yderligere lever op til kravene for avancerede 

biobrændstoffer. Indfasning af biogas i transportsektoren kan levere fremtidssikret 

målopfyldelse af kravene til transportsektoren. 

1.2. Klimaeffektiv 2G-biogas 
Biogas er et klimavenligt brændstof med en dobbelt klimaeffekt, forstået på den måde at 

det både fortrænger fossil naturgas i forbrugsleddet og samtidig nedsætter emissionerne 

af klimagasser opstrøms i værdikæden. De stærke positive opstrøms klimaeffekter er 

blandt andet et resultat af, at biogas produceres ved afgasning af husdyrgødning. Hvis 

husdyrgødningen anvendes ubehandlet, afgasser husdyrgødningen metan og andre 

klimagasser til atmosfæren. Ved at behandle gyllen i biogasanlæg, afgasses de i stedet i 

reaktorerne, hvor metan opfanges, renses og fødes ind i naturgasnettet på lige fod med 

fossil naturgas fra Nordsøen. Nettoresultatet er, at der spares store udledninger af metan, 

som er en stærk klimagas, samtidigt med at der produceres energi der er velegnet til brug i 

transportsektoren. 

Udover de positive opstrømseffekter ved at anvende biogas udleder gaskøretøjer færre 

køretøjsemissioner, defineret som emissioner fra kørsel og brug af køretøjer. Det skyldes, at 

gas har en renere forbrænding i forbrændingsmotorer end diesel og biodiesel, og det 

resulterer blandt andet i en bedre luftkvalitet i byerne, hvilket kan have en væsentlig 

betydning for folkesundheden og dermed produktiviteten og samfundsøkonomien.  

I praksis forventes biogas til tung transport i vidt omfang at erstatte biodiesel via de 

kommercielle mekanismer i biotickets-systemet. Ordningen med biotickets går kort fortalt 

ud på, at et selskab, der opnår overskydende iblanding af biobrændstof i forhold til kravet 

på 5,75 % iblanding af biobrændstoffer, kan sælge overopfyldelsen til andre leverandører af 

brændstoffer i transportsektoren. 
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Alle danske aktører der sælger biogas til transport kan bruge ren 2G-biogas, som tæller 

dobbelt i forhold til målopfyldelse. 2G-biogas leveret til transport er derfor en særdeles 

effektiv metode til at opnå målopfyldelse, og selskaberne med gastankstationer har derfor 

mulighed for at opnå en markant overopfyldelse af deres individuelle iblandingsmål. Det 

kan sælges til de traditionelle olieselskaber, hvor det forventes at fortrænge de 

biobrændstoffer som er dyrest i forhold til den målopfyldelse, som de opnår. 1G-vegetabilsk 

biodiesel fra rapsolie (RME) og palmeolie (PME) er dyrest i markedet, og derfor forventes 

det at være disse brændstoffer, som fortrænges. 

1.3. Formål 
Denne baggrundsrapport er den første i en serie på tre, der undersøger effekterne af 

anvendelse af biogas som et alternativt brændstof til diesel og biodiesel i den tunge 

transportsektor. Formålet med denne første baggrundsrapport er at undersøge emissioner 

af drivhusgasser og en række miljøforurenende stoffer fra produktion og brug af biogas, 

diesel og biodiesel i tunge køretøjer. Størrelsen og eksternalitetsværdierne af CO2, metan 

(CH4), lattergas (N2O), SO2, NOX og partikler estimeres i de væsentligste kategorier i en 

livscyklusanalyse. 

• Opstrømsudledninger spores gennem værdikæden fra marken og frem til 

brændstofferne ligger i tanken på køretøjerne, i en well-to-tank-betragtning.  

• Køretøjsemissioner, det vil sige udledninger fra brugen af brændstofferne i 

køretøjerne, undersøges i en tank-to-wheel-betragtning. 

• Emissionerne fra produktionen af køretøjerne estimeres.  

Hovedkilderne til baggrundsrapporten er GREET- og AD 3.0-modellerne, men arbejdet læner 

sig også op ad frit tilgængelige oplysninger fra danske, europæiske og amerikanske 

myndigheder, herunder Energistyrelsen, Transportministeriet, DTU Transport, Europa-

Kommissionen og EPA. Andre kilder er i forskellige sammenhænge bragt ind til at 

perspektivere oplysningerne. 

2. Metode 
Baggrundsrapporten præsenterer en livscyklusanalyse for tre typer af køretøjer og tre typer 

af drivmidler i den tunge transportsektor i Danmark og kvantificerer de omkostninger, som 

emissionerne påfører samfundet. Resultaterne præsenteres med udgangspunkt i år 2020.  

De analyserede køretøjstyper er busser, renovationsbiler og lastbiler. Der er anvendt data 

fra 2020-scenarier i modellerne GREET og AD 3.0. Emissionerne er perspektiveret med 

andre kilder. Drivmidlerne bionaturgas, fossil diesel og biodiesel undersøges i en 

livscyklusanalyse, der inkluderer estimater af emissioner af CO2, CH4, N2O, SO2, NOX og 

partikler.  

En livscyklus indeholder alle de væsentligste emissioner, der er forbundet med transport og 

frembringelser af de nødvendige produkter, herunder både køretøjet og brændstof. Med 

disse oplysninger er det muligt at vurdere de samlede emissioner, som et køretøj forårsager 

i løbet af dets levetid.  
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Figur 1. Illustration af afgrænsning af opstrøms emissioner, køretøjsemissioner og emissioner fra produktion og 
bortskaffelse af køretøj. 

• Opstrømsemissioner: Emissioner fra produktion, raffinering og transport af 

brændsel fra oliekilde eller mark og frem til forbrugssted i form af 

påfyldningsstander.  

I denne rapport anvendes AD 3.0-modellen til at vurdere opstrømsemissioner. 

Modellen er opdateret ift. nyere data, hvor det har været nødvendigt. 

 

• Køretøjsemissioner: Emissioner fra anvendelse af brændstof i køretøjer. De 

omfatter både emissioner fra forbrænding gennem udstødningsrøret, samt andre 

emissioner fra f.eks. metanslip og slitage af bremser. I denne rapport anvendes 

primært GREET til at vurdere køretøjsemissioner. 

 

• Produktion og bortskaffelse af køretøj: Emissioner forbundet med produktion og 

bortskaffelse af køretøjer. Emissionerne fra produktion af køretøjer er langt det 

vigtigste element her, og for at forsimple analysen er emissioner forbundet med 

bortskaffelse af køretøjer ikke medtaget. De vurderes i øvrigt at være 

sammenlignelige for forskellige køretøjer, og derfor irrelevante for resultatet. I 

denne rapport vurderes produktionsomkostninger for køretøjerne via AD 3.0.  
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Tabel 1: Oversigt over adskillelse mellem metodeniveauerne. LCA-analysen (Life Cycle Assessment) består af de 
samlede livstidsemissioner med både opstrømsemissioner, køretøjsemissioner og emissioner fra produktion og 
bortskaffelse af køretøj. 

 Metode Noter 

LCA 

Opstrømsemissioner Opstrømsemissioner er i denne rapport defineret som emissioner, 
der forårsages af brændstoffet fra produktion af råmateriale og 
gennem værdikæden frem til det ligger i tanken på køretøjet. 
 
Her medregnes emissioner fra produktionen af biomasse, 
forarbejdning af råmateriale, raffinering og transport af brændstof. 
 
Opstrømsemissioner betegnes ofte som well-to-tank-emissioner. 

Køretøjsemissioner Køretøjsemissioner er de emissioner, som forårsages af køretøjerne 
når de kører.  
 
Disse emissioner stammer primært fra forbrændingen (eller 
manglende/ufuldstændig forbrænding) af brændstoffet i motoren, 
men der indgår også andre køretøjsemissioner fra f.eks. dækslitage 
og bremser.  
 
Køretøjsemissioner betegnes ofte som tank-to-wheel-emissioner. 

Produktion af køretøj Emissioner fra produktion af køretøjer er i denne rapport begrænset 
til produktionen af de materialer, som anvendes til at bygge 
køretøjer.  
 
Bortskaffelsesemissioner er ikke med i denne analyse. De vurderes i 
øvrigt at være stort set identiske for de forskellige køretøjstyper, og 
derfor forventes det heller ikke, at de ville få stor indflydelse på 
resultatet.  
 
Bortskaffelsesemissioner tæller typisk positivt i en LCA-
sammenhæng på grund af genindvinding af materialer. 
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2.1. Opstrømsemissioner (well-to-tank) 
AD 3.0-modellen anvendes til at vurdere opstrømsemissioner fra fossil diesel, biodiesel og 

bionaturgas. Modellen indeholder mulighed for at indstille en lang række af emissionerne, 

og de er generelt indstillet til at anvende middelværdier, eller værdier der estimerer 

konservativt til fordel for biodiesel. 

• Produktion af elektricitet: AD 3.0-modellen arbejder som standard med tre modeller 

for produktion af el: 1. Langsigtsmarginalbetragtning (96 % vind og 4 % naturgas), 

2. kortsigtsmarginalbetragtning (kulfyret kondens og modtryksanlæg) og 3. 

gennemsnitsbetragtning (gennemsnit af dansk miks af el). Udover disse modeller 

findes der også en kvotebetragtning, der sætter CO2-emissioner til nul med 

argument om, at kvotemarkedet vil forskyde CO2-besparelser. Til denne rapport er 

emissionerne for el opdateret med de emissioner, der er opgjort i Energistyrelsens 

Samfundsøkonomiske Beregningsforudsætninger 20163. 

 

• Produktion af olie: Her er valgt danske gennemsnitsværdier. 

 

• Produktion af varme: Her er valgt danske gennemsnitsværdier. 

 

• Procesenergi: Energi forbrugt til produktion og raffinering af brændstof. Modellen 

beregner disse på baggrund af emissioner fra olie, el og varme. 

 

• Transport af biomasse og brændstof: Disse emissioner er indsat som standard i 

modellen og kan ikke justeres.  

 

• LUC (Land Use Change): AD 3.0-modellen arbejder med samlingsbetegnelsen LUC 

som fælles benævnelse for ILUC (Indirect Land Use Change) og DLUC (Direct Land 

Use Change). Fælles beskriver de emissioner forbundet med ændret 

landbrugspraksis, og emissionerne er her indstillet til low som et konservativt 

estimat til fordel for biodiesel. Modellen regner som standard ikke med nogen LUC-

emissioner fra palmeolie på trods af at både studierne GLOBIOM4 og MIRAGE5 har 

vist, at der er store LUC-emissioner. Derfor er LUC-emissionerne fra MIRAGE-studiet 

for palmeolie på 54 g CO2-ækv / GJ indarbejdet i modellen.  

 

• Oplagringseffekt: Oplagring af CO2 under dyrkning af biomasse. Denne 

oplagringseffekt er sat til 0, da den opsparede CO2 frigives igen under afbrænding 

af biobrændstofferne.  

                                                           
3 Energistyrelsen (2016): Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. Link. 
4 Valin et. al. (2015): The land use change impact of biofuels consumed in the EU. Modellering af ILUC emissioner 
med GLOBIOM modellen. Link.   
5 IFPRI (2011): Assessing the Land Use Change Consequences of European Biofuel Policies. Link.   

