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0 Sammendrag  
 
I denne rapporten er det beregnet en rekke tiltak for innfasing av biodrivstoff i 
transportsektorene. Tiltakenes omfang er delt opp i to scenarier, et basisscenario med 
moderat men realistisk innfasing, og et forholdsvis ambisiøst scenario med vesentlig 
høyere andel biodrivstoff i 2030. 
 
Tiltakene er oppsummert i tabellen nedenfor. 
Basis ambisjonsivå Ambisjonsnivå 

2020
Ambisjonsnivå 
2030

Innblanding etanol i 
bensin veitrafikken

10 
volumprosent

20 
volumprosent

Innblanding biodiesel i 
diesel i veitrafikken

10 
volumprosent, 
7% 1. og 3% 2. 
generasjon

20 
volumprosent

Innbl. 2. gen. 
biodrivstoff luftfart

10 
volumprosent

20 
volumprosent

Innblanding biodiesel 
kystflåten

10 
volumprosent

20 
volumprosent

Høyt ambisjonsnivå Ambisjonsnivå 
2020

Ambisjonsnivå 
2030

Innfasing flexifuelbiler 
og  etanolbensin E85 

20% av 
markedet for 
lettet 
bensinbiler

90% av 
markedet for 
lette 
bensinbiler

Innblanding kystflåten 10 
volumprosent i 
2020

40 
volumprosent i 
2030

Innblanding 2. gen 
biodrivstoff luftfart

10 
volumprosent

40 
volumprosent

Innblanding øvrige 
sektorer

10 
volumprosent

40 
volumprosent

Andre tiltak Utvikling av 
norskprodusert 2. 
generasjon 

ff

Utvikling av 
norskprodusert 2. 
generasjon 

ff  
 
Ambisjonsnivået i basisscenariet tar hensyn til at Norge ikke i betydelig grad skal 
overstige gjennomsnittlig forventet tilgang på bioetanol og biodiesel og nivået på 
innblandingen av biodrivstoffene internasjonalt. Det antas at tilgangen kan bli begrenset 
på grunn av konflikt med matvareproduksjon og bærekraftig skog- og 
jordbruksforvaltning. Beregningsalternativene tar også utgangspunkt i EUs direktiv for 
fornybar energi.  
 
Det første tiltaket innbærer en innblanding av 5 volum% etanol i all motorbensin i 2010, 
stigende til 10% i 2020 og 20% i 2030. Tiltakene innbærer at innblandingen skjer i 
konvensjonelle drivstoff ved raffineriene eller på depotene, og at blandingen er godkjent 
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og garantert for alle bensindrevne kjøretøy i 2020 og 2030. Dette anses som realistisk 
siden blant annet USA sikter mot 20% innblanding for standard bensinmotorer i 2020.  
 
For dieseldrevne kjøretøy innbærer tiltaket innblanding av 5% biodiesel i 2010, stigende 
til 10% i 2020 og 20% 2030. I 2010 vil all innblanding være basert på 1. generasjon 
biodiesel. I 2020 anslås en fordeling på nær 7% 1. generasjon og 3% 2. generasjon, da 
det antas at 1. generasjon biodiesel fortsatt er rimeligere i produksjon enn 2. generasjon, 
men at motorene ikke er garantert for høyere innblanding. Innblanding utover dette 
nivået må baseres på 2. generasjon eller hydrogenbehandlet 1. generasjons biodiesel 
som nå er under utvikling. Tiltakene krever dermed ikke introduksjon av nye typer biler 
eller kommunikasjonsmidler, og heller ikke ombygging av fyllestasjonene. For å omsette 
1. generasjon biodiesel kreves imidlertid investering i oppvarmede tanker. 
Fraktkostnadene kan dermed bli høye i områder med lav omsetning. 
 
Det er foreløpig ikke mulig å anvende biodrivstoff i jetmotorer som står for det meste av 
drivstofforbruket i luftfarten. Derfor er det ikke beregnet innblanding i 2010. For 2020 
innebærer tiltakene 10% innblanding av 2. generasjon (F-T biodiesel) eller 
hydrogenbehandlet 1. generasjon jetdrivstoff i flyflåten. Jetmotorer forventes sertifisert 
for innblanding av slik komponenter opp til 50% i 2012, men vil i prinsippet kunne 
benytte 100% på lengre sikt. 
 
Skipsmotorer antas å kunne benytte en høyere innblanding enn andre dieselmotorer, 
men det er foreløpig i liten grad utviklet spesifikasjonskrav og garantier for bruk av 1. 
generasjon biodiesel. Sjablonmessig er det også her beregnet en innblandingsprosent for 
marine gassoljer som for diesel, dvs. 10% i 2020 og 20% i 2030. Men tiltaket er betinget 
av at det er mulig å kommer fram til slike spesifikasjonskrav. Det vil således ta tid å 
starte innblandingen i kystflåten.  
 
Det forutsettes at oljeselskapene fritt skal kunne dekke innkjøpene av biodrivstoff 
nasjonalt eller internasjonalt, avhengig av hvor forsyningene er rimeligst, så lenge 
drivstoffet er godkjent gjennom eventuelle sertifiseringsordninger.  
 
Det er også beregnet kostnader og konsekvenser av et høyere ambisjonsnivå. I 
”høyambisjonsscenariet” legger man seg grovt sett på det doble ambisjonsnivået i 2020, 
blant annet med utgangspunkt i klimaforlikets målsettinger om reduksjon av de norske 
utslippene. Innblandingen i de ulike sektorene i disse alternativene er gjengitt tabellen 
nedenfor.  
 
I dette scenariet innfases E85 i tillegg til innblanding av 10% etanol i vanlig bensin. I 
2020 er 20% av lette kjøretøy med bensinmotor flexifuel biler. I 2030 er 90% av denne 
gruppen flexifuel biler. Scenariet forutsetter at en meget høy andel av nye bensinbiler 
har flexifuel egenskaper. Øvrige bensindrevne kjøretøyer benytter bensin med 20% 
innblandet etanol i 2030. For dieselkjøretøy, kystfarten og luftfarten innføres drivstoff 
med 40% innblandet 2. generasjon biodrivstoff som standard produktkvalitet .  
 
I tillegg til disse tiltakene vurderes tiltak som innbærer produksjon av 2. generasjon 
biodiesel og bioetanol i Norge. Tiltaket henger ikke nødvendigvis sammen med tiltak for å 
redusere utslippene av klimagasser i Norge, siden produksjonen både kan selges i Norge 
og i utlandet, samtidig som norsk forbruk kan baseres på import. På grunn av høye 
råstoffkostnader vil kostnadene ved et slikt tiltak kunne bli meget høye. 
 
Med dagens priser på etanol og bensin, biodiesel og diesel framstår økt bruk av 
biodrivstoff som relativt kostbare klimatiltak i forhold til langsiktig forventet likevektspris 
på CO2-utslipp. Tabellen under oppsummerer de beregnede reduksjonskostnadene pr. 
tonn CO2 under de forskjellige tiltaksalternativene. 
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Basis ambisjonsivå NOK/        
tonn CO2

Ambisjonsnivå 
2020

Ambisjonsnivå 
2030

Innblanding etanol i bensin 
veitrafikken 1329 772

Innblanding biodiesel i 
diesel i veitrafikken

1048 334

Innbl. 2. gen. biodrivstoff 
luftfart 839 334

Innblanding biodiesel 
kystflåten 1192 478

Høyt ambisjonsnivå NOK/ tonn 
CO2

Ambisjonsnivå 
2020

Ambisjonsnivå 
2030

Innfasing flexifuelbiler og  
etanolbensin E85 1441 767

Innblanding kystflåten
1192 478

Innblanding 2. gen 
biodrivstoff luftfart 839 334

Innblanding øvrige sektorer 1048 334

Norskprodusert 2. 
generasjon BTL 1339 830

 
 
Tabell: Beregnede reduksjonskostnader pr. tonn CO2 i de ulike scenariene.  
 
Kostnadene over er beregnet med utgangspunkt i forskjellen i kostnadene for drivstoffet i 
det internasjonale markedet, pluss forskjeller i fraktkostnader til Norge, forskjeller i 
logistikkostnader i Norge, samt eventuelle påslag/fratrekk for fordeler og ulemper ved 
bruk. Slike forskjeller kan være endret motoreffektivitet, hyppigere fylling, endret garanti  
m.m I disse beregningene utgjør forskjellene i produktanskaffelses-kostnadene de 
tyngste elementene. 
 
Tar man utgangspunkt i prisene på etanol, biodiesel, bensin og diesel i det nord-
europeiske markedet pr. primo mai 2009, innebærer forskjellen i produktkostnadene 
alene en tiltakskostnad for innblanding av bioetanol og biodiesel 1100 NOK/tonn CO2 og 
1102 NOK/tonn.  
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Spotprisforskjeller etanol/bensin og biodiesel/diesel 
referert Rotterdam
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Figur: Spotpris på bensin diesel, bioetanol og biodiesel levert Nord-Europa notert i mai 
2009.(Kilde: Dagens Næringsliv/INSA/KanEnergi) 
 
Tiltakskostnadene i 2020 og 2030 vil imidlertid være avhengig av den internasjonale 
utviklingen i råoljeprisen og utviklingen i etanolprisene. På kort sikt kan klima- og 
energipolitikken, samt omfattende krav til bruk av sertifisert etanol bidra til å drive opp 
prisene på produktene internasjonalt etter hvert som potensialene for den rimeligste, 
mest miljøvennlige og minst konfliktfylte produksjonen av 1. generasjon uttømmes.  
 
Rundt 2020 kan det antas at prisnivået vil følge kostnadene for 2. generasjons etanol og 
biodieselproduksjon basert på lignocellulose fra trevirke, halm og andre avfallsprodukter  
IEA-rapporten ”From 1. to 2. generation biofuel technologies” angir en mulig utvikling i 
prisen på etanol og 2. generasjons biodiesel i det internasjonale bulkmarkedet som i 
figuren under. Prisene er her sammenlignet med den beregnede bulkmarkedsprisen for 
petroleumsbasert bensin med SFTs beregningsforutsetninger, dvs. 400 NOK/fat råolje.  
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Verdensmarkedspriser 2. generasjon etanol og biodiesel omregnet 
til bensinprisekvivalent.  
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Denne prisutviklingen korresponderer med en tiltakskostnad for innblanding i 
konvensjonelle drivstoff som i figuren under. Det er her ikke tatt hensyn til ekstra 
logistikkostnader og kostnader for forbedring av basiskvaliteten som kan være betydelige 
i startfasen. 
 

Tiltakskostnader 2. generasjon biodrivstoff NOK/tonn CO2 redusert, 
oljepris 400 NOK/fat
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Dersom disse antagelsene holder stikk vil 2. generasjons biodrivstoff kunne bli 
konkurransedyktig med fossilt drivstoff over tid. Med oljepriser på 80 USD/fatet kan 2. 
generasjon etanol og biodiesel bli konkurransedyktig med fossilt drivstoff i perioden 2020 
og 2030 slik at tiltakskostnadene for enkelte tiltak faller under 0. Men rundt disse 
forutsetningene eksisterer det meget stor usikkerhet. 2.generasjon biodrivstoff befinner 
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seg i en tidlig fase av teknologiutviklingen. Det er høyest usikkert om det er mulig å 
industrialisere 2. generasjons drivstoff i noe særlig omfang før etter 2020. 
 