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/samfundsoekonomiske_beregningsforudsaetninger_2016_v3.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Final%20Report_GLOBIOM_publication.pdf


Emissioner fra biogas til tung transport – em sammenligning af biogas og biodiesel 

Baggrundsrapport om emissioner fra biogas og biodiesel til tung transport 7  

FREMSYN 

AD 3.0-modellen er derudover justeret særligt for biogas på to områder:  

1. Varme fra naturgas: I AD 3.0-modellen er varmeforbruget justeret til at komme fra 

naturgas i stedet for fjernvarme og halm, da de anlæg, som leverer biogas til 

transport i dag, primært er opvarmet med naturgas. 

2. Metantab: Metantabet på biogasanlæggene er opjusteret fra 1 % til 2,2 % i AD 3.0 

på baggrund af opdaterede beregninger fra Energistyrelsen6. 

2.2. Køretøjsemissioner (tank-to-wheel) 
GREET-modellen anvendes som den primære kilde til at vurdere brændstofeffektivitet og 

emissioner fra køretøjerne. AD 3.0 antager, at emissioner for gas og dieselkøretøjer er 

identiske, og den model kan derfor ikke umiddelbart anvendes. Emissionsstandarderne i 

USA og EU er sammenlignelige, og GREET-modellen kan derfor bruges til estimater under 

europæiske forhold.  

For metanemissioner er GREET-modellen dog justeret til europæiske forhold, da der ikke er 

grænser for disse emissioner i USA modsat Europa, hvor der er regulering på området. CO2-

emissioner er sat til 0 for afbrænding af biobrændstoffer, da frigjort CO2 er fjernet fra 

atmosfæren under produktionen af biomassen. Dermed tæller denne del af CO2 hverken 

med i opstrøms- eller nedstrømseffekterne af analysen.  

2.3. Beskrivelse af køretøjer 
Der er identificeret tre køretøjstyper i GREET, som svarer til typiske busser, renovationsbiler 

og lastbiler, der anvendes under danske forhold. Generelt gælder for anvendt data fra 

GREET, at de er baseret på gasmotorer der ikke går over 320 hestekræfter, og som ikke 

anbefales at anvendes hvis den totale køretøjvægt inkl. last når over 30.000 kg.  

1. Busser: 

• Bustypen simulerer en rutebus med mange start/stop-cyklusser. 

• Gasbussen kaldes i GREET for ’HD Bus: Transit SI – CNG’. I GREET antages 

det, at CNG-busser har støkiometriske motorer med trevejskatalysatorer i 

2020.  

• Dieselbusserne kaldes for ’HD Bus: Transit CIDI LS Diesel (RD II 100 for 

biodiesel). 

 

Figur 2: Typisk rutebus fra GREET. 

                                                           
6 Effekt af biogasproduktion på drivhusgasemissioner. Notat udarbejdet af Energistyrelsen i oktober 2016. Link 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Bioenergi/drivhusgas-effekt_af_biogas_4_okt_2016.pdf
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2. Renovationskøretøjer: 

• Renovationskøretøjtypen simulerer ligesom rutebussen de mange 

start/stop-cyklusser, som er typisk for denne køretøjtype. 

Renovationskøretøjer anvender desuden en del energi ved 

affaldskomprimatoren. Renovationskøretøjer stopper ifølge GREET mellem 

400 og 1.200 gange om dagen. 

• Renovationskøretøjer vejer i GREET mellem 14.850 kg og 27.000 kg og har 

en gennemsnitlig last på 8,89 tons. 

• Gaskøretøjet kaldes i GREET for Refuse Trucks: SI CNG, NA NG. 

• Dieselkøretøjerne kaldes for Refuse Trucks: CIDI – LS Diesel (RD II 100 for 

biodiesel). 

 

Figur 3: Typisk renovationskøretøj fra GREET. 

3. Lastbiler: 

• Lastbiltypen simulerer en typisk lastbil, som fragter gods rundt i landet, og 

som returnerer til centralen efter endt arbejdsdag.  

• Lastbilen vejer mellem 8.800 kg og 14.850 kg uden last. 

• Gennemsnitslasten er 4,8 tons og inkluderer kørsel uden last.  

• Lastbilen har bedre brændstoføkonomi, da den ikke bremser så ofte som 

busser og renovationskøretøjer. Den vejer desuden mindre.  

• Gaslastbilen kaldes i GREET for MHD Vocational Vehicle: SI CNG. 

• Diesellastbilerne kaldes i GREET for MHD Vocational Vehicle: CIDI – LS 

Diesel (RD II 100 for biodiesel). 

 

Figur 4. Typisk lastbil fra GREET. 
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HD står for Heavy Duty, og omfatter store, tunge køretøjer såsom typiske bybusser og store 

lastbiler. MHD står for Medium Heavy Duty og angiver kategorien under de helt tunge 

køretøjer. SI er Spark Ignition (gnisttænding). CNG står for Compressed Natural Gas og 

angiver brændstoftypen, der anvendes i køretøjerne. NA NG står for North American Natural 

Gas og angiver den gastype, som anvendes i analysen bag køretøjet.  

CIDI står for Compressed Ignition Direct Injection, hvilket er en typisk teknologi for 

dieselmotorer. LS Diesel står for Low Sulphur Diesel, og det svarer til den fossile dieseltype, 

der også primært anvendes som drivmiddel i Europa. RD II står for Renewable Diesel II, og 

det er en hydrogeniseret biodiesel tilsvarende HVO (Hydrogenated Vegetable Oil).  

2.4. Emissioner for produktion af køretøjer 
AD 3.0 anvendes til at finde emissioner forbundet med produktionen af køretøjerne. Her er 

foretaget en analyse af hvilke og hvor mange materialer, som er nødvendige for at 

producere et køretøj, samt hvor mange emissioner produktionen af disse materialer 

medfører. Derudover er det vurderet, hvor mange emissioner der er forbundet med selve 

konstruktionen af køretøjerne. 

2.5. Eksternalitetsomkostninger 
Til beregning af den eksterne værdi, som emissionerne påfører samfundet, anvendes en 

CO2-pris på 45 DKK / ton i årene 2017-2020 og en CO2-pris på 324 DKK / ton fremefter, som 

anbefales af Energistyrelsen. For øvrige emissioner anvendes enhedsomkostningerne fra 

det danske Transportministerium7.  

Opstrømsemissioner antages at foregå på landet, mens køretøjsemissionerne antages at 

foregå blandet i by og land – dette forhold er beskrevet i afsnittet om 

eksternalitetsomkostninger. Eksternalitetsværdien for emissionerne præsenteres i nutidige 

danske kroner og er tilbagediskonteret med en 4 % årlig rente. 

  

                                                           
7 Transportministeriet (2016): Transportøkonomiske Enhedspriser til brug for samfundsøkonomiske analyser. 

Udarbejdet af Transport DTU og COWI for Transportministeriet. Link 

http://www.modelcenter.transport.dtu.dk/-/media/Centre/Modelcenter/modeller%20og%20publikationer/Transportoekonomiske_Enhedspriser_1_6.ashx
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3. Brændstoføkonomi 
For at vurdere emissioner fra busser og lastbiler per kørt kilometer på tværs af forskellige 

brændstoffer er det helt centralt at kende effektiviteten for udnyttelsen af brændstofferne.  

Brændstoføkonomien kan opgøres på flere måder – den, som de fleste er bekendte med, er 

hvor mange kilometer et køretøj kører på en liter benzin eller diesel (km/l). På grund af 

komprimering kan gas dog ikke måles entydigt i km/l, så hvis man vil sammenligne 

gaskøretøjer og køretøjer på flydende brændstoffer kan denne betegnelse ikke anvendes.  

For at muliggøre sammenligning mellem diesel- og gaskøretøjer, angives 

brændstoføkonomien i MJ / km – altså hvor meget energi et køretøj skal bruge af et givent 

brændstof for at køre en km. Jo lavere dette tal er, desto mere effektivt udnytter køretøjet 

brændstoffet.  

Brændstoføkonomien spiller en meget afgørende rolle for økonomien for de flådeaktører, 

som anvender tunge køretøjer. Producenterne af køretøjerne, også kaldet OEM’ere (Original 

Equipment Manufacturer), holder derfor disse informationer som centrale 

forretningshemmeligheder, og opgørelserne er intransparente. Opgørelser af tredjeparter 

svinger ofte meget afhængigt af valgte antagelser og testprocedurer. For at fremskaffe en 

bred vurdering er der derfor anvendt fire hovedkilder, som hver især opgør 

brændstoføkonomien for tunge køretøjer:  

• Alternative Drivmidler 3.0 af Energistyrelsen. 

• GREET modellen af Argonne National Laboratory. 

• Grøn Beregner af Teknologisk Institut8. 

• Rammevilkår for gas til tung transport af COWI. 

3.1. AD 3.0 
I AD 3.0 skelnes der ikke mellem forskellige typer af lastbiler, hvorfor renovationskøretøjer 

antages at have samme brændstoføkonomi som andre lastbiler. Ligeledes skelnes der ikke 

mellem bustyper, som f.eks. turistbusser, intercity-busser og rutebusser. 

Brændstoføkonomien for lastbiler i 2015 angives i AD 3.0 til at være 13,33 MJ/km for diesel 

og 15,83 MJ/km for gas. For busser er brændstoføkonomien 16,01 MJ / km for diesel og 

19,05 MJ / km for gas. Det er uklart, hvad der danner baggrund for disse oplysninger.  

  

                                                           
8 Grøn Beregner er en model til at estimere brændstoføkonomi for forskellige køretøjtyper, brændstoftyper og 

effekten af en række køreøkonomiske tiltag. Link 

http://gronberegner.teknologisk.dk/
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3.2. GREET 
Brændstoføkonomi i GREET modellen er baseret på gennemsnitslast som identificeret i en 

undersøgelse af amerikanske køretøjstyper og deres anvendelse fra 2002 (VIUS)9. Ud fra 

dette datasæt er den gennemsnitlige last beregnet under hensyntagen til, at køretøjerne 

ikke altid kører med last eller er fuldt lastet. Med disse oplysninger er det gennemsnitlige 

brændstofforbrug udregnet i ton-kilometer, som angiver hvor meget brændstof der 

anvendes per ton last. 

Ved at følge retningslinjerne fra National Academy of Sciences10, og ved at analysere data 

fra VIUS-databasen og oplysninger fra EPA’s Greenhouse gas Emissions Model (GEM)11, 

EIA’s Annual Energy Outlook12, samt andre data, har holdet bag GREET foretaget en 

fremskrivning af brændstofeffektiviteten af forskellige køretøjstyper og brændstoffer. 

Brændstofeffektivitet er dermed ikke opgjort for specifikke køretøjer, men estimater baseret 

på hvordan brændstoføkonomien i flåderne har ændret sig siden 2002, hvor VIUS-

undersøgelsen blev foretaget.  

I GREET er renovationsbiler modelleret til i gennemsnit at køre med 8,89 tons last. Med 

denne last er brændstoføkonomien opgjort til 14,89 MJ/km for diesel og 17,52 MJ/km for 

gas. GREET argumenterer for, at forbruget i renovationskøretøjer er højt, fordi de starter og 

stopper mange gange på en tur for at opsamle renovationsaffaldet og fordi 

affaldskomprimatoren kræver en del energi. 

For busser (rutebusser) er brændstoføkonomien i GREET opgjort til 19,3 MJ / km for 

dieselbusser og 22,7 MJ / km for gasbusser13. Her er beregningerne baseret på 

gennemsnitsantal af passagerer i stedet for gennemsnitslast som for lastbiler og 

renovationsbiler. I gennemsnit er der fundet 11,3 passagerer per kørte buskilometer. 

Rutebusser er defineret som busser, som primært kører kortere ture indenfor samme by. 

Alternativt har GREET-modellen også data for intercity-busser og skolebusser, som dog 

vurderes til at have mindre potentiale til at køre med gas i dansk sammenhæng.  

Brændstoføkonomien for mellemstore lastbiler14 er i GREET opgjort til hhv. 10,23 og 12,03 

MJ/km for diesel og gas. Dette er med baggrund i en last på 4,8 tons. Her er mellemstore 

lastbiler defineret som lastbiler der fragter gods lokalt og regionalt, der vejer mellem 15 og 

27 tons, og som returnerer til en central hver dag.  

  

                                                           
9 U.S. Census Bureau (2002): Vehicle Inventory and Use Survey (VIUS). Link.  
10 National Research Council (2010): Technologies and Approaches to Reducing the Fuel Consumption of Medium- 

and Heavy-Duty vehicles. Link.  
11 United States Environmental Protection Agency: Greenhouse Gas Emissions Model (GEM) for Medium- and 

Heavy-Duty Vehicle Compliance. Link 
12 U.S. Energy Information Administration (EIA): Annual Energy Outlook (AEO). Link.  
13 HD Bus: Transit i GREET. 
14 MHD Vehicle: Medium Heavy-Duty Vehicles i GREET. 

https://www.census.gov/svsd/www/vius/2002.html
https://www.nap.edu/catalog/12845/technologies-and-approaches-to-reducing-the-fuel-consumption-of-medium-and-heavy-duty-vehicles
https://www.epa.gov/regulations-emissions-vehicles-and-engines/greenhouse-gas-emissions-model-gem-medium-and-heavy-duty
https://www.eia.gov/outlooks/aeo/
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3.3. Grøn Beregner 
I Grøn Beregner regnes brændstofforbrug på baggrund af totalvægt, som svarer til summen 

af køretøjsvægt og last.  

Renovationskøretøjer er identificeret i GREET til at have en gennemsnitslast på 8,9 tons. 

Det antages, at køretøjerne vejer 20 tons, og dermed er totalvægten 28,9 tons. Det indtastes 

i Grøn Beregner, uden at der vælges nogle køreøkonomiske tiltag. Typisk rute for lastbil 

vælges som kørerute. Dermed bliver resultatet for en renovationslastbil 14,28 MJ/km for 

diesel (340 hk motor) og 17,68 MJ/km for gas (230 hk motor). Det er ikke muligt at 

medregne et højt antal start/stop-cyklusser i Grøn Beregner eller forbruget på 

affaldskomprimatoren – kørselsstil vælges derfor som typisk lastbil. 

Busser er i Grøn Beregner identificeret som havende en totalvægt på 16,5 tons, og 230 hk 

for gasudgaven og 320 hk for dieseludgaven. Ingen af de køreøkonomiske tiltag tilvælges, 

hvilket resulterer i et forbrug på 11,90 MJ / km for diesel og 15,87 MJ / km for gas.  

Lastbiler: En mellemstor lastbil vejer mellem 15 og 27 tons i GREET-modellen, og medianen 

af udfaldsrummet er 21 tons. Med en gennemsnitslast på 4,8 tons svarer det til en 

totalvægt på 25,8 tons. Gasmotor vælges som 230 hk og dieselmotoren som 340 hk, uden 

tilvalg af køreøkonomiske tiltag. Ruten vælges som ’typisk lastbil’, hvilket resulterer i 

forbrug på 13,42 MJ / km for diesel.  

For gas vælges 230hk gasmotor, og de samme øvrige forudsætninger. Dette giver et 

brændstofforbrug på 16,60 MJ / km for gas.  

3.4. Rammevilkår for gas til tung transport 
COWI har for Energistyrelsen vurderet potentialet for gas til tung transport i denne rapport. 

Her er der angivet brændstofforbrug for forskellige gaskøretøjer, f.eks. rutebusser, lette og 

tunge lastbiler, samt renovationskøretøjer. Der er dog ikke umiddelbart taget højde for 

forskellige kørselsmønstre og dermed brændstoføkonomien.  

3.5. Resultater 
Der er små uoverensstemmelser blandt de forskellige kilder og modeller om, hvor meget 

brændstof de forskellige køretøjtyper bruger. Den største forskel opstår for lastbiler, hvor 

Rammevilkår for gas til tung transport vurderer et markant højere brændstofforbrug end 

andre kilder. Der er forholdsvis enighed blandt Grøn Beregner og GREET, dog vurderer 

GREET, at brændstoføkonomien er dårligere for gasbusser end Grøn Beregner, mens det 

forholder sig omvendt for lastbiler.  

Gaskøretøjer bruger generelt mere energi end dieselkøretøjer (Tabel 2). Det er dog ikke 

nødvendigvis en ulempe, da emissionerne for gas er lavere per kørte kilometer.  
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Tabel 2: Brændstoføkonomi for tunge køretøjer. 

 

3.6. Vurdering af kilder 
GREET-modellen har de mest detaljerede oplysninger om typer af køretøjer, 

brændstoføkonomi og udstødningsemissioner, samt den mest omfattende dokumentation. 

AD 3.0 skelner ikke mellem forskellige typer af busser og lastbiler, udover på 

brændstoftypen. Grøn Beregner angiver forskellige motortyper, køretøjstyper og anvendte 

brændstoffer, og lader brugeren justere på en masse parametre i forhold til tekniske-, IT- og 

adfærdsregulerende tiltag, som kan være med til at forbedre brændstoføkonomien.  

GREET-modellen stammer fra USA, hvor der er mere gennemsigtighed i forhold til tekniske 

oplysninger om emissioner og brændstoføkonomi end i Europa. For hver køretøjstype er en 

lang detaljeret rapport, som udpensler hvor de har oplysningerne fra, og deres metode 

vurderes som værende videnskabelig solid. Grøn Beregner angiver ingen kildehenvisninger, 

og data i Alternative Drivmidler 3.0 er opgjort af Teknologisk Institut15.  

På baggrund af disse overvejelser, vælges GREET-modellen som baggrund for 

brændstoføkonomiforudsætningerne til opstrømsemissionsberegninger. 

                                                           
15 Teknologisk Institut (2015): Validering af energiforbrugsdata for køretøjer i AD modellen. Link. 

Brændstof-
økonomi i 
MJ/km 

GREET Grøn Beregner 
Alternative 

Drivmidler 3.0 

Rammevilkår for 
gas til tung 
transport 

Gas Diesel Gas Diesel Gas Diesel Gas Diesel 

Renovation-
køretøjer 

17,5 14,9 17,7 14,3 15,8 13,3 17,8 - 

Bybusser 22,7 19,3 18,7 16,5 19,1 16,0 18,2 - 

Lastbiler 12,0 10,2 16,6 13,4 15,8 13,3 19,3 - 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/validering_af_energiforbrug_for_koeretoejer.pdf
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4. Opstrømsemissioner 
Der er ikke kun forbundet udledninger med afbrændingen af brændstofferne i køretøjerne, 

men også med opstrømseffekter fra dyrkning, transport og konvertering af den tilhørende 

biomasse. Opstrømseffekter kaldes også well-to-tank og redegør for emissionerne, der 

forårsages igennem brændstoffets værdikæde fra biomassen dyrkes på marken til det 

endelige brændstof ligger i tanken på køretøjerne. I dette afsnit vil disse udledninger fra 

diesel, biodiesel og bionaturgas blive undersøgt for året 2020.  

4.1. AD 3.0 
AD 3.0 er udviklet af Energistyrelsen og medregner emissioner af CO2, CH4, N2O, NOX, SO2 og 

partikler. Modellen indeholder detaljerede oplysninger om energiforbrug og tilhørende 

emissioner for hele værdikæden for hvert enkelt drivmiddel, og disse oplysninger er baseret 

på grundig research og er tilpasset danske forhold.  

Det er muligt at ændre forudsætningerne i modellen, så de passer endnu bedre til specifikke 

forhold, som gør sig gældende for de anlæg der leverer bionaturgas til transport i Danmark. 

F.eks. antager Alternative Drivmidler 3.0, at varmeforbruget ved biogasanlæg stammer fra 

fjernvarme. I realiteten opvarmes de biogasanlæg, som producerer biogas der leveres til 

transport, overvejende ved brug af lokalt fyret naturgas, og modellen er derfor justeret 

tilsvarende. 

AD 3.0 medtager ikke emissioner for transport af biomasse til og fra biogasanlæggene. Det 

er dog opgjort i BioGrace-modellen16, som anvendes til udregning af standardværdierne i 

VE-direktivet, at transport af biomasse kun udleder under et gram CO2-ækv per MJ 

bionaturgas, og at det dermed kun udgør en lille del af de samlede emissioner. 

I AD 3.0 er der ikke taget højde for LUC-emissioner fra palmeolieproduktionen, mens der for 

rapsolieproduktionen anvendes LUC-emissioner fra MIRAGE studiet til at vurdere 

drivhusgasudledningen. MIRAGE-studiet indeholder også LUC-emissioner fra palmeolie, 

hvor de er opgjort til 54 g CO2-ækv / GJ, hvorfor disse er arbejdet ind i AD 3.0-modellen.   

4.2. BioGrace 
BioGrace er et værktøj, som er udviklet for Europa-Kommissionen til beregning af 

drivhusgasudledning fra biobrændstoffer. Værktøjet er benyttet til at regne 

standardværdierne ud i VE-direktivet efter den metodologi, som er fremlagt heri.  

Brændstofforbruget og emissionerne for transporten af biobrændstofferne medtages i 

BioGrace i modsætning til AD 3.0. Til gengæld modelleres der kun emissioner af 

drivhusgasser i denne model. Standardværdierne er derudover ikke regnet ud efter danske 

forhold, men efter gennemsnitlige europæiske forhold.  

  

                                                           
16 Institute for Energy and Environmental Research (IFEU) (2015): BioGrace-I version 4d. Værktøj udviklet for 

Europa Kommissionen til beregning af drivhusgasudledning fra biobrændstoffer. Link  

 

http://www.biograce.net/content/ghgcalculationtools/recognisedtool/
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4.3. Indstilling af AD 3.0-modellen 
AD 3.0 vurderes at være den mest gennemarbejdet og bedst dokumenteret kilde til at 

vurdere opstrømsemissioner efter danske forhold, og den anvendes derfor til beregning af 

opstrømsemissioner i denne baggrundsrapport. AD 3.0 kan indstilles på forskellige måder, 

alt efter hvilke antagelser, som gør sig gældende. De parametre, som kan justeres, og som 

har indflydelse på opstrømsemissionerne, er følgende: 

• År (2015, 2020, 2035 og 2050). 

• ILUC (ingen, lav, høj). 

• Emissioner fra olieproduktion (gennemsnit, marginale). 

• Emissioner fra elproduktion (langtidsmarginale, korttidsmarginale, 

gennemsnit, kvote (ingen CO2-emission)). 