Tallene i figuren over, både det optimistiske og pessimistiske alternativet, er basert på at 
man internasjonalt iverksetter nødvendig politikk for å nå 450 ppm målet som 
korresponderer med 2 graders målet, som blant andre EU og Norge fremmer som et 
hovedmål for  en internasjonal klimaavtale. Dette forventes å gi meget sterke incentiver 
for utvikling av 2. generasjons biodrivstoff og således en meget stor utbygging av denne 
industrien. Scenariet som ligger til grunn for ovenstående figur forutsetter at 25% av 
drivstoffbehovet i 2050 internasjonalt dekkes av biodiesel. I figuren er tiltakskostnadene 
eksklusive ekstra logistikkostnader, sammenlignet med et antatt internasjonalt prisnivå 
på CO2 som vil være i samsvar med 2 graders målet, heretter kalt ”langsiktig 
likevektspris på CO2-utslipp.” 
 
Kostnadsutviklingen vil også være avhengig av et komplekst samspill mellom tilgangen 
på biomasse for 1. og 2. generasjons biodrivstoff, teknologisk utvikling og lærekurver, 
mulighetene for effektiv integrasjon i såkalte bioraffinerier eller annen 
treforedlingsindustri. Bioraffinering kan også integreres med raffinering og foredling av 
fossilt drivstoff og CO2-håndtering. Det er imidlertid en svært kompleks oppgave å 
beregne hvilken integrasjonsform, basert på hvilket råstoff og i hvilket land, slik 
produksjon vil kunne skje mest effektivt. 
 
Effektiv og tilstrekkelig prissetting av CO2 på alle ledd i verdikjedene fra land- og 
skogbruk til ferdig produkt kan bidra til å etablere de mest kostnads- og klimaeffektive 
konstellasjonene for produksjon av etanol, biodiesel og 2. generasjon biodrivstoff. Men 
dedikert nasjonal og internasjonal forsknings- og utviklingsinnsats er også viktig for å 
frambringe de beste teknologiene. Utviklingen i nedbrytningen, prosessering og 
raffinering av cellulosebasert biomasse er i startfasen, og det foreligger således store 
utviklingspotensialer. Det samme gjør seg gjeldende med hensyn til mer effektiv dyrking 
og høsting av biomasse, herunder akvatisk biomasse som synes å ha et stort potensial i 
framtiden.  
 
Den betydelige usikkerheten rundt den videre utviklingen og potensialer og 
tiltakskostnader skaper behov for en fleksibel politikk som relativt hyppig oppdateres i 
forhold til ny kunnskap.  
 
Kostnadene med det mest ambisiøse innblandingsalternativet er som det framgår av 
figuren under beregnet til 1,6 milliarder NOK/år i 2020 og 2,6 milliarder NOK/år 2030. 
Politikken er beregnet å føre til en reduksjon på 1,5 millioner tonn i 2020 og 6,5 millioner 
tonn i 2030. I basisscenariet er reduksjonen ca. 1,4 millioner tonn i 2020 og ca. 3,2 
millioner tonn i 2030, samlede kostnader henholdsvis 1, 5 og 1,2 milliarder kroner. 
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Som følge av at veitrafikken i økende grad benytter dieselbiler, viser det seg at E85 og 
flexifuel biler kan gi mer kostbar reduksjon enn mer intensiv satsning på 2. generasjon 
biodiesel. Konklusjonene på dette området er imidlertid ikke robuste. Enkelte bilfabrikker 
synes allerede å innføre flexifuel bil som standard bensinbil uten vesentlige 
ekstrakostnader i utsalg. Ved riktig avgiftsdifferensiering kan dermed oljeselskapene få 
insentiver til utbygging av distribusjonsnettet for E85.  
 
2. generasjon biodiesel kan benyttes av hele flåten uten krav til at det utvikles nye 
kjøretøyer eller at det skapes forbud. Etanol, både 1. og 2. generasjon, forventes i lang 
tid å være rimeligere å produsere pr. kWh. Men forventningen er at kostnadene pr. kWh 
vil konvergere mellom 2020 og 2030 på grunn av teknologiutviklingen. Etanol vil ha 
lavere potensial. Bruken av bensin forventes å utgjøre en mindre andel av samlet 
drivstofforbruk. I utformingen av politikken for biodrivstoff står man derfor overfor 
viktige veivalg med hensyn til å fremme etanol, biodiesel eller begge deler i 
transportsektorene.  
 
I utformingen av norsk klimapolitikk vil det være naturlig å gjennomføre flere parallelle 
tiltak overfor transportsektorene. Omfanget av denne type tiltak var ikke klarlagt når 
rapporten ble sluttført. Kostnads- og konsekvensberegningene er således basert på SFTs 
fremskrivninger av utslipp og underliggende drivstofforbruk som ble utlevert ved 
oppstarten av prosjektet. Ved gjennomføring av andre tiltak vil de samlede kostnadene 
og reduksjonene av CO2 som følge av prosentvis innblanding av biodrivstoff bli lavere. 
Enhetskostnadene, spesielt for E85, vil også kunne øke siden omsetningen som skal 
bidra til å dekke ekstra investeringskostnader blir mindre. 
 
Miljøegenskaper 
Etanol er et drivstoff som kan framstilles både gjennom 1. og 2. generasjons teknologi. 
Etanol produsert av sukkerrør kan gi meget høyt reduksjonspotensial for 
klimagassutslipp siden bagasse, som er et biprodukt, i økende grad benyttes til 
produksjon av kraft og oppdekning av intern energibehov. Likevel representerer redusert 
biodiversitet, økt lokal luftforurensning og eventuelle endringer i arealbruk store 
utfordringer for produsenter. For 1. generasjon bioetanol regner man med mellom 50 og 
90% reduksjon av utslippene i forhold til bensin, men det finnes også eksempler på nær 
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0 klimavirkning i et livsløpsperspektiv. Drivstoffkvalitetsdirektivet krever minst 35% 
klimagevinst. Denne andelen øker til 50 % i 2017.  
 
Det er derfor viktig at man innfører sertifiseringsordninger og avgiftsdifferensiering for å 
bedre klimaeffektiviteten på innkjøpt råstoff. Dette arbeidet er igangsatt bl.a. av EU. 
Over tid kan sertifiseringskrav erstattes av f. eks internasjonal kvoteplikt og andre 
reguleringsordninger. Dette vil begrense tilgangen og øke kostnadene for biodrivstoff 
med lavest klimagevinst.  
 
Det er først og fremst 1. generasjon biodrivstoff som kan gi lav netto klimagevinst. 2. 
generasjon biodiesel har meget gode forbrenningstekniske egenskaper og høy 
energitetthet. For F-T biodiesel regner man med 90% reduksjon for hele verdikjeden i 
forhold til diesel. For 2. generasjon bioetanol regner man med 86% reduksjon. (Kilde: 
DOE 2008) 
 
 
Produksjon i Norge Produksjon av store mengder etanol basert på norsk trevirke 
framstår foreløpig som svært kostbart i forhold til prisene i Rotterdam-markedet. 
Borregaard produserer i dag cellulosebasert etanol ved sitt bioraffineri i Sarpsborg på ren 
kommersiell basis. Deler av denne produksjonen benyttes av Ruter til drift av 20 etanol- 
busser i Oslo. Dersom man skulle etablere mer rendyrket 2. generasjon etanolproduksjon 
basert på norsk massevirke, anslås kostnadene til ca. 9 kroner pr. liter bensinekvivalent. 
Kostnadene for 2. generasjon biodiesel anslås til om lag det samme. 
Det tilsvarer en ekstrakostnad på vel 2400 NOK/tonn CO2 innspart. Kostnadene kan 
reduseres som følge av læreeffekter, teknologisk utvikling og integrasjon med annen 
virksomhet. Norsk råstoff synes imidlertid dyrere enn utenlandsk råstoff. Dersom man 
investerer for tidlig i fullskala produksjonsanlegg, kan det også i en del sammenhenger 
bli vanskeligere å utnytte nye og mer effektive teknologier.  
 
FOU 
Det foreslås å etablere et FOU-program for norskprodusert biodrivstoff. Siktemålet bør  
være teknologi og næringsutvikling, slik at man utvikler en industri som er 
konkurransedyktig i forhold til import av biodrivstoff. Tiltaket bør derfor også inkludere 
produksjon av råstoff utenfor Norge. Man bør unngå store utviklingskostnader for 
industriell virksomhet som ikke vil kunne bli konkurransedyktig innenfor langsiktige 
energipriser og utslippskostnader for klimagasser.  
 
Det bør satses sterkt på utvikling av konverteringsgrader, dvs. evnen til å omforme 
energimengden i råstoffet til biodrivstoff. I dag konverteres kun 35 til 50 % av 
energimengden i råstoffet ved produksjon av F-T biodiesel, og kun 25% av råstoffet ved 
produksjon av 2.generasjon etanol. Dermed blir produksjonen basert på relativt kostbart 
norsk trevirke for dyr. Ekstrakostnadene for norsk produksjon versus import av 2. 
generasjon biodrivstoff er i denne rapporten beregnet til 500 NOK/tonn i 2020 til 2030. 
 
Man bør utrede mulighetene for ulike integrasjonsgevinster før man bestemmer seg for 
bygging i kommersiell skala. Integrasjon med eksisterende bio-raffineri i Sarpsborg, med 
treforedling, petroleumsraffineriene og andre prosessanlegg representerer alternativer. 
Blant annet planlegges integrasjon med silisiumproduksjon ved ett av 
ferrolegeringsverkene i Norge. Norge har mulig tilgang til ”fornybar” eller ”ren” hydrogen, 
dvs. hydrogen som er produsert uten utslipp av klimagasser. Hydrogentilgangen kan øke 
produsert mengde F-T biodiesel per tonn biomasse med en faktor 2. Det bør vurderes om 
dette vil kunne gi et fortrinn for et produksjonsanlegg i Norge.  
 
Dersom man ønsker utvikling av norskprodusert 2. generasjon biodrivstoff bør dette skje 
i form av mest mulig direkte virkemidler, slik som investeringsstøtte til 
demonstrasjonsanlegg og eventuelt produksjonstøtte i startfasen. Andre virkemidler som 
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for eksempel innblandingskrav for cellulosebasert biodrivstoff vil mest sannsynlig føre til 
import.  
 
Bruk av virkemidler 
 
Når det gjelder virkemidler for innfasing av biodrivstoff anbefales først og fremst 
avgiftsdifferensiering i forhold til fossile drivstoff. Men det kan argumenteres for 
tilgjengelighetspåbud i en strategi for innfasing av E85 og flexifuel biler som ledd i å sikre 
kritisk masse.  
 
Differensierte drivstoffavgifter gir bedre muligheter for å oppnå en kostnadseffektiv bruk 
av biodrivstoff i forhold til øvrige tiltak man ønsker å iverksette i ”Klimakur”. På den 
måten kan man oppnå en fleksibel innfasing spesielt av 2. generasjon biodrivstoff i 
forhold til utviklingen i teknologier, prisen på fossilt brensel og annet råstoff.  
Differensierte avgifter kan være lite treffsikkert med hensyn til reduksjon av norske 
utslipp, med mindre man velger en hyppig oppdatering av avgiftene.  
 
Et fast omsetningspåbud kan derimot innebære en forsyningsrisiko med sterke 
variasjoner i kostnadene over tid. Denne risikoen kan dempes dersom man velger en 
kombinasjon av et moderat omsetningspåbud og avgiftsdifferensiering som gir 
incitamenter til høyere innblanding når markedsforholdene ligger til rette for det.  
 