Til denne analyse vælges år 2020 som basis for emissionerne. ILUC sættes til lav. 

Emissioner fra olie- og elproduktion sættes til gennemsnitlig. For biogasproduktionen 

ændres varmekilden fra fjernvarme til naturgas, da de eksisterende biogasanlæg, som 

leverer biogas til transport, overvejende opvarmes med naturgas. For øvrige specifikationer 

og detaljer om udregningerne henvises til AD 3.0-modellen af Energistyrelsen.  

Der anvendes to forskellige biogasscenarier til analysen, som vil kunne levere 100 % 2G-

biogas. Disse scenarier er identiske med scenarie 1 og 3 i AD 3.0. 

Tabel 3: Biogasscenarier i AD 3.0. 

Biomassetype og andel Scenarie 1 Scenarie 3 

 

Som standard er AD 3.0-modellen indstillet til 1 % metantab fra biogasanlæggene, hvilket er 

baseret på Biogas Taskforce arbejdet fra 2013. I denne analyse er der dog taget højde for et 

gennemsnitlig metantab på 2,2 % i biogasanlæggene, inkl. opgradering, hvilket 

Energistyrelsen forventer vil være gennemsnitstabet for biogasanlæg i 202017.  

4.4. Resultater 
Ved at kigge på emissioner fra hele værdikæden frem til køretøjernes tank for biogas, fossil 

diesel, RME (rapsolie) og PME (palmeolie) observeres det, at biogas har marginalt større 

opstrømsudledninger af partikler og SO2 ift. fossil diesel og biodiesel. Til gengæld er både 

NOX- og drivhusgasudledningen markant lavere (Figur 5 og Tabel 5). Biogas har højere SO2 

og partikel udledninger end alternativerne, hvilket i AD 3.0 modellen skyldes et højere 

strømforbrug. Biogasproduktion kræver 0,08 GJ el per GJ biogas-output ifølge AD 3.0. Til 

sammenligning kræves der 0,01 GJ el per GJ for 1G-biodieselproduktion. Til gengæld 

anvender biodieselproduktionen nogle andre processer, som kræver energi, men som til 

                                                           
17 Energistyrelsen (2016): Effekt af biogasproduktion på drivhusgasemissioner. Link. 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Bioenergi/drivhusgas-effekt_af_biogas_4_okt_2016.pdf
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gengæld ikke har ligeså store udledninger. På trods af de relativt større udledninger af SO2 

og partikler for biogas, må det dog noteres, at de absolutte udledninger stadig er ganske 

små. Til gengæld er der store NOX-emissioner forbundet med alle dieseltyper. 

Det er værd at bemærke, at der i grundlaget for drivmiddelanalysen anvendes elemissioner 

for 2020. Emissioner forårsaget af elforbruget forventes at forblive nogenlunde uændret i 

fremtiden (Tabel 4) ifølge Energistyrelsens samfundsøkonomiske analyseforudsætninger. 

 

Figur 5. Opstrømsemissioner fra biogas, diesel og biodiesel. 

Biogas har negative drivhusgasemissioner, hvilket bekræftes i VE-direktivet og BioGrace. 

Det skyldes, at biogassen produceres fra gylle, der ellers ville afgasse metan til atmosfæren 

under opbevaring og transport. Kuldioxid (CO2), metan (CH4) og lattergas (N2O) er 

drivhusgasser, som ikke er miljøskadelige, men som derimod fører til global opvarmning. 

Over en periode på 100 år er metan 34 gange så kraftig som drivhusgas i forhold til CO2, 

mens lattergas er 298 gange så kraftig18.  

1G-biobrændstoffer som RME og PME har massive drivhusgasudledninger, især som følge 

af ændret jordbrug (LUC) og pga. energiforbruget i konverteringen af råstofferne. FAME-

produkter som RME og PME har desuden store NOX-udledninger fra transporten af 

brændstofferne.  

                                                           
18 IPCC (2013): Anthropogenic and Natural Radiative Forcing. In: Climate Change 2013: The Physical Science 

Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 

Change. Link  
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Tabel 4: Emissionskoefficienter for gennemsnitlig el19. 

 CO2 CH4 N2O SO2 NOX 

kg/MWh g/MWh g/MWh g/MWh g/MWh 
Produktion Forbrug Produktion Forbrug Produktion Forbrug Produktion Forbrug Produktion Forbrug 

2015 209 225 73 78 4,0 4,3 133 143 249 268 

2016 248 267 84 90 4,0 4,3 137 147 253 272 

2017 222 239 80 86 4,0 4,3 142 153 286 308 

2018 207 223 86 92 4,0 4,3 119 128 283 304 

2019 196 211 91 98 4,0 4,3 103 111 263 283 

2020 153 165 94 101 3,0 3,2 87 94 250 269 

2021 158 170 110 118 3,0 3,2 83 89 247 266 

2022 159 171 109 117 3,0 3,2 81 87 246 265 

2023 167 180 108 116 3,0 3,2 83 89 246 265 

2024 166 178 97 104 3,0 3,2 81 87 240 258 

2025 166 178 90 97 3,0 3,2 81 87 239 257 

2026 166 178 90 97 3,0 3,2 81 87 239 257 

2027 166 178 90 97 3,0 3,2 81 87 239 257 

2028 166 178 90 97 3,0 3,2 81 87 239 257 

2029 166 178 90 97 3,0 3,2 81 87 239 257 

2030 166 178 90 97 3,0 3,2 81 87 239 257 

2031 166 178 90 97 3,0 3,2 81 87 239 257 

2032 166 178 90 97 3,0 3,2 81 87 239 257 

2033 166 178 90 97 3,0 3,2 81 87 239 257 

2034 166 178 90 97 3,0 3,2 81 87 239 257 

2035 166 178 90 97 3,0 3,2 81 87 239 257 

 

HVO er ikke medtaget i analysen, da NOX-emissioner for dette brændstof i AD 3.0 ikke er 

eksisterende. Dette er en fejl i AD 3.0, da den modellerede HVO er baseret på rapsolie, som 

netop har store NOX-emissioner. En analyse af HVO’s emissioner vil kræve en selvstændig 

analyse udover denne.  

Det er desuden værd at bemærke at AD 3.0 modellen ikke medregner LUC-emissioner fra 

palmeolie, på trods af, at de er medregnet for rapsolie. Ifølge MIRAGE-studiet20, som AD 3.0 

baserer sine øvrige LUC-emissioner på, er LUC-emissionerne for palmeolie 54 kg CO2-ækv. / 

GJ. Globiom-studiet, som EU-Kommissionen har bestilt, har fundet LUC-emissioner for 

palmeolie på 231 kg CO2-ækv. / GJ21.  

LUC-emissioner fra MIRAGE-studiet lægges derfor til de øvrige identificerede emissioner for 

palmeolie, ligesom AD 3.0 gør for de øvrige drivmidler.  

  

                                                           
19 Energistyrelsen (2016): Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger. Link.  
20 IFPRI (2011): Assessing the Land Use Change Consequences of European Biofuel Policies. Link. 
21 Ecofys, IIASA og E4tech (2015): The land use change impact of biofuels consumed in the EU. Link. 

https://ens.dk/service/fremskrivninger-analyser-modeller/samfundsoekonomiske-analysemetoder
http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll5/id/197/filename/198.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Final%20Report_GLOBIOM_publication.pdf
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Tabel 5: Opstrømsemissioner for biogas, diesel og biodiesel. 

Well-to-tank-emissioner fra 
AD 3.0-modellen 

Biogas Diesel RME PME 

Scenarie 1 Scenarie 3 Fossil Rapsfrø Palmeolie 

D
rivhus-

gasser 

CO2 kg/GJ -46,8 -27,7 13,1 94,1 121,9 

CH4 g/GJ 240,5 240,5 0,3 0,8 0,8 

N2O g/GJ 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 

CO2-ækv. kg/GJ -40,8 -21,7 13,1 94,2 122,0 

M
iljø-

stoffer 

SO2 g/GJ 2,7 2,7 0,3 1,2 1,2 

NOX g/GJ 11,9 11,9 50,9 252,3 328,3 

Partikler g/GJ 0,18 0,18 0,04 0,11 0,11 

 

4.5. Perspektivering med andre kilder 
Drivhusgasemissionerne perspektiveres med en række kilder for at bekræfte resultaterne 

fra AD 3.0-modellen. I forslaget om det reviderede VE-direktiv fra 30. november 201622, den 

såkaldte Vinterpakke, er der vha. BioGrace udregnet standardværdier for 

drivhusgasudledning fra en række biobrændstoffer, heriblandt bionaturgas og biodiesel. 

Heraf fremgår det, at opbevaringen af biomassen ved biogasanlæggene har en stor effekt 

på drivhusgasudledningen. Ligeledes har det også betydning, om overskudsgassen 

brændes af eller blot udledes til atmosfæren.  

I Danmark er det praksis at anvende gylle til biogasproduktion og at opbevare biomassen 

tildækket. Overskudgassen opkomprimeres til fordelingsnettet eller transmissionsnettet, 

således at der ikke er behov for at brænde overskudsgas for at undgå metanemissioner. 

Denne opkomprimering i gasnettet sørger for, at der ikke udledes overskudsgas til 

atmosfæren, hvilket giver samme klimaeffekt, som hvis overskudsgassen bliver brændt af 

ved anlæggene. Anlæggene vil derfor i de fleste tilfælde nærme sig standardværdien på -

100 g CO2-ækv / MJ ifølge VE-direktivet. 

Dette er et langt mere positivt resultat for biogas end estimeret i den modificerede AD 3.0 

model, hvor resultatet bliver -15 g CO2-ækv. / MJ, når der anvendes ren gylle. I 

standardscenarierne i AD 3.0 anvendes dog ikke ren gylle. I stedet iblandes gyllen 

varierende mængder af dybstrøelse, halm og industriaffald. Den samlede 

drivhusgasudledning i AD 3.0 er således i mellem -15 og -37 g CO2-ækv. / MJ. Dett er en 

forskel på mellem 63 og 85 g CO2-ækv / MJ mellem AD 3.0 og standardværdierne fra 

BioGrace, som anvendes i VE-direktivet.  

AD 3.0 har højere drivhusgasemissioner end VE-direktivet for både rapsolie (RME) og 

palmeolie (PME) (Tabel 6). Forskellen i drivhusgasudledning mellem VE-direktivet og AD 3.0 

for biodiesel er således på mellem 45 og 76 g CO2-ækv. / MJ.  

  

                                                           
22 European Commission (2016): Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the 

Promotion of the Use of Energy from Renewable Sources (recast). Link.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0767R%2801%29
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Tabel 6: Drivhusgasudledning, AD 3.0 vs. BioGrace. 

 AD 3.0 
VE-direktivet 

(BioGrace) 
Forskel 

(VE-dir. – AD 3.0) 

g CO2-ækv. / MJ 

Biogas -15 til -37 -100  -85 til -63 

RME 95 50,1 -45 

PME 122 46 til 70 -76 til -52  

Forskel (biodiesel – 
biogas) 

109 til 141  146 til 170  

  

Der er altså enighed i AD 3.0 og VE-direktivet om, at bionaturgas forårsager mindre 

udledning af drivhusgasser end biodiesel. Ifølge VE-direktivet og BioGrace er forskellen 

mellem bionaturgas og biodiesel dog større end i den modificerede AD 3.0-model. Da AD 

3.0-modellen er modelleret efter danske forhold af Energistyrelsen, tillægges denne dog 

større troværdighed end resultaterne i VE-direktivet, som er baseret på BioGrace-modellen i 

forhold til europæiske forhold. 

I forhold til miljøemissioner som NOX, SO2 og ultrafine partikler, er GREET-modellen 

identificeret som alternativ til AD 3.0. Denne er dog baseret på amerikanske forhold, som er 

væsentligt anderledes end de danske forhold, som er modelleret i AD 3.0. JEC har desuden 

lavet en well-to-wheel-analyse over europæiske brændstoffer23, hvor opstrømsemissionerne 

for forskellige biobrændstoffer er opgjort.  

 

Figur 6: Drivhusgasemissioner fra biobrændstoffer i VE-direktivet og AD 3.0. 

                                                           
23 JEC (2014): WELL-TO-WHEELS ANALYSIS. WELL TO WHEELS ANALYSIS OF FUTURE AUTOMOTIVE FUELS AND 

POWERTRAINS IN THE EUROPEAN CONTEXT. En analyse af fremtidige drivmidlers emissioner I en europæisk 

kontekst. Link.  

 

http://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/sites/iet.jrc.ec.europa.eu.about-jec/files/documents/wtw_report_v4a_march_2014_final.pdf
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Ifølge en rapport fra EU-Kommissionen24 har rapsolie og palmeolie potentielt højere 
drivhusgasudledning end de fossile alternativer, når LUC medregnes. Tallene herfra 
stemmer godt overens med de resultater, som er identificeret i AD 3.0, hvor 
drivhusgasudledningen var 95 g CO2-ækv. / MJ for RME og 122 g CO2-ækv. / MJ for PME. 
Drivhusgasudledningerne blev i EU-rapporten identificeret til følgende: 

• Fossil diesel: 90,3 g CO2-ækv / MJ. 

• Rapsolie: 95,1 g CO2-ækv / MJ. 

• Palmeolie: 105,1 g CO2-ækv / MJ. 

• Palmeolie med metanopfang: 83,3 g CO2-ækv / MJ. 

En Globiom-undersøgelse bekræfter yderligere AD 3.0’s oplysninger om, at 1G-biodiesel 

forårsager mere drivhusgasudledning end fossil diesel. Her er LUC-emissioner vurderet for 

de biobrændstoffer, som anvendes i Europa. I deres undersøgelse forårsager LUC-effekten 

fra palmeolie op til tre gange så mange drivhusgasemissioner som hele værdikæden for 

fossil diesel til sammen (Figur 7). 

For at runde well-to-tank emissionerne af, så viser resultaterne, at bionaturgas performer 

bedre end fossil- og biodiesel både i forhold til klima- og miljø. Biodiesel på rapsolie (RME) 

og palmeolie (PME) performer især ringe med høje NOX-emissioner og bemærkelsesværdigt 

høje drivhusgasemissioner, som er højere end for fossil diesel. Til gengæld er der højere 

SO2- og partikeludledninger associeret med biogasproduktionen, som primært stammer fra 

elforbruget. 

 

Figur 7: GLOBIOM-analyse af LU- drivhusgasemissioner fra biobrændstoffer. Link.  

                                                           
24 European Commission (2012): Commission staff working document. Impact Assessment. Accompanying the 

document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 98/70/EC 

relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of 

energy from renewable sources. Link 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Final%20Report_GLOBIOM_publication.pdf
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/swd_2012_0343_ia_en.pdf
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5. Køretøjsemissioner 
I tillæg til opstrømsemissioner forårsager afbrændingen af brændstofferne i selve 

køretøjerne også en række emissioner. Disse køretøjsemissioner er identificeret i GREET-

modellen og beskrives nærmere i dette kapitel. 

5.1. Emissionsnormer 
Rapportens resultater bygger på data fra amerikanske køretøjer. Det er derfor nødvendigt 

med viden om, hvordan de amerikanske emissionsnormer er i forhold til de europæiske.  

Euro VI 

Tunge køretøjer er i Europa underlagt Euro VI-emissionsnormerne. Disse normer trådte i 

kraft i 2013 og er i funktion på ubestemt tid, indtil Euro VII vedtages. Euro VI skærper 

grænserne for de tilladte emissioner for kulilte, NOX, partikler, metan og andre kulbrinter i 

forhold til Euro V. Tunge dieselkøretøjer skal igennem to testprocedurer, før de bliver 

godkendt, hhv. World Harmonized Transient Cycle (WHTC) og World Harmonized Stationary 

Cycle (WHSC).  

Gaskøretøjer skal blot gennem WHTC-testen. WHTC er udviklet til at efterligne ægte 

kørselsmønstre baseret på data fra kørslen i EU, USA, Japan og Australien. WHSC er en 

steady-state-test, hvor emissioner måles ved forskellige hastigheder og motorbelastning. 

Begge tests skal fuldføres med både koldstart og varmstart25. Worldwide Harmonized 

Stationary Cycle-grænser for Euro VI-emissioner. 

 

Tabel 7: Worldwide Harmonized Stationary Cycle-grænser for Euro VI-emissioner. 

 

 

Tabel 8: Worldwide Harmonized Transient Cycle grænser for Euro VI-emissioner. 

 

Sammenlignes emissionerne fra GREET (Tabel 10), som anvendes i denne rapports 

resultater med emissionsgrænserne som opstillet i WHSC og WHTC (Tabel 8), vil de 

identificerede køretøjsemissioner for lastbiler, busser og renovationskøretøjer overholde 

Euro VI-normerne.  

  

                                                           
25 Transportpolicy.net (2017): EU: Heavy Duty: Emissions. Link.  

 CO HC NOX PM 

 g / kWh g / GJ g / kWh g / GJ g / kWh g / GJ g / kWh g / GJ 

WHSC 1,5 416 0,13 36 0,4 111 0,01 2,78 

 CO NMHC CH4 NOX PM PN 

 
g / 
kWh 

g / 
GJ 

g / 
kWh 

g / 
GJ 

g / 
kWh 

g / 
GJ 

g / 
kWh 

g / 
GJ 

g / 
kWh 

g / 
GJ 

# / kWh # / GJ 

WHTC 4,0 1111 0,16 44,4 0,5 139 0,46 128 0,01 2,78 6,0*1011 1,7*1012 

http://transportpolicy.net/index.php?title=EU:_Heavy-duty:_Emissions#Euro_VI
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Amerikanske emissionsnormer  

I modsætning til de europæiske normer, som for tunge køretøjer er opgivet i forhold til kWh, 

så er de amerikanske standarder opgivet i hestekræfttimer (bhp-hr). En hestekræfttime, 

svarer til 0,746 kWh, eller 0,00269 GJ. Der er ingen grænse for metanudslip i de 

amerikanske standarder.  

Tabel 9: Amerikanske emissionsnormer26. 

CO NMHC NOX PM 
g/bhp-hr g / GJ g/bhp-hr g / GJ g/bhp-hr g / GJ g/bhp-hr g / GJ 

15,5 5762 0,14 52 0,2 73 0,01 3,7 

 

Sammenligning af normer 

De amerikanske emissionsnormer er sammenlignelige med de europæiske. Dog er de 

amerikanske normer mere strikse for NOX, mens de europæiske er lidt strengere for 

partikler (Figur 8). USA har ingen grænse på metanudslip fra motorerne, men stiller i stedet 

krav til NMHC (non-methane hydrocarbons). De amerikanske normer har ikke grænser for 

partikelantal, og grænsen for udledt partikelmasse er også en anelse større. Overordnet set 

er grænserne dog forholdsvis sammenlignelige. Derfor vurderes det, at den amerikanske 

undersøgelse af emissioner i GREET godt kan anvendes til nærværende analyse, så længe 

der justeres for metanemissioner i gaskøretøjer. 

 

Figur 8: Sammenligning mellem amerikanske og europæiske emissionsnormer. 

  

                                                           
26 Transportpolicy.net (2017): US: Heavy Duty: Emissions. Link. 
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5.2. GREET 
I GREET-modellen er emissionerne identificeret ved hjælp af litteraturstudier. Resultaterne 

viser hvor meget forurening køretøjer på alternative brændstoffer udleder i forhold til deres 

konventionelle modparter. De emissionsstandarder, som der forholdes til her, er de 

amerikanske, som varierer i forhold til de danske og europæiske. Der er foretaget nogle 

rettelser for at give et mere retvisende billede i forhold til dansk anvendelse.  

CO2-udledningen for biobrændstofferne er sat til 0, da de er baseret på biomasse. Når der 

kan observeres drivhusgasudledning fra biogas, skyldes det metantab i køretøjerne. 

Metantabet i GREET er baseret på amerikanske gaskøretøjer og er væsentligt højere end for 

europæiske køretøjer. En stor del af metanudslippet i amerikanske køretøjer kommer fra 

åbne krumtaphuse, som er standard i USA. I et åbent krumtaphus kan metangassen slippe 

ud, når cylinderne komprimerer gassen. I Europa bruger man lukkede krumtaphuse, hvor 

det undslupne metan bliver ledt over i forbrændingskammeret, således at dette udslip 

elimineres. Der vil dog stadig være et metanudslip via udstødningen. 

I litteraturen til GREET er følgende bemærkninger gjort for gaskøretøjer i forhold til 

metanemissioner:  

• En Euro V-bus med lean-burn-forbrænding og oxideringskatalysatorer har et 

udslip på 3,1 g CH4 per mil, eller 94,7 g CH4 / GJ27. Det vil også overholde Euro 

VI-standarden (Tabel 8).  

• En europæisk EEV-bus (Enhanced Environmentally friendly Vehicle) med 

trevejskatalysator har et udslip via udstødningen på mellem 0,4 og 0,8 g CH4 per 

mil, svarende til mellem 11,4 g / GJ og 27,7 g / GJ. 

• De biogaskøretøjer, som kommer på vejene i 2020, forventes at være Euro VI, 

og der anvendes således et metantab på 94,7 g / GJ for gasbusser.  

• For lastbiler og renovationskøretøjer antages det, at der ikke er noget metantab 

fra krumtaphuset, men at metantabet i udstødningen er som for de 

amerikanske køretøjer modelleret i GREET, hvorefter de vil overholde Euro VI-

standarderne.  

Ligeledes er der metantab for diesel og biodiesel, men det er dog meget mindre. NOx-

udledningen for gaskøretøjer er af holdet bag GREE, på baggrund af litteraturstudier 

vurderet til at være halvdelen af de tilsvarende dieselkøretøjer, mens partikeludledningen er 

stort set identisk imellem alle brændstoftyper. Der er ingen SO2-udledning under kørsel 

ifølge GREET-modellen, hvilket svarer til danske forhold, hvor der er meget lave tolerancer 

for svovl i kvalitetskravene til gasnettet og dieselolie. 

  

                                                           
27 Argonne National Laboratory (2015): The GREET Model Expansion for Well-to-Wheel Analysis of Heavy-Duty 

Vehicles. Side 58 til 67. Link.  

https://greet.es.anl.gov/publication-heavy-duty
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Tabel 10: Brændstofemissioner for tunge køretøjer. 