Det kan være svært kostbart å frakte og lagre små volumer av biodrivstoff i områder 
med lav omsetning.  Det byr også på større problemer å benytte 1. generasjon biodiesel i 
arktiske strøk. Innblandingskravene bør derfor utformes slik at det gis fleksibilitet til å 
unngå den mest kostbare distribusjonen og de mest kostbare produktene. Et overordnet 
omsetningskrav for alle produkter, men hvor selskapene selv velger 
produktsammensetning, kan være en løsning, kombinert med avgiftsdifferensiering. 
Dermed vil bransjen selv kunne styre innblandingen i forhold til tillatte tekniske 
spesifikasjonskrav, logistikkostnader og prisene på drivstoffet.  
 
Dersom man velger innfasing av E85 og flexifuel biler bør det skje samordnet gjennom 
gradvis utbygging av tilbudspåbud fra de største til etter hvert de mindre stasjonene, 
kombinert med avgiftslette for flexifuel biler for å stimulere til kritisk masse i 
omsetningen av E85.  
 
Luftfarten forventes å bli en del av et internasjonalt kvotesystem for CO2-utslipp slik at 
bruken av fossilt drivstoff blir pålagt kvoteplikt. Dermed vil det være naturlig å la 
kvoteprisene styre innblandingen av biodrivstoff i denne sektoren. Før man bestemmer 
seg for tiltak og virkemidler i kystflåten, bør det gjennomføres en utredningsfase for å 
klarlegge spesifikasjonskravene til drivstoffet og ekstrakostnadene med logistikk. Siden 
marine gassoljer er lavere priset enn motordiesel, vil kostnadene her kunne bli høyere. 
Det kan innebære betydelige problemer å benytte 1. generasjon biodiesel i kystflåten. 
 
Andre perspektiver. 
 
Konflikten med matvareproduksjon bør bidra til å begrense bruken av 1. generasjon 
biodrivstoff i forhold til kostnadseffektiv anvendelse. Taket for anvendelse kan anslås til 
7% av det totale drivstofforbruket. Mens målsettingene for ytterligere innblanding gjøres 
avhengig av utviklingen i 2. generasjonsteknologien. Andre land bruker energisikkerhet 
som begrunnelse for økt bruk av biodrivstoff. Norge er derimot en storeksportør og bør 
dermed isolert sett begrense bruken i forhold til andre land som kan ha større behov for 
biomassebasert drivstoff. Den viktigste begrunnelsen for høyere bruk av biodrivstoff blir 
dermed at man ønsker ekstra utslippsreduksjoner innenfor Norges nasjonale grenser 
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1 Innledning 
 
Konsortiet Institutt for Strategi og Analyse (INSA) og KanEnergi AS har på oppdrag for 
SFT utarbeidet rapporten ”Vurdering av biodrivstoff i transportsektoren, tiltak, 
virkemidler, effekter og kostnader 2020 og 2030”.  
 
Prosjektets mål har vært å finne og vurdere tiltak som er aktuelle mht innblanding/bruk 
av biodrivstoff i transportsektoren, miljøeffekter og klimagevinst i forhold til dagens 
alternativer, kostnadene knyttet til tiltakene og hvilke virkemidler som utløser tiltakene. 
Biodrivstoff kan i prinsippet anvendes i alle transportsektorene og er således vurdert.  
Tiltakene vil først og fremst ha konsekvenser for utslippene av CO2. Konsekvensene for 
andre klimagasser, NOx og partikler er usikre og vurderes som ubetydelige. Innenfor 
prosjektets økonomiske rammer er det derfor ikke brukt ressurser på å beregne slike 
effekter.  I denne rapporten beregnes tiltakskostnadene, dvs. de samfunnsøkonomiske 
kostnadene ved å redusere utslippene av CO2. De bedriftsøkonomiske kostnadene vil 
avhenge av hvilke virkemidler som er eller vil bli tatt i bruk. 
 
SFT har vært oppdragsgiver. Vegdirektoratet, Avinor, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og 
Jernbaneverket har gitt innspill til utredningen. Det ble avholdt et seminar hvor det kom 
mange verdifulle innspill. Innholdet i denne rapporten står imidlertid fullt og helt for 
INSAs og KanEnergis regning. 
 
I denne rapporten er det presentert et scenario hvor man også innfører en rekke andre 
tiltak for å redusere utslippene i transportsektorene. Den opprinnelige planen var at 
transportetatene skulle bidra med hvilke andre tiltak som skulle iverksettes. På den 
bakgrunn er det lagt inn et foreløpig scenario som skulle justeres etter hvert som 
informasjonen kom inn. Dette scenariet er kalt ”klimamaks”-scenariet. Ved prosjektets 
avslutning forelå ikke denne informasjonen, samtidig som arbeidet med 
omstruktureringen av rapporten ville bli for omfattende. Dette kapitlet må derfor ikke 
oppfattes som annet enn en ren illustrasjon. Det er ikke foretatt noen form for 
realitetsvurdering av øvrige tiltak. Poenget i dette kapitlet og senere kapitler blir således 
å vise at andre tiltak både vil påvirke totalkostnader, effekter og i noen grad 
enhetskostnadene. Det ble uttrykt ønske om å ta dette scenariet ut som eget vedlegg for 
å dempe betydning av disse beregningene. Det lot seg av praktiske årsaker ikke 
gjennomføre i sluttspurten. 
 
Det ligger i sakens natur at det ikke lar seg gjøre å fastlegge framtidige kostnader verken 
for petroleumsprodukter eller biodrivstoff. Alle beregninger er derfor basert på en beste 
vurdering og kan ikke på noen måte garanteres. Konsulentene vil derfor ikke hefte ved 
konsekvenser av eventuelle iverksatte tiltak med utgangspunkt i denne rapporten.  
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2 Framskrivning av drivstofforbruket 

2.1 Framskrivning av forbruk og utslipp referansescenariet 
Figuren under viser utviklingen i drivstofforbruket omregnet til energiforbruk for 
referansescenariet for vei, luft, kyst og jernbanetrafikk fram til 2030. Tallene er 
omregnet fra de framskrevne CO2-utslippene som SFT har levert til konsulentene med 
faktorene for CO2-utslipp per liter drivstoff. Som det framgår i figur 1 var i 2006 37,5 
TWh knyttet til utslippene fra veitrafikken, 4 TWh til innenriks og utenriks luftfart og 8,7 
TWh til kysttrafikken. Ca. 12 TWh fordelte seg på arbeidsredskap som anleggsmaskiner, 
fiske- skog- og landbruk samt en mindre post på diverse motorferdsel. Disse sektorene 
er ikke med i denne utredningen. 
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Figur 1: Framskrivning av drivstofforbruket i TWh omregnet fra framskrivningen av CO2-utslippet i 
transportsektorene.  
 
Et hovedtrekk med utviklingen er at dieselbruken i veitrafikken ventes å øke fra 40 til 
67% av det totale volumet til trafikkformål. Det har stor betydning for mulighetene til 
innfasing av biodrivstoff i norsk veitrafikk fram til 2030. Spesielt vil det være et spørsmål 
om det er hensiktsmessig å innfase etanolbensinen E85 som består av 15-25% 
volumprosent bensin og 75-85% etanol og flexifuel biler (Fexible Fuel Vehicles, FFV) som 
kan bruke denne type drivstoff. 2. generasjon biodiesel gir et vesentlig større 
volumgrunnlag og man kan oppnå samme effekt ved noen få prosentpoeng økt 
innblanding i diesel som ved full erstatning av bensin med E85.  
 
Den ovennevnte framskrivningen er basert på Regjeringens langtidsprogram og Nasjonal 
Transportplan før vedtak om ekstrabevilgninger til transportsektoren som ble vedtatt 
tidlig i 2009. I tallene forutsettes ikke endringer i avgifter og andre virkemidler som kan 
stimulere til mer drivstoffeffektiv veitrafikk.  I klimakursammeheng vil man derfor 
vurdere en rekke tiltak som kan føre til lavere basisutslipp enn det som her er oppgitt. Av 
sentrale tiltak som vil bli vurdert er:  
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• økning i drivstoffutgiftene 
• utbygging av jernbanesystemene i nærtrafikkområdet, samt høyhastighetstog 

mellom Oslo og de største byene 
• bedre sykkelveinett 
• innfasing av elektrisk drift gjennom elbiler, hybrid og plugg-inn hybridbiler. 
• innfasing av hydrogenbiler 

 
Hvert tiltak vil kunne bidra til redusert behov for drivstoff. Spørsmålene utredes parallelt. 
Under er det gitt et illustrasjonsanslag for hva disse tiltakene kan medføre av endringer i 
utslippene fra transportsektorene. Det foretas ingen nærmere vurdering av slik tiltak i 
denne rapporten (Se innledningen for nærmere omtale av dette scenariet).  
 
Tabellen 1 oppsummerer hvilke andre reduksjonstiltak som her er benyttet i 
illustrasjonsberegningene og påfølgende figur hvilke konsekvenser det kan få for 
utviklingen i drivstoff-forbruket. 
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Lette bensinkjøretøy 5 % 2 % 10 % 2 % 0 % 10 % 5 % 20 % 10 % 0 %
Tunge bensinkjøretøy
Motorsykkel moped 5 % 10 %
Lette dieselkjøretøy 5 % 2 % 10 % 2 % 0 % 10 % 5 % 20 % 10 % 0 %
Tunge dieselkjøretøy 5 % 5 % 2 % 10 % 5 % 5 %
Luftfart drivstoff 5 % 10 %
Kysttrafikk 5 % 5 % 10 % 10 %

2020 2030

 
 
Tabell 1: Forutsetninger som er lagt til grunn med hensyn til andre tiltak i transportsektorene i 
”Klimascenariet” som er benyttet til å illustrere konsekvensen av andre tiltak. Prosentene er uttrykk for 
reduksjon i CO2-utslippene i de oppgitte sektorene i forhold til referansescenariet. 
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Figur 2: Framskrivning av CO2 utslipp fra de aktuelle transportsektorene etter fratrekk (besparelse) av 
nye tiltak (hvite felt) som oppgitt i tabell 1.  
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3 Barrierer for innfasing av biodrivstoff 
 

3.1 Tekniske barrierer 
Mulighetene og kostnadene for innfasing av biodrivstoff henger nøye sammen med de 
tekniske mulighetene og barrierene i de forskjellige sektorene. Spørsmålet kan inndeles i  
 

• Spesifikasjonskravene og garantibestemmelser hos motorprodusentene og 
billeverandørene. Det vil si hvilke drivstoffspesifikasjoner som tillates benyttet av 
stempel- og turbinmotorene i de ulike sektorene, 

• Kuldeegenskaper og driftssikkerhet  
• Mulighetene for distribusjon gjennom dagens logistikksystemer. 

 
Under gjennomgås de tekniske kravene som er av betydning for valg av tiltak for 
innfasing av biodrivstoff i transportsektorene. En nærmere gjennomgang av teknologiene 
for produksjon av biodrivstoff er gitt i vedlegg, kapittel 8.1. 