 CO2 CH4 N2O SO2 NOX Partikler 

 kg/GJ g/GJ g/GJ g/GJ g/GJ g/GJ 

Renovationskøretøjer bionaturgas 0,00 127,6 0,02 0,00 22,70 0,92 

Renovationskøretøjer diesel 74,90 2,21 0,08 0,00 53,50 1,08 

Renovationskøretøjer biodiesel 0,00 2,21 0,08 0,00 53,50 1,08 

Busser bionaturgas 0,00 94,7 0,02 0,00 15,00 0,54 

Busser diesel 74,90 1,56 0,07 0,00 35,20 0,64 

Busser biodiesel 0,00 1,56 0,07 0,00 35,20 0,64 

Lastbiler bionaturgas 0,00 127,6 0,88 0,00 21,2 0,65 

Lastbiler diesel 74,8 4,47 0,17 0,00 49,9 0,76 

Lastbiler biodiesel 0,00 4,47 0,17 0,00 49,9 0,76 

 

5.3. Resultater 
Det må forventes, at brændstoftypen er uafhængig af udført trafikarbejde. For at give et 

meningsfuldt billede af de faktiske emissioner omregnes emissionerne fra Tabel 10, ved 

hjælp af brændstoføkonomien, som blev identificeret i det tidligere afsnit. De opgøres per 

100.000 km, hvilket svarer til ca. to års brug af køretøjerne. Resultaterne kan ses i de 

følgende figurer og i Tabel 11.  

 

Figur 9: Drivhusgasudledning under kørsel. 
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Figur 10: NOX-udledning under kørsel. 

 

 

Figur 11: Partikeludledning under kørsel. 
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Resultaterne fra de ovenstående figurer er baseret på Tabel 11. 

Tabel 11: Tank-to-wheel-emissioner. 

 
CO2-
ækv. 

CO2 CH4 N2O SO2 NOX Partikler 

 
tons / 

100.000 
km 

tons / 
100.000 

km 

kg /  
100.000 

km 

kg /  
100.000 

km 

kg /  
100.000 

km 

kg /  
100.000 

km 

kg /  
100.000  

km 

Renovationskøretøjer 
bionaturgas 

7,6 0 224 0,03 0 39,8 1,6 

Renovationskøretøjer 
diesel 

112 112 3,3 0,12 0 79,7 1,6 

Renovationskøretøjer 
biodiesel 

0,1 0 3,3 0,12 0 79,7 1,6 

Busser bionaturgas 7,9 0 231 0,04 0 36,5 1,3 

Busser diesel 155 155 3,2 0,15 0 72,9 1,3 

Busser biodiesel 0,1 0 3,2 0,15 0 72,9 1,3 

Lastbiler bionaturgas 5,5 0 153,5 1,1 0 25,5 0,8 

Lastbiler diesel 76,7 76,5 4,6 0,2 0 51,0 0,8 

Lastbiler biodiesel 0,2 0 4,6 0,2 0 51,0 0,8 

 

  



Emissioner fra biogas til tung transport – em sammenligning af biogas og biodiesel 

Baggrundsrapport om emissioner fra biogas og biodiesel til tung transport 27  

FREMSYN 

6. Well-to-wheel-emissioner 
Resultaterne fra well-to-tank og tank-to-wheel analyserne samles i dette afsnit i en well-to-

wheel-analyse. Resultaterne præsenteres i mængden af udledning per 100.000 km 

trafikarbejde for de analyserede køretøjstyper.  

Som illustreret i figurerne har biogaskøretøjerne suverænt de laveste NOX- og 

drivhusgasemissioner, mens svovlemissionerne er væsentligt højere, pga. 

opstrømseffekter. Biogas har også en anelse højere partikeludledning, som også stammer 

fra opstrømseffekter. De højere svovl- og partikeludledninger for biogas skyldes 

strømforbruget på anlæggene, som de er modelleret i AD 3.0. Partikeludledningen foregår 

dog i dette tilfælde ude på landet, hvor effekten af denne type udledning ikke er så høj, som 

hvis den foregik inde i byen. NOX-udledningen for biodiesel er meget høj, tæt på 800 kg / 

100.000 km for palmeolie til dieselbusser især pga. opstrømseffekter, men også til dels fra 

højere køretøjsemissioner. I forhold til svovlemissioner, som ligger på omkring 20 kg / 

100.000 km for biogasbusser, er NOX fra biodiesel den suverænt største miljøsynder i well-

to-wheel-betragtningen af de undersøgte brændstoffer.  

 

Resultaterne for busser kan ses i det følgende, mens de for lastbiler og 

renovationskøretøjer kan findes i bilag I.  

6.1. Busser 
Palmeolie (PME) forårsager de største NOX- og drivhusgasudledninger set i en well-to-

wheels-betragtning efterfulgt af rapsolie (RME), mens bionaturgas er bedst i forhold til NOX- 

og drivhusgasudledning. Fossil diesel har færrest svovl- og partikelemissioner. 

Resultaterne for de samlede well-to-wheel-udledninger forårsaget af 100.000 km kørsel i 

busser kan ses i de følgende figurer.  

  

Figur 12: Well-to-Wheel drivhusgasemissioner for busser. 
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Figur 13: Well-to-Wheel SO2-emissioner for busser. 

  

Figur 14: Well-to-wheel NOx-emissioner for busser 
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Figur 15: Well-to-Wheel partikelemissioner for busser. 

 

Figurerne er baseret på data om busser fra Tabel 12.  

 

Tabel 12: Busser, well-to-wheel-emissioner 

Well-to-wheel-emissioner 
Drivhusgasser Miljøemissioner 

CO2-ækv. CO2 CH4 N2O SO2 NOX Partikler 

Brændstof / Enhed tons / 100.000 km kg / 100.000 km 

Biogas 
Scenarie 1 -80,3 -106 761 0,5 6,1 61,1 1,6 

Scenarie 3 -37,0 -63,0 761 0,5 5,1 61,1 1,6 

Diesel Fossil 169,9 169,7 3,6 0,3 0,6 166,1 1,3 

Bio-diesel 
RME 181,8 181,6 4,5 0,2 2,3 554,6 1,4 

PME 235,4 235,2 4,5 0,2 2,4 701,2 1,4 

Diesel B7 
50 % RME 
50 % PME 

172,5 172,3 3,6 0,2 0,8 197,5 1,3 

 

Resultaterne for renovationskøretøjer og lastbiler kan findes i bilag I.  
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7. Livscyklusemissioner 
Til vurdering af de samlede emissioner, som et køretøj forårsager i sin levetid, er der 

foretaget en livscyklusanalyse, som også inkluderer emissioner fra produktionen af 

køretøjerne. Livscyklusanalysen viser ligesom well-to-wheels-analysen, at biogas er et 

væsentligt renere brændstof end fossil- og biodiesel.  

For at foretage livscyklusanalysen, er det nødvendigt at vurdere, hvor langt et køretøj 

forventes at køre i sin levetid. Generelt så lader AD 3.0 til at undervurdere levetiden for 

køretøjer i den tunge transportsektor, og dermed det samlede trafikarbejde, som hvert 

køretøj udfører. Derfor er nye estimater blevet estimeret i denne analyse (Tabel 13).  

Det er desuden nødvendigt at kende emissionerne fra produktionen af køretøjerne. AD 3.0 

indeholder en grundig analyse over disse emissioner, som vil blive præsenteret her og 

sammenholdt med well-to-wheel-analysen, således at der bliver redegjort for de samlede 

emissioner i et køretøjs levetid.  

7.1. Køretøjernes levetid og trafikarbejde 
 

Tabel 13: Levetid og trafikarbejde for udvalgte køretøjstyper. 

 
Levetid 

(år) 
Årligt trafikarbejde (km) 

Samlet 
trafikarbejde i livscyklus (km) 

Busser 16,9 45.609 771.000 

Lastbiler 9,5 49.353 469.000 

Renovationskøretøjer 9,5 30.000 285.000 

 

Busser 

Alternative Drivmidler 3.0 vurderer det samlede trafikarbejde for levetiden for en bus til 

402.000 km, hvilket vurderes som værende for lavt. Ifølge Danmarks Statistik var der i 

november 2016 indregistreret 13.383 busser, og i gennemsnit er der blevet nyindregistreret 

792 busser om året siden 200728. Med den udskiftningsrate svarer det til, at en bus i 

gennemsnit kører i 16,9 år fra den først bliver indregistreret29. Dette er væsentligt højere 

end i AD 3.0, hvor en bus er sat til at køre i blot seks år. Ifølge Vejdirektoratets 

statistikkatalog kørte busser sammenlagt 612 mio. kilometer i 201530, hvilket svarer til at 

hver bus kørte 45.609 km i løbet af det år. Til sammenligning regner AD 3.0 med, at en bus 

kører 67.000 km på et år. Det kan altså forventes, at en bus der indregistreres i 2017 vil 

tilbagelægge omkring 771.000 km i dens levetid31.  

                                                           
28 Danmarks Statistik: https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/transport/transportmidler 
29 13.383 busser / 792 busser per år = 16,9 år / bus 
30 Vejdirektoratet (2017): Nøgletal om vejtransport. Link. 
31 16,9 år * 612 mio. km / år / 13.383 busser = 771.000 km / bus 

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/transport/transportmidler
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/statistik/trafikken%20i%20tal/Noegletal_om_vejtransport/Sider/default.aspx
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En nyindregistreret bus udfører ofte i starten af sin levetid mest trafikarbejde. Tallene fra 

AD 3.0 er muligvis fra starten af bussens levetid, hvorefter der ikke er taget højde for, at den 

overgår til mindre krævende opgaver, men stadig er at finde på vejene.  

Lastbiler 

Samme regnestykke kan foretages for lastbiler: Der var i 2016 41.436 indregistrerede 

lastbiler og sættevognstrækkere over 3500 kg iflg. Danmarks Statistik. Siden 2007 er der i 

gennemsnit blevet nyindregistreret 4363 af denne type køretøjer hvert år. Med den 

udskiftningsrate svarer det til, at en lastbil har en gennemsnitlig levetid på 9,5 år32. Ifølge 

Vejdirektoratets statistikkatalog tilbagelagde lastbiler og sættevognstrækkere 2045 mio. 

km i 2015. Det svarer til, at hvert køretøj tilbagelægger 49.353 km om året. Derfor forventes 

det, at en nyindregistreret lastbil vil tilbagelægge 469.000 km i sin levetid33. Til 

sammenligning forventer AD 3.0, at en lastbil har en levetid på seks år, og tilbagelægger 

50.000 km om året, svarende til et samlet trafikarbejde på 300.000 km.  

Renovationskøretøjer 

Det antages i denne livscyklusanalyse, at renovationskøretøjerne har samme levetid som 

andre lastbiler, men til gengæld kun kører 30.000 km om året34, således at det samlede 

trafikarbejde når op på 285.000 km.  

7.2. Produktion af køretøjer 
Der er også emissioner forbundet med selve produktionen af køretøjerne. Disse kan ses i 

følgende tabel, som indeholder data fra AD 3.0. Gasbusser og dieselbusser er under 

produktionen ens i AD 3.0, med den ene forskel, at gaskøretøjerne bruger nogle meget 

energiintensive kompositmaterialer til tryktankene. Det gælder også for lastbiler. Derfor kan 

det observeres, at gaskøretøjerne forurener en smule mere under produktionen i forhold til 

dieselalternativerne.  

Tabel 14: Emissioner fra produktionen af busser og lastbiler 

  Diesellastbil Gaslastbil Dieselbus Gasbus 

CO₂ tons/køretøj 46,5 59,7 50,5 74,4 

CH4 kg/køretøj 4,7 5,7 4,5 7,5 

N2O kg/køretøj 0,4 0,5 0,4 0,6 

SO₂ kg/køretøj 11,8 14,2 14,5 20,8 

NOX kg/køretøj 53,9 70,0 62,7 92,8 

Partikler kg/køretøj 1,0 1,2 1,0 1,5 

Total GHG 
tons CO2-
ækv./køretøj 

46,7 60,0 50,8 74,9 

 

                                                           
32 41.436 lastbiler / 4.363 lastbiler per år = 9,5 år / lastbil. 
33 9,5 år * 2.045 mio. km / år / 41.436 lastbiler = 469.000 km / lastbil. 
34 Estimat baseret på interne oplysninger. 
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7.3. Resultater for livscyklusanalysen 
For at nå frem til livscyklusemissionerne for de tre typer køretøjer lægges emissionerne fra 

produktionen af køretøjerne sammen med well-to-wheels-emissionerne, som blev 

identificeret tidligere. Well-to-wheels-emissionerne for lastbilerne ganges med en faktor 

4,69 for at modellere det samlede trafikarbejde i levetiden på 469.000 km, og ligeledes 

ganges en faktor på hhv. 2,85 og 7,71 for renovationsbiler og busser for at opnå det 

samlede trafikarbejdet på 285.000 km og 771.000 km. Det skal bemærkes, at det antages at 

opstrømsemissionerne forbliver på 2020-niveau i køretøjernes levetid. I realiteten vil disse 

emissioner formindskes efterhånden som der kommer mere nul-emissionsstrøm fra vind, 

sol og vand ind i elnettet. Varmeemissionerne vil desuden også falde efterhånden, som 

varmepumper vinder indpas i denne sektor.  
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 Tabel 15: Livscyklusemissioner for busser. 

Busser 

Livscyklus-emissioner 
Drivhusgasser Miljøemissioner 

CO2-ækv. CO2 CH4 N2O SO2 NOX Partikler 

Brændstof / Enhed tons / køretøj kg / køretøj 

Biogas 
Scenarie 1 -544 -745 5874 4,2 68 564 14,1 

Scenarie 3 -210 -411 5874 4,2 68 564 14,1 

Diesel Fossil 1361 1359 32 2,4 19 1343 11,1 

Bio-diesel 
RME 1452 1451 39 1,9 32 4338 12,2 

PME 1866 1864 39 1,9 33 5469 12,2 

Diesel B7 
50 % PME 
50 % RME 

1381 1379 33 2 20 1585 11 

 

Tabel 16: Livscyklusemissioner for lastbiler. 

Lastbiler 

Livscyklusemissioner 
Drivhusgasser Miljøemissioner 

CO2-ækv. CO2 CH4 N2O SO2 NOX Partikler 

Brændstof / Enhed tons / køretøj kg / køretøj 

Biogas 
Scenarie 1 -132 -205 2082 6,55 29,3 256,7 5,8 

Scenarie 3 -24 -97 2082 6,55 29,3 256,7 5,8 

Diesel Fossil 469 468 27,6 1,44 13,4 537,4 4,8 

Biodiesel 
RME 500 498 29,8 1,30 17,5 1504 5,2 

PME 633 631 29,8 1,30 17,7 1869 5,2 

Diesel B7 
50 % RME 
50 % PME 

476 475 27,8 1,43 13,7 615,5 4,8 

 

Tabel 17: Livscyklusemissioner for renovationskøretøjer. 

 

  

Renovationskøretøjer 

Livscyklus-emissioner 
Drivhusgasser Miljøemissioner 

CO2-ækv. CO2 CH4 N2O SO2 NOX Partikler 

Brændstof / Enhed tons / køretøj kg / køretøj 

Biogas 
Scenarie 1 -120 -187 1940 1,6 28 252 7,0 

Scenarie 3 -20 -86 1940 1,6 28 252 7,0 

Diesel Fossil 440 439 16 1,0 13 520 6,0 

Biodiesel 
RME 468 467 18 0,9 17 1420 6,3 

PME 592 591 18 0,9 17 1760 6,3 

Diesel B7 
50 % RME 
50 % PME 

446 445 16 1,0 14 593 6,0 
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Resultaterne viser, at der kan opnås massive drivhusgasreduktioner ved at skifte fra 

biodiesel til biogas:  

• For en enkelt bus kan der potentielt spares mellem 1663 og 2410 tons CO2-

ækvivalent drivhusgasudledning i hele bussens levetid.  

• For renovationskøretøjer vil besparelsen være mellem 488 og 712 tons CO2-

ækvivalent.  

• En biogas lastbil kan spare klimaet for mellem 524 og 765 tons CO2-ækvivalent 

drivhusgasudledning.  

Ligeledes vil der kunne opnås massive reduktioner af NOX-udledning ved at skifte til 

biogaskøretøjer: 

• For en biogasbus vil denne reduktion være på mellem 3775 og 4906 kg NOX.  

• Et renovationskøretøj på biogas kan reducere NOX-udledningen med mellem 1200 

og 1500 kg. 

• For en lastbil kan reduktionen være mellem 1247 og 1612 kg NOX.  

Til gengæld vil man se en lettere øget svovludledning fra et biogaskøretøj:  

• For en bus vil denne stigning være 35 kg SO2.  

• For et renovationskøretøj vil stigningen udgøre 11 kg SO2. 

• For en lastbil vil stigningen udgøre 12 kg SO2.  

Det er en signifikant forøgelse, men dog væsentligt mindre, end hvad man sparer i 

drivhusgas- og NOX-udledning, også når omkostningerne for emissionerne tages i 

betragtning, hvilket vil blive illustreret i næste kapitel om eksternalitetsomkostninger 

forårsaget af forureningen fra brændstofferne.  

Partikeludledningen vil også stige en anelse ved at skifte til biogaskøretøjer, dog primært 

pga. opstrømseffekter, som for denne emissionstype ikke har så stor effekt som 

køretøjsemissionerne, der til dels foregår inde i byerne. Forskellen er desuden ikke så 

markant som for hverken drivhusgasser, NOX eller svovl – dette vil blive illustreret i afsnittet 

om emissionsomkostningerne. Forskellen mellem biogas og biodiesel er: 

• For en biogasbus vil partikeludledningen være 2,1 kg større. 

• For et biogasrenovationskøretøj vil partikeludledningen være 0,7 kg større. 

• For en biogaslastbil vil partikeludledningen være 0,6 kg større. 

Resultaterne af livscyklusanalysen er også illustreret i de følgende figurer. 
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Figur 16: Livscyklusdrivhusgasemissioner. 

  

 

Figur 17: Livscyklus-SO2-emissioner. 
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Figur 18: Livscyklus-NOX-emissioner. 

   

 

Figur 19: Livscykluspartikelemissioner. 
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8. Eksternalitetsomkostninger 
Til at vurdere den samfundsøkonomiske effekt af emissionerne anvendes 

Transportministeriets transportøkonomiske enhedspriser, som findes som et regneark 

udarbejdet af DTU Transport og COWI35. Det udgives af Transportministeriet i samarbejde 

med Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen og Banedanmark. Regnearket indeholder enhedspriser 

for de emissionstyper, som er blevet analyseret i denne rapport. Det bør bemærkes, at disse 

priser er for danske emissioner. I praksis importeres en del af brændstofferne, som 

analyseres. Det gælder især palmeolie. De angivne eksternalitetsomkostninger gælder 

således kun hvis alle opstrømsemissioner foregår i Danmark, hvilket ikke er tilfældet. 

Tabel 18: Emissionsomkostninger for 2020 i 2017 priser. 

DKK per kg By Land 
 Lav Middel Høj Lav Middel Høj 

PM2,5 (partikler) 251 1.753 11.843 35 244 1.651 

NOX 5 53 410 0 53 376 

SO2 57 242 1.149 11 209 1.263 

 

Energistyrelsen anbefaler dog, at der anvendes en CO2-pris udenfor kvotesektoren på 45 

DKK / ton i årene 2017-2020 og 324 DKK / ton herefter. Denne CO2-pris anvendes i 

nærværende analyse, mens de øvre emissioner værdisættes jf. Transportministeriets 

enhedspriser. Emissioner fra metan (CH4) og lattergas (N2O) værdisættes efter CO2-prisen 

ift. deres emissionsintensiteter (34 for metan og 298 for lattergas), da disse primært har 

klimaeffekter.  

Det er værd at bemærke, at omkostningerne for drivhusgasser, svovl og NOX, er stort set 

uafhængige af, om de foregår i byen eller på landet. Til gengæld har det en stor betydning, 

hvor partikelemissionerne foregår. Disse gør større skade inde i byerne i forhold til ude på 

landet. Enhedspriserne ganges på de emissioner, som blev identificeret i de forrige afsnit. 

Emissioner fra well-to-tank og for produktion af køretøjer antages at foregå ude på landet. 

Tank-to-wheel-køretøjsemissionerne antages at foregå med et forhold mellem by- og 

landkørsel, som beskrevet i GREET-modellen: 

• Renovationskøretøjer og lastbiler har 43 % bykørsel og 57 % landkørsel. 

• Bybusser har 61 % bykørsel og 39 % landkørsel. 

Beregningerne af emissionsomkostningerne baseres på middelomkostningerne fra Tabel 18 

med Energistyrelsens CO2-pris. Resultaterne er tilbagediskonteret med 4 % om året, som 

det er anbefalet af Energistyrelsen.  

8.1. Resultater 
Af de undersøgte brændstoffer og køretøjstyper har biogas de laveste 

emissionsomkostninger for samfundet, mens FAME-produkter på raps- og palmeolie har de 

højeste omkostninger for samfundet. Det er især NOX-udledningen for produktionen, 

                                                           
35 Transportøkonomiske Enhedspriser 2016 - til brug for samfudsøkonomiske analyser - version 1.6. Link  

http://www.modelcenter.transport.dtu.dk/Noegletal/Transportoekonomiske-Enhedspriser
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raffineringen og transporten af RME og PME, som belaster miljøet og forårsager 

samfundsøkonomisk skade. Den største omkostning er dog i form af klimabelastning fra 

biodiesel, som er større end for fossil diesel og biogas. Drivhusgasfortrængningen fra 

biogas bidrager til en samfundsøkonomisk gevinst. Dermed er de samlede eksterne 

omkostninger højest for RME og PME. Selve emissionerne for produktionen af køretøjerne 

er begrænsede i livscyklussen, men har dog stadig en betydelig effekt. Biogas har de 

laveste emissionsomkostninger for de dele af analysen, som omhandler både well-to-tank 

og tank-to-wheel. Det er værd at bemærke, at well-to-tank-omkostningerne er højere end 

tank-to-wheel-omkostningerne for biodiesel, mens det forholder sig omvendt for biogas og 

fossil diesel. Dette understreger de skadelige opstrømseffekter, som 1G-biodiesel har, som 

især forårsages af ILUC.  