3.1.1 Tekniske krav lette kjøretøyer, bensin og diesel 
 
Dieselkjøretøy – Fatty Acid Methyl Ester, biodiesel (Biodiesel) 
Det eksisterer i dag ulike spesifikasjonskrav som regulerer innblandingen av 1. 
generasjon biodiesel i dieselmotorer for veitrafikken. I henhold til standarden EN 590 for 
autodiesel er det frem til nå tillatt å blande inn inntil 5 vol % biodiesel i autodiesel, 
dersom biodiesel oppfyller kvalitetskravet i den europeiske standarden EN14214.  EUs 
drivstoffkvalitetsdirektiv inneholder miljøspesifikasjoner til B7 og E10. CEN (Comité 
Européen de Normalisation) har utarbeidet en standard for B7, som vil tre i kraft høsten 
2009. Dette vil danne grunnlag for innblanding i diesel i 2010. 
  
Siden januar 2009 er det i Tyskland tillatt å blande inn inntil 7 vol % biodiesel i 
autodiesel. Endringene er gjort i overenskomst med myndigheter, automobilindustrien og 
mineraloljeindustrien. 
 
I Norge er det gjennom produktforskriften siden 01. april 2009 krav om omsetning av 2,5 
vol. % biodrivstoff i bensin og autodiesel. Det tas sikte på å øke omsetningskravet  til 5 
vol. % i 2010.  
 
For å kunne nå EUs målsetning for 2010 om 5,75 % biodrivstoff, målt i energiinnhold, er 
det nødvendig å øke andelen biodiesel til minst 6,5 vol. %.  Ifølge utsagn fra 
bilprodusenter som f. eks. Peugeot kan B7 brukes i gamle og nye biler, både med og 
uten diesel partikkelfilter (DPF). Det vil ikke være behov for ekstra service eller 
vedlikehold.   
 
Økning til 7 % justert for en viss reduksjon grunnet kuldeegenskapene utgjør derfor et 
beregningsalternativ for innblanding i 2020. Dette er imidlertid kombinert med 3% 2. 
generasjon slik at innblandingen totalt blir 10%. 
 
Når det gjelder bruk av biodiesel utover 7% finnes det per i dag  ingen bilprodusent som 
godkjenner ren biodiesel, dvs. B100 som drivstoff. Citroen/Peugeot godkjenner inntil 30 
vol % biodiesel i sine HDI modeller.  
 
For introduksjon av autodiesel med inntil 7 vol % biodiesel, B7, eksisterer det få tekniske 
barrierer. I noen grad kan dårligere kuldeegenskaper være en utfordring i ekstreme 
kuldeperioder og i arktiske områder. I praksis vil et fleksibelt regelverk og tilpasset 
logistikk hos oljeselskapene kunne håndtere dette på en tilfredsstillende måte.  



 17 

 
Når det gjelder bruk av biodiesel i høyere konsentrasjoner er situasjonen annerledes.  I 
perioden fra 1996 og frem til 2003 var de fleste dieselmodeller fra Volkswagen, inklusive 
Skoda, Audi og Seat godkjent for bruk av B100. Fra andre merker, som f. eks. Daimler 
kunne man bestille konverteringspakker. Strengere krav til utslipp av NOx, reservasjon 
fra Bosch pga. problemer med pakninger på innsprøytningsanlegg og tekniske problemer 
i samspill med dieselpartikkelfilter, angis som hovedgrunner til at det i dag ikke tilbys 
nye personbiler som seriemessig er godkjent for bruk av B100.  
 
Innen 2011 vil avgiftene på biodiesel i Tyskland være likt med avgiftene på fossil diesel. 
Dette medfører at prisfordelen, og dermed markedsgrunnlaget for B100 vil falle bort.   
Omsetningen av B100 har gått ned fra ca. 1,8 mill. tonn i 2007, til 1,1 mill tonn i 2008. 
Dersom trenden fortsetter vil det kun selges ca. 0,25 mill. tonn B100 i 2009. I 2007 var 
andelen av biodiesel på ca. 12%, og ca. halvparten av omsatt biodiesel var B100 som 
primært gikk til tunge kjøretøy. På dette tidspunktet var det ca. 2000 fyllestasjoner for 
biodiesel i Tyskland.  
 
Inntil videre vil det være mulig å innføre B100 som drivstoff for lokale flåter av busser og 
anleggsmaskiner dersom de er godkjent for bruk av biodiesel, men på sikt må det regnes 
med at tilgjengeligheten for slike kjøretøy blir dårligere.   
 
Det er lite sannsynlig at bilindustrien vil prioritere B100 kompatibilitet i tiden fremover. 
Erfaring viser at det er nødvendig med en prisdifferanse på minst 10% i forhold til fossil 
diesel for at etterspørselen utløses.  Etter det vi kjenner til, er det kun i Norge som det 
gis fritak for autodieselavgift og hvor avgiftsnivået på fossil diesel er så høyt  at det vil 
være økonomisk lønnsomt for brukerne å benytte B100.   
 
Bruk av biodiesel utover standarden for lavinnblanding krever ny infrastruktur i form av 
egne pumper, lagringstanker etc. For biodiesel har erfaringen, både i Norge og i andre 
land som Tyskland og Østerrike, vist at oppbygging av eget distribusjonsnett kan skje 
relativt raskt og kostnadseffektivt i regi av biodieselprodusentene, dvs. parallelt til 
eksisterende fyllestasjoner.   
 
Brukere av B100 må regne med et økt drivstofforbruk på 5-10 %. I tillegg er motorens 
maksimale effekt noe lavere. For personbiler er dette normalt ikke noe problem, men for 
lastebiler, anleggsmaskiner eller traktorer kan dette medføre driftsmessige ulemper. 
Videre må det regnes med noe økte vedlikeholdskostnader pga. kortere intervaller for 
oljeskift.  
 
Når det gjelder NOx utslipp vil nye rensesystemer som er basert på SCR-katalysatorer, og 
innsprøytning av urea, (AdBlue), eliminere problemet. Slike systemer tilbys i dag for 
lastebiler Europa. I USA er der strengere utslippskrav til NOx utslipp for lette 
dieselkjøretøy enn i Europa. Som følge av dette tilbyr Daimler diesel personbiler med 
slike AdBlue avgassrensesystemer.  
 
Det tyske selskapet HJS, som produserer dieselpartikkelfilter for Volkswagen, informerer 
på sine hjemmesider at de har gjennomført omfattende tester med biodiesel, og på dette 
grunnlaget godkjent biodiesel. På den andre siden nevner Volkswagen eksplisitt at ingen 
av deres modeller med DPF er godkjent for biodiesel. 
 
 
Dieselkjøretøy:  2. generasjons biodiesel  
2. generasjons biodiesel som i litteraturen også kalles F-T biodiesel, F-T biodiesel eller 
syntetisk biodiesel er bil- og mineraloljeindustriens store favoritt når det gjelder 
biodrivstoff. Begrunnelsen for dette er at drivstoffet er kompatibelt med dagens motorer 
og infrastruktur. Innblanding i EN590 diesel kan skje utover de begrensninger som finnes 
for 1. generasjon biodiesel. I tillegg gir F-T biodiesel fordeler mht. egenvekt (780 g/liter 
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istedenfor 820-840 g/liter for fossil diesel). Dette betyr imidlertid også at det finnes et 
øvre tak for hvor mye av dette drivstoffet som kan blandes inn innenfor dagens standard 
for autodiesel.  Dersom det er behov for det, kan standarden sannsynligvis tilpasses uten 
alt for store problemer.  
 
F-T biodiesel kan gi oljeselskapene en tilleggsverdi siden innblanding av en lettere 
komponent gir mulighet til å benytte en større andel tyngre, og dermed mindre 
verdifulle, fraksjoner av råoljen til dieselproduksjon.  
 
I motsetning til fossil diesel, som kan bestå av flere hundre ulike molekyler, består F-T 
biodiesel kun av få ulike molekyler, er fri for aromater og svovel og har svært gode 
vinteregenskaper. Disse spesielle egenskaper åpner også mulighet for å utvikle tilpassete 
eller nye motortyper som både kan bli mer energieffektive og redusere utslipp ved 
forbrenning av F-T biodiesel.  
 
I 2006 vant Audi det 
prestisjetunge bilracet i Le 
Mans med en TDI dieselmotor. 
I 2008 vant Audi med en 
dieselmotor og en blanding av 
GTL og F-T biodiesel. 
   
Både Daimler og Volkswagen 
utvikler nye motorer som er 
tilpasset mulighetene som et 
syntetisk drivstoff gir. 
Konseptet for motoren beskrives som en sammensmelting av en Diesel- og en 
Ottomotor, og kalles derfor ”DisOtto”-motor. 
 
I tidsperioden frem til 2030, som betraktes i denne rapporten, vil tilgjengelighet og pris 
på F-T biodiesel være den begrensende faktor. Teknisk sett kan all F-T biodiesel som 
produseres avsettes uten problemer.   
 
Fremtidig EN 590 diesel vil kunne bestå av en blanding av fossil diesel, 1. generasjons 
biodiesel og F-T biodiesel.  På denne måten kan det oppnås et kvalitativ høyverdig 
drivstoff med høy biodrivstoffandel som er kompatibel med dagens kjøretøypark og 
infrastruktur.  
 
 
Etanol  
 
Standarden for bensin, EN 228, tillater innblanding av inntil 5 vol % etanol i bensin (E5). 
I Norge innføres obligatorisk innblanding av etanol fra 2010, og oljeselskapene tilpasser 
for tiden distribusjonssystemet. I fremtiden kan det regnes med at standarden for bensin 
endres slik at innblanding av inntil 10 vol % etanol i bensin tillates. Erfaring fra USA viser 
at innblanding av 10% etanol ikke medfører behov for endringer i eksisterende kjøretøy.  
 
Etanol er et rent og kvalitativt meget høyverdig drivstoff. Innblanding av høyere 
konsentrasjoner i bensin krever derimot små endringer/tilpasninger på motoren. 
Drivstofforbruket øker  med ca. 30% ved bruk av E85, dvs. en blanding av 75-85% 
etanol og 15-25% i forhold til bruk av bensin. Merforbruket skyldes lavere energiinnhold, 
som kun er på 21,17 MJ/liter, mens energiinnhold i bensin er på 32,5 MJ/liter.  
Energitettettheten i etanol er dermed ca. 35% lavere.  
 
Ombygging av eksisterende biler til såkalte flexifuel biler, dvs. biler som kan benytte 
både bensin, etanol eller blandinger av begge, koster i Sverige ca. 10 000 til 20 000 SEK. 
Avgiftmessige årsaker anses å være hovedgrunnen til at er en slik konvertering per i dag 
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ikke er tillatt i Norge. Dette skyldes at motorene etter konvertering kan ha en vesentlig 
bedre ytelse, både mht dreiemoment og effekt.  
 
I et marked hvor denne teknologien blir standardløsningen, vil merkostnader på 
kjøretøysiden øke kun ubetydelig i forhold til innkjøpsprisen av bilen, og vil sannsynligvis 
være begrunnet i økt betalingsvillighet fremfor i økte produksjonskostnader. I Brasil var 
konsum av etanol i 2008 for første gang større enn konsum av bensin. Samtidig økte 
andel flexifuel til 86%. Alle store bilprodusenter som er etablert på det brasilianske 
markedet tilbyr i dag flexifuel utgaver av sine modeller. 
 