Busser 

Figur 20 viser omkostningerne forbundet med forskellige emissioner i en livscyklus for en 

bus. Det er værd at bemærke, at biogas har negative omkostninger forbundet med 

drivhusgasemissionerne. Det skyldes, at biogaskøretøjerne forårsager en reduktion af 

metanudledning fra landbruget. De negative omkostninger er altså ikke en omkostning, 

men en gevinst for samfundet. Denne skal trækkes fra de omkostninger, som er for 

udledningen af CH4, N2O, SO2, NOX og partikler: 

• Nettoværdien af emissionsgevinsten for samfundet for en biogasbus er mellem 0  

og 59.000 DKK.  

• Til sammenligning er nettoomkostningen for en bus på biodiesel af palmeolie på 

581.000 DKK, og 458.000 DKK for rapsolie.  

• Gevinsten ift. emissioner ved at skifte fra biodiesel af palmeolie og rapsolie til 

biogas er således mellem 458.000 DKK og 640.000 DKK i en levetid for en bus.  

Figur 21 viser eksternalitetsomkostningerne i forhold til, hvor i værdikæden de forekommer. 

Her kan det ses, at emissionerne for produktionen af busser kun har en lille effekt. For 

biodiesel og biogas er opstrømseffekterne dog så store, at de udgør de største 

omkostninger/gevinster, mens det for fossil diesel forholder sig omvendt.  
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Figur 20: Bidrag fra emissionstyper i livscyklusemissionsomkostningerne for busser. 

 

Figur 21: Livscyklusemissionsomkostninger fra busser (bidrag fra værdikæde). 
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Renovationskøretøjer 

Emissionsomkostningerne for renovationskøretøjer er lavere end for lastbiler og busser, da 

de udfører mindre trafikarbejde.  

• For biogas spænder effekten over en gevinst på 3500 og en omkostning på 8700 

DKK. 

• For 1G-biodiesel er omkostningerne mellem 150.000 og 188.000 DKK.  

• For fossil diesel udgør omkostningerne 100.000 DKK. 

Bidragene fra de forskellige emissionstyper er illustreret i følgende Figur 22, mens Figur 23 

viser, hvor i værdikæden emissionerne stammer fra. Her er det værd at lægge mærke til, at 

produktionen af renovationsbilerne har en forholdsvis stor effekt for biogas og biodiesel, 

som er større end selve tank-to-wheel-emissionerne. Det skyldes især CO2-udledningen fra 

monteringen af køretøjerne.  

 

Figur 22: Livscyklusemissionsomkostninger fra renovationskøretøjer (bidrag fra emissionstyper). 
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Figur 23: Livscyklus emissionsomkostninger fra renovationskøretøjer (bidrag fra værdikæde). 
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Lastbiler 

Emissionsomkostningerne for lastbiler ligger mellem renovationskøretøjer og busser.  

• En biogaslastbil forventes at forbedre miljøet og klimaet til en gevinst af 12.000 

DKK i biogas scenarie 1 og en omkostning på 6.000 DKK i biogasscenarie 3.  

• En lastbil, som kører på 1G-biodiesel, forventes at påføre skade for mellem 159.000 

og 199.000 DKK.  

• En lastbil, som kører på ren diesel, forventes at påføre skade for 105.000 DKK.  

Resultaterne for lastbiler er illustreret i Figur 24 og Figur 25. 

 

Figur 24: Livscyklus emissionsomkostninger for lastbiler (bidrag fra emissionstyper). 
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Figur 25: Værdikædernes bidrag til lastbilers emissionsomkostninger. 
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9. Konklusion 
Denne rapport har analyseret de samlede livscyklus emissioner for drivhusgasser, SO2, 

partikler og NOX, for biogas, diesel og biodiesel i den tunge vejtransport i Danmark, og 

analyseret omkostningerne disse emissioner har for samfundet. Der er taget hensyn til 

emissioner under produktionen af køretøjerne, produktionen, raffineringen og transporten 

af brændstofferne, samt anvendelsen af brændstofferne i tre køretøjstyper: 

Renovationskøretøjer, busser og lastbiler. Analysen har primært været baseret på resultater 

fra Energistyrelsens Alternative Drivmidler 3.0 og GREET-modellen dog med visse 

korrektioner, hvor det har været nødvendigt.  

Resultaterne viser, at ved at overgå fra diesel til biogas i den tunge transport, vil der kunne 

opnås massive besparelser i NOX- og drivhusgasudledning. Biogas vil markedsmæssigt 

erstatte 1G-FAME-produkter som RME (rapsolie) og PME (palmeolie) pga. ticket-systemet, 

som tillader handel med målopfyldelse for iblandingskrav af biobrændstoffer. For en enkelt 

bus vil besparelsen kunne nå op på omkring 2400 tons CO2-ækv og over 5200 kg NOX ved at 

anvende biogas i stedet for palmeolie som brændstof. Disse besparelser skyldes især 

opstrømseffekter af brændstofferne, hvor biogas f.eks. har en negativ CO2-ækv udledning, 

da man afgasser gylle i biogasreaktorer i stedet for at lade gyllen afgasse til atmosfæren 

fra bl.a. gylletanke.  

Ifølge AD 3.0, EU-Kommissionen, Transport & Environment og Globiom har 1G-biodiesel 

faktisk højere drivhusgasudledninger end det fossile alternativ, som det erstatter. Det 

skyldes især, at 1G-biodiesel er baseret på energiafgrøder, der erstatter naturlige arealer, 

som ophober drivhusgasserne i sin biomasse, men også til dels pga. den energi der 

anvendes for at konvertere og transportere brændstofferne. NOX-udledningen er også 

markant større for biodiesel end for det fossile alternativ. Det er ligeledes pga. 

opstrømseffekter, som for NOX ikke udgør nogen forskel for samfundet, om de sker på 

landet eller i byen.  

Svovl- og partikel emissioner er til gengæld en anelse højere for biogas end for biodiesel og 

fossil diesel pga. emissioner fra strømproduktionen, som anvendes i produktionen af 

biogas. Her er forskellen dog ikke lige så høj, som den er for drivhusgasser og NOX. Da 

forskellen i partikeludledningen primært stammer fra opstrømseffekter ude på landet, er 

effekten af denne udledning desuden ikke så stor, som hvis den foregik inde i byen.  

Samlet set kan en biogasbus reducere de eksterne omkostninger forårsaget af forurening 

med mellem 458.000 og 640.000 DKK i forhold til en biodieselbus, hvilket især skyldes 

fortrængningen af drivhusgasser og til dels også NOX. For lastbiler og renovationskøretøjer 

er besparelsen mindre, men dog stadig signifikant, fordi de ikke forventes at køre lige så 

langt som busser.  

Det vurderes ud fra ovenstående analyse, at bionaturgaskøretøjer udgør et mere miljø- og 

klimavenligt alternativ til dieselkøretøjer, især når bionaturgassen erstatter 1G-

biodieselprodukter som RME og PME.  
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Liste over forkortelser 
1G: Første generation. 

1G-bioethanol: Førstegenerationsbioethanol produceret af vegetabilske fødevareprodukter, 

som sukkerroer og korn.  

1G.biodiesel: Førstegenerationsbiodiesel produceret af vegetabilske fødevareprodukter 

som rapsfrø og palmeolie. 

2G: Anden generation. 

2G avanceret: Biobrændstof produceret på affaldsprodukter som defineret i ILUC-direktivet.  

2G-biodiesel: Andengenerationsbiodiesel produceret af AFME. 

AD 3.0: Alternative Drivmidler 3.0 af Energistyrelsen.  

AFME: Animalsk Fedt Methyl Ester. 

B0: Fossil diesel uden biodiesel. 

B7: Dieselblanding med 7 % biodiesel. 

CO2: kuldioxid. 

DAFI: Directive of Alternative Fuels Infrastructure. 

DKK: Danske Kroner. 

E0: Fossil benzin uden ethanol. 

E5: Benzinblanding med 5 % ethanol. 

EOF: Energi- og Olie Forum. 

ENS: Energistyrelsen. 

EU: Den Europæiske Union. 

FAME: Fatty Acid Methyl Esters. 

FT: Fischer-Tropsch. 

GJ: Gigajoule. 

ILUC: Indirect Land Use Change. 

LUC: Land Use Change. 

m3: Kubikmeter. 

MJ: Megajoule. 
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NOX: Kvælstofilter. 

N2O: Lattergas. 

PJ: Petajoule. 

PM2,5: Partikler med diameter på 2,5 µm. 

PME: Palmoil Methyl Esters. 

RME: Rapeseed Methyl Esters. 

SO2: Svovldioxid. 

SØ: Samfundsøkonomi. 

TJ: Terajoule. 

VE: Vedvarende Energi. 
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Bilag I – Well to Wheel emissioner 
I nærværende bilag præsenteres well-to-wheel-emissionerne for lastbiler og 

renovationskøretøjer. 

1.1. Renovationskøretøjer 
Resultaterne for de samlede well-to-wheel-udledninger forårsaget af 100.000 km kørsel i 

renovationskøretøjer kan ses i de følgende figurer: 

Figur 26: Well-to-wheel-drivhusgasemissioner for renovationskøretøjer 

 

  

Figur 27: Well-to-wheel-SO2-emissioner for renovationskøretøjer. 
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Figur 28: Well-to-wheel-NOX-emissioner for renovationskøretøjer. 

  

Figur 29: Well-to-wheel-partikelemissioner for renovationskøretøjer. 

 

 

 

 

 

 

Figurerne er baseret på data om renovationskøretøjer fra Tabel 19. 
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Tabel 19: Renovationskøretøjer, well-to-wheel-emissioner. 

Well-to-Wheel emissioner 
Drivhusgasser Miljøemissioner 

CO2-ækv. CO2 CH4 N2O SO2 NOX Partikler 

Brændstof / Enhed tons / 100.000 km kg / 100.000 km 

Biogas 
Scenarie 1 -60 -82 645 0,4 4,7 61 2,3 

Scenarie 3 -27 -49 645 0,4 4,7 61 2,3 

Diesel Fossil 131 131 3,7 0,2 0,5 155 1,7 

Biodiesel 
RME 140 139 4,4 0,2 1,8 455 1,8 

PME 182 182 4,4 0,2 1,8 569 1,8 

Diesel B7 
50 % RME 
50 % PME 

133 133 3,8 0,2 0,6 180 1,7 

 

1.2. Lastbiler 
Resultaterne for de samlede well-to-wheel-udledninger forårsaget af 100.000 km kørsel i 

lastbiler kan ses i de følgende figurer.  

  

Figur 30: Well-to-Wheel-drivhusgasemissioner for lastbiler. 
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Figur 31: Well-to-Wheel SO2-emissioner for lastbiler. 

 

  

Figur 32: Well-to-Wheel NOx-emissioner for lastbiler 
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Figur 33: Well-to-wheel-partikelemissioner for lastbiler. 

 

Figurerne er baseret på data om lastbiler fra Tabel 20. 
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Biogas 
Scenarie 1 -40,9 -56,4 443 1,3 3,2 39,8 1,0 

Scenarie 3 -18,0 -33,4 443 1,3 3,2 39,8 1,0 
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Biodiesel 
RME 96,5 96,3 5,3 0,2 1,2 309,1 0,9 

PME 125 125 5,3 0,2 1,3 386,9 0,9 

Diesel B7 
50 % RME 
50 % PME 

92 91 4,9 0,2 0,4 119,8 0,8 
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