Drivstoffleksibiliteten som gir mulighet til å veksle mellom etanol og bensin, sammen 
med økonomiske fordeler, ansees å være helt avgjørende for at flexifuel biler har hatt et 
raskt inntog på det brasilianske markedet. Utviklingen både i Brasil og i Sverige viser at 
teknologien er tilgjengelig, og at bilindustrien er i stand til å dekke etterspørselen dersom 
forholdene ligger til rette. I Brasil har drivkreftene vært rimelig etanol og økonomiske 
incentiver fra myndighetene. I dag blir verken produksjon eller bruk av etanol subsidiert i 
Brasil. Muligheten til å kunne bytte mellom bensin og etanol avhengig av prisforhold er 
en ekstragevinst for brukeren. 
 

3.1.2 Veitransport tunge kjøretøyer, bensin og diesel 

 
I Europa benytter tunge kjøretøy nesten utelukkende dieselmotorer.  Når det gjelder 
lavinnblanding av biodiesel gjelder det samme som for lette kjøretøy. For bruk av 
biodiesel med høyere andel finnes det færre begrensninger mht. godkjenning fra 
kjøretøyprodusentene enn for lette kjøretøy. Mange av dagens nye tunge kjøretøy, fra 
leverandører som f. eks. Mercedes MAN, Scania, Volvo etc. kan bestilles uten 
nevneverdige merkostnader slik at de er godkjent for B100 Drift med biodiesel innebærer 
derimot noe dyrere serviceavtaler.  
 
I Norge må man regne med at bransjen som helhet, dvs. både brukere, verksteder etc. 
mangler informasjon og kompetanse når det gjelder bruk av biodiesel, men at det ikke 
vil være noe teknologiske barrierer for å kunne oppnå det samme.  Samtidig må man 
være klar over at det var det høye provenytapet for staten som førte til at tyske 
myndigheter valgte å omlegge strategien, dvs. dreiing mot obligatorisk lavinnblanding 
hvor forbrukerne må betale merkostnader.     
 
F-T biodiesel vil kunne benyttes uten begrensninger, dvs. på samme måte som for lette 
kjøretøy.  
 
 
Etanol i dieselmotorer - ED95 
 
ED95 er et relativt nytt drivstoff som ble utviklet av SEKAB og Scania i Sverige. 
Drivstoffet som benyttes i modifiserte dieselmotorer består av 95% etanol og 5% 
alkoholadditiv (glykol) som er en ”tenningsforsterker”.  ED95 har blitt brukt i flere år av 
Stockholms lokaltraffikk og Ruter har satt i drift 20 Scania busser som går på ED95. 
Etanol som benyttes er fremstilt av cellulose hos Borregaard i Sarpsborg. Dermed er Oslo 
antageligvis den første byen i verden som benytter 2. generasjons etanol i kommersiell 
anvendelse i en energieffektiv dieselmotor.  
 
Det svenske selskapet BSR presenterte i 2008 verdens første personbil, en SAAB 9-3 TiD, 
for bruk av ED95. I følge BSR er drivstofforbruket på ca. 0,7 liter ED95 per mil. Dette 
tilsvarer ca. 0,5 liter diesel per mil. Til sammenligning bruker tilsvarende flexifuel  
utgaven ca. 1,2 liter E85 per mil. (0,78 liter/mil bensinekvivalent).  
 
Økt bruk av etanol som substituerer diesel vil være av stor interesse av flere grunner:  
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a) Europa har i dag underskudd på diesel og overskudd på bensin. Det forventes 

ytterligere overgang til diesel som medfører økt ubalanse og behov for eksport av 
bensin til USA. Økt bruk av biodrivstoff til erstatning for diesel bidrar til å bedre 
balansen. 

b) Dieselkjøretøy er mer energieffektivt, men per i dag tillates det høyere utslipp av 
bl.a. partikler og NOx enn for bensindrevne kjøretøy. Bruk av etanol i 
dieselmotorer vil gi en betydelig reduksjon i partikkelutslipp.  

 
Den tilsynelatende største barrieren for introduksjon av ED 95 er at dieselmotorene som 
er modifisert for bruk av dette drivstoffet ikke kan benytte vanlig diesel. Dermed må 
drivstoffet tilbys på en kritisk masse av fyllestasjoner før det kan få bred anvendelse. Det 
vil medføre svært høye innfasingskostnader. Av denne grunnen vil anvendelsen med stor 
sannsynlighet være begrenset til brukere av større flåter innenfor et geografisk 
begrenset område, som for eksempel buss- eller fergedrift. En eventuell utvikling av 
”flexifuel dieselbiler” vil medføre lavere innfasingskostnader. 
 

3.1.3 Lufttransport 

Inntil i dag har biodrivstoff kun blitt benyttet på testbasis, og representerer foreløpig på 
grunn av manglende godkjenninger, ikke noe drivstoffalternativ for fly. For luftfart er 
særlig høy energitetthet og gode kuldeegenskaper viktig. Dermed er etanol og produkter 
tilsvarende dagens 1. generasjons biodrivstoff ikke aktuelt å bruke.  
 
Egenskapene ved 1. generasjons biodrivstoff er altså slike at de ikke er aktuelle som 
drivstoff for kommersiell luftfart. 2. generasjons biodiesel, F-T biodiesel, vil derimot 
kunne benyttes som drifstoff for jetflymotorer, noe som er vist ved omfattende testing og 
foreløpig fire sivile testflyvninger i 2008. Før dette kan skje, må en endret 
drivstoffspesifikasjon først godkjennes av bransjemyndigheter internasjonalt. Slik 
godkjenning kan muligens finne sted allerede i 2011. Innfasing av F-T biodiesel vil i neste 
omgang bli bestemt av tilgjengelighet og pris. En gradvis innfasing fra 2013-15 har vært 
antydet som realistisk.  
 
I tillegg til F-T biodiesel kan hydrogenisert vegetabilsk olje eller animalsk fett bli et mulig 
biodrivstoff for jetfly. Egenskapene er svært like og Neste Oil har besluttet å bygge et 
anlegg med en kapasitet på 80000 tonn per år i Singapore og et tilsvarende i Rotterdam.    
 
Selv om F-T biodiesel rent forbrenningsmessig vil være tilfredsstillende, vil en 
innblanding med minimum 50% fossilt drivstoff (mineraloljebasert Jet A/A1) bli godkjent 
i første omgang. Dette skyldes flere forhold, hovedsakelig sikkerhetsmessige og bl.a. at 
fossilt drivstoff inneholder stoffer som også er egnet til å smøre og har innvirkning på 
forseilinger i drivstoffsystemer og i motorene. Kun etter en periode med operasjonell 
erfaring vil en høyere innblanding bli godkjent. En tilsvarende prosess er kjent fra CTL 
(coal to liquid) basert syntetisk Jet A1 som først ble tillatt i maks 50% innblanding, men 
nå er godkjent som drivstoff alene, altså 100 % CTL. 
 
Det finnes ingen barrierer i logistikken for innfasing av 2. generasjon biodrivstoff. Ved å 
benytte distribusjonsanlegget ved Oslo Lufthavn Gardermoen, kan nær halvparten av 
flytrafikken på innland tilbys F-T biodiesel innblanding. Tankanlegget forsynes med tog 
via Sjursøya (Oslo Havn). Inkluderes lufthavnene Sola, Flesland og Værnes i et 
distribusjonsopplegg kan brorparten av innenlands luftfart forsynes. 

3.1.4 Kystfart 
Bruken av biodrivstoff i skip har vært begrenset internasjonalt og bruken er ikke 
kommersialisert /1/. I likhet med luftfart benytter kystflåten i dag ikke biodrivstoff.  
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Det er imidlertid hevet over tvil at store deler av flåten, rent teknisk, vil kunne benytte 
både biodiesel, ren planteolje og F-T biodiesel med ulike innblandingsforhold. Til bruk i 
fartøy byr imidlertid biodrivstoff på tekniske og operasjonelle utfordringer bl.a. knyttet til 
smøring av drivstoffsystemer, korrosjon, lagring med mer. Problematikk knyttet til 
vanninnhold i drivstoffet har også vært pekt på som et viktig tema.  
 
Skal biodrivstoff blandes inn i bunkers vil en derfor først måtte gjennomføre en fase med 
utviking, kvalifisering og godkjenning av drivstoff. Dette bl.a. for å sikre at 
motorgarantier og operative krav ivaretas, herunder sikkerhet. Samferdsels-
departementet varslet i oktober 2008 at det vil bli tatt initiativ for å komme i gang med 
utviklingsaktiviteter på dette området.  
 
Med over hundre fergesamband langs kysten, står fergedriften for et forholdsvis stort 
drivstofforbruk på ca 129 000 tonn/år med et tilhørende utslipp på 410 000 tonn CO2. Et 
relativt høyt forbruk, kombinert med muligheter for effektiv distribusjon, gjør ferger godt 
egnet for bruk av biodrivstoff. På noen store fergesamband har man imidlertid tatt i bruk 
naturgass (LNG) som drivstoff. Flere gassferger er under bygging, bl.a. for bruk i 
Moldefjorden og Trondheimsfjorden. Disse fartøyene er spesialbygd for gassdrift, og 
dermed ikke uten videre kandidater for å benytte biodiesel.  Spørsmålet om innblanding i 
marine gassoljer behandles nærmere under tiltaksalternativer. 

3.1.5 Jernbane 
Det er primært på jernbanelinjer med dieselelektrisk drift at biodrivstoff kan benyttes. I 
norsk sammenheng betyr det i hovedsak Rørosbanen og Nordlandsbanen. 
 
5% innblanding av biodiesel er teknisk sett mulig. Økt innblanding kan også være mulig, 
men da først etter at tester og vurderinger er gjennomført. Bl.a. er det viktig å få aksept 
fra utstyrsleverandører, slik at garantier med mer på motorer beholdes. Det er også av 
betydning å få bedre kunnskap om hvordan biodrivstoff i økende innblandingsforhold 
påvirker lokomotivenes trekkraft og hvilke operative begrensninger dette innebærer. 
Videre finnes det begrensinger knyttet til biodrivstoffets vinteregenskaper. 2. 
generasjons biodiesel (F-T biodiesel) vil kunne benyttes i et langt høyere 
innblandingsforhold en 1. generasjons biodiesel.   
 
Distribusjon av biodrivstoff kan skje ut fra tankanlegg i Trondheim (Marienborg) og Bodø 
som leverer hhv 45% og 23% av drivstoffet til togdrift. 
 
Potensialet for å oppnå utslippsreduksjoner innenfor togdrift er imidlertid beskjedent idet 
NSB og Cargonetts samlede forbruk av drivstoff (farget diesel) tilsvarer 1,874 mill. liter 
(2004), dvs. en energimengde på ca. 19 GWh/år. På denne bakgrunn foreslås det for 
jernbanens del ikke noen spesiell tiltak knyttet til introduksjon av biodrivstoff.   
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4 Kostnader 
 
Kostnadene for norske tiltak beregnes med utgangspunkt i prisforskjellene mellom 
biodrivstoff og tilsvarende petroleumsprodukter importert og levert hovedterminaler i 
Norge. I tillegg kommer ekstrakostnadene for logistikk, pumpestasjoner og anvendelse. 
Tiltakskostnadene per tonn CO2 er definert som ekstrakostnadene dividert med 
reduksjonen i klimagassutslipp. De totale kostnadene for et tiltak framkommer ved å 
multiplisere enhetskostnadene med de samlede utslippsreduksjonene. 
 
Prinsippet for kostnadsberegningene er vist i figur 3 med utgangspunkt i kostnadene for 
innblanding av etanol i bensin. 
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Figur 3: Beregnede kostnader og ekstrakostnader for etanol eksklusive normale logistikkostnader, 
avanse og avgifter. 
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Reduksjonskostnader ved overgang til E10 fordelt på 
kostnadselementer i 2020
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Figur 4: Kostnader pr tonn CO2-reduksjon ved innføring av E10 (10% voluminnblanding etanol) 
 
Når man skal beregne tiltakskostnader basert på import av biodrivstoff står man overfor 
et valg med hensyn til utslippene i forbindelse med produksjonen i utlandet. Ved 
beregning av reduksjonskostnaden vil man kunne ta utgangspunkt i merkostnader 
dividert med netto utslippsreduksjon for alle utslippene i verdikjedene. En har likevel tatt 
utgangspunkt i endringene i norske utslipp. Begrunnelsen er at hvert land har ansvar for 
å regulere sine utslipp. Utslipp i andre land reguleres derfor gjennom for eksempel 
kvoteplikt, avgifter, jord- og skogbrukspolitikk osv. Slike reguleringer bidrar til å 
redusere tilbudet og eller øke prisene på biodrivstoff med de høyeste utslippene i 
verdikjedene. Denne kostnadsøkningen er ivaretatt ved at kostnadene på importert 
biodrivstoff sjablonmessig økes med utslippene i verdikjeden multiplisert med en antatt 
internasjonal utslippskostnad på 500 NOK/tonn CO2.  
 
De aktuelle tiltakene i de ulike transportsektorene innbefatter først og fremst: 
 

• innblanding av etanol, samt eventuelt E85 og innfasing av flexifuel biler 
• innblanding av 1. generasjon og 2. generasjon biodiesel i fossil diesel 
• innblanding av F-T biodiesel i jet drivstoff.  

 
 
Det er også aktuelt å produsere andre typer biodrivstoff som oppgitt i kapitel 8. Dette er 
typiske nisjeprodukter som vil kreve store investeringer i infrastruktur. Disse produktene 
er derfor ikke gitt en inngående behandling. 
 
I beregningene er det systematisk tatt utgangspunkt i import av drivstoffet. 
Egenproduksjon innebærer et særskilt tiltak som eventuelt medfører ekstrakostnader 
eller gevinster og behandles separat. 

4.1 Kostnader innfasing av etanol 
Av figurene foran framgår det at kostnadene for økt bruk av biodrivstoff i Norge i stor 
grad vil være avhengig av utviklingen i verdensmarkedsprisene for etanol, 1. og 2. 
generasjon biodiesel, og prisen på ”biojet drivstoff” i forhold til tilsvarende fossile 
drivstoff.  
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Internasjonale priser noteres både for bensin, diesel, 1. generasjons biodiesel og etanol. 
Dersom vi benytter noteringene i Dagens Næringsliv for medio april 2009 og medio april 
2008 var noteringene  som i figuren under når man har lagt til skipsfrakt fra USA til 
Rotterdam som i følge Norsk Petroleumsinstitutt utgjør 70 USD/tonn etanol.  
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Figur 5: Produktprisnoteringer Rotterdam medio april 2009 og april 2008, konvertert til NOK/tonn CO2-
utslipp fra de fossile alternativene.  
 
Det eksisterer stor usikkerhet både omkring produktprisene, forskjellene i forhold til 
fossile drivstoff og dermed ekstrakostnadene pr. tonn CO2-reduksjon. Det sentrale 
spørsmålet er hvilke forskjeller som kan forventes fram til 2020 og 2030.  

4.1.1 Etanolpriser 
Når det gjelder kostnads- og prisutviklingen for 1. generasjon etanol er det lagt til grunn 
tall fra studien World Biofuels Production Potential publisert av US Departement of 
Energy i september 2008 /2/.produksjonsostnader for 1. generasjon bioetanol som er 
gjengitt i figur 6: 
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Produksjonskostnader bioetanol internasjonalt
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Figur 6: Produksjonskostnader bioetanol i forksjellige land, eksklusive kostnader for indirekte CO2-
utslipp. (Kilde: US DOE) 
 
Med økte krav til innblanding vil etanolprisene kunne stige til kostnadene basert på mais 
og hvete, siden man kan anta at potensialene for sukkerrørbasert etanolproduksjon blir 
uttømt. I beregningene er det også lagt til grunn at utslippene i verdikjedene over tid blir 
regulert, slik at de internasjonale kostnadene stiger med de indirekte utslippene 
multiplisert med en internasjonal CO2-pris på 500 NOK/tonn CO2-ekvivalent. Det 
medfører at kostnadene stiger mest for produksjonen av biodrivstoff med høyest CO2-
utslipp. Samtidig vris produksjonen mot mindre utslippsintensiv produksjon. Andre 
former for regulering av utslippene i kjeden vil kunne gi tilsvarende effekt for 
markedsprisene på etanol.  
 
Resonnementet over fører til at prisene på etanol med dagens 1. generasjonsteknologi vil 
ligge i området 5 NOK/liter bensinekvivalent (etanolpris X energiinnholdet i bensin/ 
energiinnholdet i etanol pr. liter). Inklusive frakt til Europa er det derfor lagt til grunn en 
pris på 1. generasjon 5,3 kroner literen bensinekvivalent. (3,5 NOK pr liter etanol) 
 
Tilgangen på 1. generasjon bioetanol vil være begrenset, og det vil kunne bli betydelig 
prispress dersom mange land innfører strengere krav til innblanding.  
 
Teknologien for fremstilling av etanol er moden. Råstoffkostnader utgjør den viktigste 
komponenten blant produksjonskostnadene. Man kan derfor ikke forvente nedgang i 
prisen på 1. generasjon bioetanol, heller en oppgang som følge av økende mangel på 
råstoff. For at det skal være mulig med omfattende innblanding av etanol er man derfor 
avhengig av en rask utvikling og industrialisering av teknologi for produksjon av 2. 
generasjons biodrivstoff.  
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4.1.2 Kostnader 2. generasjon bioetanol 
Teknologien for 2. generasjon bioetanol er helt i startfasen med hensyn til utvikling og er 
ikke kommersialisert i stor skala. Kostnadsestimatene spriker betydelig. 
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Figur 7: Kostnadsestimater for 2. generasjon bioetanol 
 
Beregningene Econ-Pöyry gjorde i underlagsstudien ”Virkemidler for 2. generasjon 
biodrivstoff” viser en produksjonskostnad for etanol på rundt 15 NOK/liter 
bensinekvivalent. Beregningene er foretatt med utgangspunkt i faktiske investerings og 
konverteringstall fra et IOGEN-anlegg som nå planlegges. Tallene er basert på en 
konverteringsgrad på 25% mellom energinnholdet i biomassen og drivstoffet og en norsk 
råstoffkostnad på 15- 20 øre/kWh. IOGEN er et kanadisk selskap som har utviklet en 
prosess som omdanner fast biomasse, som f. eks. halm fra hvete eller mais, til etanol. 
Selskapet har siden 2004 et demonstrasjonsanlegg i drift og planlegger et kommersielt 
anlegg med en kapasitet på 90 mill liter per år./3/   
 
Tallene fra det amerikanske selskapet Verenium /4/ ble offentliggjort i januar. Dette 
anlegget har planlagt oppstart i 2011, har en konverteringsgrad på 25% for de første 
kommersielle anleggene, men det ventes at konverteringsgraden kan øke til over 40% i 
løpet av de neste 5 år. Biomassen, som er halm fra jordbruket, har en anslått kostnad 
levert anlegg på 6 øre/kWh. Kapitalkostnadene er anslått til ca 2 milliarder kroner for en 
årlig produksjonskapasitet på ca 100.000 liter bensinekvivalent etanol. Med drift- og 
vedlikeholdskostnader på 4,5% av investert kapital og annuitet på 10%, angis 
produksjonskostnader for 2. generasjons etanol til noe over 5 kroner per liter 
bensinekvivalent. Dette er i tråd med IEAs scenario for 2.generasjon biodrivstoff i 2020 
og på nivå med 1. generasjon etanolkostnader i 2009 i EU. Vereniums tall kan være på 
den optimistiske siden. Selskapets kjernevirksomhet er knyttet til salg av enzymer for 
bruk i produksjon av cellulosebasert bioetanol og har derfor egeninteresser av en sterk 
utvikling av cellulosebasert etanolproduksjon. 
 
Mark Laser et. al. har nylig (2009) gjennomført en studie hvor det ble undersøkt 
synergieffekter ved produksjon av 2. generasjon bioetanol basert på ulike konsepter for 
integrert biokjemisk og termokjemisk produksjon av etanol. Ifølge studien kan det med 
slike optimaliserte prosesser oppnås en konverteringsgrad til etanol på rundt 55%, mens 
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øvrige masse benyttes i en termokjemisk prosess for produksjon av BtL og elektrisitet. 
Samlet konverteringsgrad angis til å kunne være på over 70%. Kombinert med en 
råstoffpris på 6 øre/kWh blir dette en svært energieffektiv produksjonsmetode og 
framstår som svært optimistisk. I disse studiene er de beregnede kapitalkostnadene 50% 
av Vereniumkostnadene. Samlet drivstoffkostnad er i disse studiene beregnet til ca 3 
kroner literen bensinekvivalent. /5/ 
 
IEAs studie ”From 1 st To 2nd Generation Biofuel Technologies” /6/ angir en mulig 
utvikling i kostnadene for 2. generasjon biodiesel som angitt i figur 8. 
 

2010 2020 2030 2040 2050
IEA optimistisk 5,20                       4,31                  3,58                    3,58                     3,58                 
IEA pessimisitisk 5,85                       4,97                  4,23                    4,06                     3,90                 
Midtpris IEA 5,53                       4,64                  3,90                    3,82                     3,74                 
1. generasjon etanolpris 5,28                       5,28                  5,28                    5,28                     5,28                 
Valgt basisscenario 5,28                     4,64                3,90                  3,82                    3,74                 
Tabell 2: Scenarier og forutsetninger for utviklingen i etanolprisene. 
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Figur 8: Scenarier og forutsetninger med hensyn til utviklingen i etanolprisene (kilde: IEA Bioenergy) 
 
 
IEA-tallene i figur 8, både det optimistiske og pessimistiske alternativet, er basert på at 
man internasjonalt iverksetter nødvendig politikk for å nå 450 ppm målet. Dette 
forventes å gi meget sterke incentiver for utvikling av 2. generasjons biodrivstoff og 
således en meget stor utbygging av denne industrien. Scenarioet som ligger til grunn for 
ovenstående figur forutsetter at 25% av drivstoffbehovet i 2050 internasjonalt dekkes av 
biodiesel. Differansen mellom dagens pris på 1. generasjon etanol og prisen i 
basisscenariet tilsvarer nesten 600 kroner pr. tonn CO2 i 2030. Uten en vellykket 
teknologisk utvikling for 2. generasjon biodrivstoff blir det således neppe mulig å 
gjennomføre tiltakene som senere er nevnt i rapporten.  

4.1.3 Ekstra fraktkostnader for etanol til Norge 
Kostnadene for transport og lagring vil være høyere for biodrivstoff enn dagens 
kostnader for transport av fossilt drivstoff. Dette skyldes hovedsakelig lavere volumer i 
startfasen, men i noen grad også lavere energitetthet.  
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Statoil anslår at frakt av konvensjonelt drivstoff med produkttankere fra Rotterdam til 
depot i Oslo koster 10-15 USD/tonn, mens frakt av etanol og 1. generasjon biodiesel vil 
koste 40-50 USD/tonn. For 2. generasjon biodiesel må man regne med samme 
ekstrakostnad i startfasen. I tabellen under er disse merkostnadene beregnet.  
 
For etanol utgjør denne kostnadsforskjellen hele 32 øre per liter, eller 135 NOK/tonn 
CO2-reduksjon. 
 
Frakt Rotterdam Oslo produkttankere

USD/tonn NOK/tonn NOK/kWh NOK/liter 
dieselekvivalent

Diesel 15 97,5 0,008           0,08                     
Biodiesel 50 325 0,031           0,31                     
Merkostnad 0,23                     
Merkostnad pr. tonn CO2 reduksjon 89                        

Frakt Rotterdam Oslo etanoltanker
USD/tonn NOK/tonn  NOK/kWh NOK/liter 

bensinekvivalent
Bensin 15 97,5 0,008           0,07                     
Etanol 50 325 0,044           0,39                     
Merkostnad 0,32                     
Merkostnad pr. tonn CO2-reduksjon 135                      
Tabell 3: Beregning av ekstra fraktkostnader fra Rotterdam til Norge for biodiesel og etanol. 
 
Med høyere innblandingsvolumer vil det være mulig å benytte større tankskip slik at 
ekstrakostnadene faller tilsvarende over tid. Mens ekstrakostnaden er beregnet til 32 øre 
literen (135 NOK/tonn CO2) i 2010, faller den til 21 øre i 2020 og 9 øre i 2030, 
henholdsvis 65 og 37 NOK/tonn). Kostnadene kan være enda høyere i en startfase, fordi 
lastene til depoter i områder i Norge med liten omsetning blir små og ekstra 
fraktkostnader tilsvarende høyere, da det ikke er mulig å gå ned i mindre båter. 

4.1.4 Ekstra logistikkostnader etanol i Norge 
Etanol er mer korroderende enn de andre drivstoffene. Siden etanol oppløses i vann kan 
det ikke lagres i fjellagre og mange steder må det bygges nye tanker på depotene. 
Etanol blandes så med bensin før det fraktes til bensinstasjonene. 
Investeringskostnadene ved depotene for å gjennomføre etanolinnblanding i vanlig 
bensin er anslått av Norsk Petroleumsinstitutt til 420 millioner kroner som gir en 
annuitetskostnad på 38 millioner kroner med SFTs avkastningskrav på 5% og 20 års 
levetid på investeringen. Med 5% innblanding i 2010, 10% i 2020 og 20% i 2030, blir 
gjennomsnittkostnaden pr. liter omsatt etanol 0,53 øre per liter bensinekvivalent eller 
225 NOK/tonn CO2 Dette regnes for å være en signifikant kostnad. Ved innføring av E85 
må kapasiteten økes, men enhetskostnaden vil være forholdsvis uendret.  
 
Som nevnt tidligere er energiinnholdet i 1 liter etanol kun på 66% av energiinnholdet i 1 
liter bensin. Alene av denne grunnen øker transport- og distribusjonskostnader for etanol 
med ca. 50% i forhold til bensin. Transport med tankbil koster ca 15 NOK/km, og det kan 
fraktes ca. 30000-45000 liter per tankbil. Legger man til grunn en gjennomsnittsdistanse 
på 60 km, blir enhetskostnaden for distribusjon av etanol ca. 1,5 øre høyere enn for 
bensin. Dette er således ikke signifikant. 
 
Ved innblanding påløper videre en engangskostnad på ca. 100 millioner kroner for 
klargjøring av tanker. For basis innblandingsalternativ øker dette gjennomsnitts- 
kostnaden med 13 øre/literen bensinekvivalent eller 55 NOK/tonn CO2. 
 
Ifølge Norsk Petroleumsinstitutt og Statoil medfører innblanding av etanol at 
bensinproduktet som inngår i blandingen må forbedres. Ekstrakostnadene for dette angis 
til å være på ca. 1 NOK per liter innblandet etanol. Dette representerer alene ca 450 
NOK/tonn innspart CO2 og utgjør således et betydelig beløp (se figur 4). Regnestykket er 
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gjort med utgangspunkt i E5. Enhetskostnadene kan falle med høyere 
innblandingsvolumer. Det er sjablonmessig regnet med 80% av dette beløpet i E10 og 
60% av beløpet i E20. 
 

4.1.5 Samlede enhetskostnader innblanding etanol i bensin. 
Tabellene under oppsummerer alle kostnadene regnet per liter innblandet etanol i 
bensinekvivalenter, og NOK/tonn redusert CO2. 
 
Etanol innblanding E5, E10, E20 2010 2020 2030
Produktpris bensin levert Norge NOK/liter 2,32                     3,24                 3,24                   
Merkostnad etanol produkt 2,96                       1,40                  0,66                    
Merkostnad  transport til Norge 0,32                       0,15                  0,09                    
Merkostnad depoter i Norge 0,66                       0,61                  0,33                    
Merkostnad klagjøring av fyllestasjoner 0,16                       0,15                  0,08                    
Ekstrakostnader basisproduktet 1,03                       0,82                  0,66                    
Samlet merkostnad NOK/liter 5,12                     3,13                 1,82                   

Etanol innblanding E5, E10, E20 2010 2020 2030
Merkostnad etanol produkt 1 257                     596                   281                     
Merkostnad  transport til Norge 135                        65                     37                       
Merkostnad depoter i Norge 279                        258                   141                     
Merkostnad klagjøring av fyllestasjoner 68                          63                     34                       
Ekstrakostnader basisproduktet 435                        348                   279                     
Samlet merkostnad NOK/tonn CO2 2 175                   1 329              772                     
 
Tabell 4: Samlede enhetskostnader ved innblanding av etanol i bensin. 
 
 
Som det framgår blir kostnadene pr. tonn redusert CO2 høye. I tillegg til ekstra 
produktkostnader er det særlig ekstrakostnadene knyttet til basisproduktet og ekstra 
depotkostnader som peker seg ut. Det er mulig at man kan finne andre mindre kostbare 
løsninger for å bedre basisproduktet. Samtidig er det ikke riktig å regne hele 
depotkostnaden som ekstrakostnad siden man uansett måtte betalt depotleie for 
konvensjonelt drivstoff. Det foreligger således en mulighet for at kostnadene kan bli 
lavere. På den annen side foreligger det langt fra noen garanti for at etanolprisene vil 
falle som angitt over.  
 
Dersom oljeprisen økes til 520 NOK/fat eller 80 USD/fatet i 2020 og 2030 innbærer dette 
at kostnadene pr tonn CO2 samlet reduseres med ca 390 NOK. Sammensetningen av 
tiltakskostnadene blir da som under. 
 
Etanol innblanding E5, E10, E20 2010 2020 2030
Merkostnad etanol produkt 1 257                     207                   (108)                    
Merkostnad  transport til Norge 135                        65                     37                       
Merkostnad depoter i Norge 279                        258                   141                     
Merkostnad klagjøring av fyllestasjoner 68                          63                     34                       
Ekstrakostnader basisproduktet 435                        348                   279                     
Samlet merkostnad NOK/tonn CO2 2 175                   940                  383                     
 
Tabell 5: Samlede enhetskostnader ved innblanding av etanol i bensin og en oljepris på 80 USD fra 
2020.  

4.2 Kostnader ved innfasing av E85 og flexifuel biler 
En innfasing av E85 koster om lag 700.000 kroner pr bensinstasjon i følge  Norsk 
Petroleumsinstitutt. Som for alle andre bensinkvaliteter kreves egen lagertank på hver 
stasjon i tillegg til ombyggingen av pumpene. Ekstrakostnadene pr. liter og 
tiltakskostnadene pr. tonn CO2 reduksjon blir imidlertid sterkt avhengig av omsetningen 
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pr. pumpe og dermed hvilken utbyggingsstrategi som velges. I Sverige la man opp til 
utbygging i to faser, først de største stasjonene og deretter mellomstore og mindre 
stasjoner. Utbyggingen har kostet rundt 1 milliard kroner, men har ikke bli fulgt opp med 
tilsvarende stimulans for å fremme bruken og utbredelsen av flexifuel-biler. Omsetningen 
per stasjon er foreløpig svært liten og kostnadene pr. tonn innspart CO2 svært høye.  
 
Enhetskostnadene vil bli lavere dersom man innfører en gradvis geografisk utbygging av 
fyllestasjoner for E85. For eksempel kan man konsentrere seg om de større stasjonene i 
Oslo-regionen i første omgang og deretter bygge ut de større stasjonene på landsbasis. 
Siden flexifuel-biler også kan benytte vanlig bensin hvor det ikke er tilgang på E85 
pumper, er gradvis utbygging mulig.  
 
Nedstående tabell viser fordelingen av bensinstasjoner i Norge etter omsetningsvolum og 
fordelingen av omsetningen på hovedproduktene. Med utgangspunkt i disse oversiktene 
framgår det at ved første omgang å velge stasjoner med mer enn 3 000 000 liter vil man 
bygge ut 320 stasjoner som samlet dekker 44% av omsatt volum for drivstoff i 
veisektorene.  
 
 

Bensinstasjoner fordelt etter salg – 2007 
        

Størrelse 1) Selskapseide/-leide Forhandlereide Sum Herav 
automat 

Antall  Volum  Antall Volum Antall Volum Antall  

0-499 m3  57 19,1 160 42,0 217 61,1 50 

500-999 m3  114 87,2 177 126,1 291 213,3 82 

1000-1999 m3  346 532,3 251 359,8 597 892,1 92 

2000-2999 m3  312 761,9 59 140,3 371 902,2 55 

3000-3999 m3  147 507,2 20 70,4 167 577,6 24 
4000 m3 og 
over  136 762,1 14 75,7 150 837,8 7 

Salg over stasjoner nedlagt eller solgt i løpet av året  6,2  

Sum 1 1 112 2 669,9 681 814,3 1 793 3 490,3 310 
 
Tabell 6: Antall bensinstasjoner og omsatt volulm i Norge i 2007  
(Kilde: Norsk Petroleumsinstitutt) 
 
 
 Fordeling salg 
av drivstoff 
2008 

Millioner 
liter Andel 

Autodiesel 2182 54 %
95 oktan blyfri 1751 44 %
98 oktan blyfri 84 2 %
 
Tabell 7:Omsatt volum bensin og diesel i Norge i 2008.  
 
Regner man med 15 års økonomisk levetid på den type investeringer og 
avkastningskravet til SFT (5% før skatt), at 50% av tankene og pumpene skiftes ut i 
forbindelse med ordinær utskifting og eller utfasing av blyfri 98 oktan, vil ekstra 
årskostnad pr. stasjon bli vel 33.000 kroner, totalt 11 millioner for alle stasjoner. 
 
Forutsetter vi videre en bensinandel på 44% og at E85 over investeringenes levetid 
dekker 20% av bensinmarkedet, blir det omsatt 330.000 liter pr. stasjon som igjen gir en 
ekstrakostnad på 10 øre per liter, tilsvarende 43 NOK/tonn innspart CO2. 
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Levetid år [år] 15
Avkastningskrav [%] 5 
    
Antall stasjoner [stk] 317
Bruttokostnad pr. stasjon  [mill. NOK]                    0,7  
Samlet brutto kostnad  [mill. NOK]                   222  
Andel i forbindelse med normal utskifting [%] 50 
Netto kostnad  [mill. NOK]                   11  
    
Årskostnad pr. stasjon NOK [NOK/år]              33 720  
Årskostnad totalt mill. NOK [mill. NOK]                     11  
    
    
Gjennomsnittlig liter totalt pr stasjon          4 464 984  
Bensinandel pr. stasjon [%] 44 
E85 andel bensinmarkedet [%] 20 
Etanol andel  [%] 75-85
Liter bensinekvivalent etanol pr stasjon [liter]             330 867  
    
Kostnader pr. liter [NOK/liter]                  0,10  
Kostnader pr redusert tonn CO2 [NOK/tonn CO2]                     43  
 
Tabell 8: Ekstrakostnader for fyllestasjonene ved omsetning av E85. 
 
I et scenario med tilsvarende utbygging men hvor takten ikke tilpasses ordinær 
utskiftingstakt og utfasing av 98 oktan blyfri, øker ekstra utbyggingskostnader. Dersom 
man samtidig unngår å gi flexifuel biler tilstrekkelig stimulans, kan andelen av 
bensinmarkedet bli lav. Legger man til grunn en markedsandel i bensinmarkedet på 5%, 
kan kostnaden per liter øke til ca. 90 øre per liter, tilsvarende 345 NOK/tonn innspart 
CO2. 
 
Biler som benytter for eksempel ED95 kan kun benytte dette drivstoffet, og hele 
distribusjonsnettet må således bygges ut før det blir mulig med utbredelse av slike 
kjøretøy. Dette må samtidig skje over hele Europa.  
 
I motsetning til en ”etanoldiesel bil, ED95, kan dieselbiler som er godkjent for B100 også 
benytte konvensjonell diesel.  
 

4.2.1 Ekstra bilkostnader 
Flexifuel biler kan være dyrere i produksjon og mer krevende å markedsføre i en 
innledningsfase. Ekstra markedsføringskostnader er vanskelig å beregne, siden salg av 
flexifuel biler trolig også gir profileringsgevinster. Merkostnadene for en flexifuel bil som 
er benyttet i beregningene er gjengitt i tabell 9. (Kostnadene er basert på egne 
skjønnsmessige vurderinger, blant annet basert på diverse avisartikler) 
 
 
 
  2010 2020 2030 2040 2050
Merkostnad produksjonskostnad 5000 2000 1000 500 0
Klargjøring 1000 1000 1000 1000 1000
Salg 5000 2000 1000 500 0
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Tabell 9: Merkostnadene for en flexifuel bil  
 
Før stasjonsnettet er vel utbygd vil en flexifuel bil benytte en stor andel vanlig bensin. 
 
Dersom det regnes med en gjennomsnittlig kjørelengde over bilens levetid på 300000 
kilometer og et drivstofforbruk på 0,82 liter bensinekvivalent per mil, blir merkostnadene 
som beregnet i tabell 10. 
 
Merkostnader fleksifuelbiler pr. liter bensinsekvivalent e 2010 2020 2030 2040 2050
Merkostnader fleksifuelbiler pr. liter bensinsekvivalent samle 0,45                       0,20                  0,12                    0,08                     0,04                 
Andel fylling med E85 i forhold til lavere innblanding 20 % 50 % 100 % 100 % 100 %
Korrigert for etanolinnhold 11 % 28 % 56 % 56 % 56 %
Merkostnad pr.liter ekstra etanol 3,99                       0,72                  0,22                    0,14                     0,07                 
Pr tonn CO2 1 692                   276                 100                   46                       30                   

Beregning av merkostnader hyppigere tankfylling

Timer brukt pr 
tankfylling

NOK/time Antall liter 
bensinekvivalent

Tidskostnad 
opptanking pr. 
liter

Bensin 0,25 150 55 0,68                     
Etanol 0,25 150 39                       0,96                     Pr. bil nåverdi
Differanse 16                       0,28                     kr 4 695
Differanse pr.liter 0,49                     
Pr. tonn CO2 209                      
 
Tabell 10: Merkostnader flexifuel biler 
 
Kostnadene kan framstå som svært høye i startfasen siden andelen faktisk forbrukt E85 
kan bli forholdsvis lav. Over tid faller både ekstrakostnadene ved kjøp av bil, og 
tilgjengeligheten på E85 øker, noe som bidrar til at årlig forbruk av etanol i flexifuel biler 
øker. Dermed faller kostnaden per. tonn redusert CO2 ved bruk i flexifuel biler 
(eksklusive differansen i drivstoffkostnader) fra 1116 til 66 NOK per tonn CO2 fra 2010 til 
2030).  
 
I tillegg kommer mulige ekstra tidskostnader knyttet til fylling siden en etanolbil med 
samme tankvolum som en ordinær bil f.eks .vil romme 55 liter dersom den fylles med 
bensin og 39 liter bensinekvivalent E85. Regner man i gjennomsnitt et kvarter  på å fylle 
en bil og en tidskostnad på 150 NOK per time, utgjør dette 32 øre pr. liter 
bensinekvivalent etanol man fyller som igjen tilsvarer 138 NOK/tonn CO2. Dette tilsvarer 
en implisitt ekstrakostnad på ca 4500 NOK per bil i nåverdi. Noen vil hevde at 2-3 
minutter er nok, slik at disse kostnadene reduseres tilsvarende. Dette kostnadselementet 
er derfor i stor grad individuelt og må betraktes som subjektivt. Sannsynligvis vil bilene 
over tid bli bygget med noe større tankvolum til lavere kostnad enn dette. Regnestykket 
over er foreløpig basert på skjønnsmessige vurderinger for å indikere problemstillinger og 
kostnader knyttet til introduksjon av flexifuel biler. Utviklingen i Sverige tyder på at dette 
er en relevante problemstillinger. Før beslutning om innfasing av E85 bør man derfor 
foreta en mer inngående undersøkelse og utredning av alle aspekter knyttet til dette 
tiltaket. 
 

4.2.2 Samlede ekstrakostnader E85 
De samlede ekstrakostnadene pr liter omsatt etanol regnet i NOK per liter 
bensinekvivalent og NOK per tonn redusert CO2 i Norge er gjengitt i tabellen nedenfor. 
De øvrige drivhusgassene kan både økes og reduseres, men antas å utgjøre en 
forholdsvis uvesentlig del av regnestykket. Bruken av etanol forventes ikke å påvirke 
regulerte utslipp som f. eks. NOx , eller CO. Mulige endringer på dette området inngår 
således heller ikke i regnestykkene. 
 



 33 

E85 merkostnader pr liter bensinekvivalent etanol 2010 2020 2030 2040 2050
Produktpris bensin levert Rotterdam NOK/liter 2,32                     4,15                4,15                  4,15                    4,15                
Merkostnad etanol produkt 2,96                       0,49                  (0,25)                   (0,34)                   (0,42)                
Merkostnad transport til Norge 0,32                       0,15                  0,09                    0,06                     0,08                 
Merkostnad depoter i Norge 0,66                       0,61                  0,33                    0,33                     0,33                 
Ekstrakostnad tanktransport i Norge 0,02                       0,02                  0,02                    0,02                     0,02                 
Merkostnad fyllestasjoner i Norge -                        -                   -                      -                      -                   
Merkostnad kjøretøy 3,99                       0,72                  0,22                    0,14                     0,07                 
Ekstra tidskostnader 0,49                       0,49                  0,49                    0,49                     0,49                 
Samlet merkostnad WTW NOK/liter 8,43                     2,48                0,89                  0,71                    0,57                

E85 kostnader pr tonn CO2-reduksjon 2010 2020 2030 2040 2050
Merkostnad etanol produkt 1 257                     207                   108-                     143-                      177-                  
Merkostnad transport til Norge 135                        65                     37                       26                        34                    
Merkostnad depoter i Norge 279                        258                   141                     141                      141                  
Ekstrakostnadr tanktransport i Norge 7                            7                       7                         7                          7                      
Merkostnad fyllestasjoner i Norge -                        -                   -                      -                      -                   
Merkostnad kjøretøy 1 692                     308                   92                       62                        31                    
Ekstra tidskostnader 209                        209                   209                     209                      209                  
Samlet CO2-kostnad NOK pr.tonn 3 579                   1 052              377                   301                     244                  
 
Tabell 11 og 12: Kostnader CO2-reduksjon flexifuel biler og E85 
 
Som det framgår av tabellene vil ekstrakostnadene knyttet til fyllestasjoner og 
merkostnader for kjøretøy utgjøre en vesentlig del av introduksjonskostnadene. Her står 
man typisk overfor et spørsmål om kritisk masse. Strategi og virkemidler som kan bidra 
til rask oppbygging av kritisk masse både i omsetning av biler og omsetning på hver 
stasjon er viktig. Ved oppbygging av et nytt forsyningssystem for E85 står man overfor 
typiske nettverkseksternaliteter som kan begrunne bruk av virkemidler for å redusere 
faren for denne type markedssvikt. 
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Figur 9: Sammensetningen av ekstrakostnader for flexifuel biler og E85 over tid. (Kilde: Egne 
beregninger) 
 
Figurene 9 og 10 viser at en stor del av kostnadene kan forventes knyttet til kjøp av 
flexifuel biler tidlig i fasen. Men dette er ekstrakostnader som raskt forsvinner med 
volum. Teknologien er tilgjengelig og utprøvd bl.a. i Brasil.  
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Reduksjonskostnader E85
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Figur 10: Tiltakskostnadene innfasing av flexifuel biler og E85. (Kilde: Egne beregninger) 
 
 
Utviklingen på dette området kan gå vesentlig raskere enn antydet over. Ford-
forhandleren på Ski opplyser at nesten alle bensinutgaver av Mondeo nå omsettes som 
flexifuel biler som kan ta E85. På den annen side har 99% som omsettes av denne 
bilmodellen dieselmotor. Prisen på flexifuel bilene ligger nærmere dieselbiler enn den 
rene bensinutgaven og kan derfor virke noe dyrere. På den annen side økes 
motoreffekten. Det er således svært vanskelig å anslå kost nytte på dette området.  
 
I endelig valg av kostnadsanslag kan det være like relevant å fjerne merkostnadene for 
kjøretøyet. Dermed vil merkostnadene for E85 og flexifuel biler i 2010 være ca. 1800 
NOK/tonn, i 2020 ca. 1000 NOK/tonn og i 2030 ca. 500 NOK/tonn.   
 

4.3 Kostnader innfasing biodiesel 
1. generasjon biodiesel, eller FAME (Fatty Acid Methyl Ester), dannes ved omforestring av 
ulike vegetabilske oljer eller animalsk fett. I Norge er vi mest kjent med å produsere 
biodiesel fra rapsfrø. Dette spesielle produktet kalles da gjerne RME (Raps Metyl Ester). I 
USA og Brasil benyttes det hovedsakelig soyaolje, mens det i Indonesia og Malaysia er 
mest vanlig å benytte palmeolje. I liten grad benyttes også brukt frityrfett og animalsk 
fett, dvs. slakteavfall. Omforestringsprosessen skjer ved at oljen(e) tilsettes ca. 10 % 
metanol og en katalysator. Foruten biodiesel danner denne kjemiske reaksjonen også 
glyserol, som må separeres ut. Biodiesel kan i mange sammenheng erstatte fossil diesel 
helt eller delvis som drivstoff i dieselmotorer.  

4.3.1 Markedet for 1. generasjon biodiesel 
Fra 2000 til 2007 har global produksjon av biodiesel økt med en faktor 10, til ca. 8,7 
Mtoe (9,5 mrd liter). Med 5,7 mrd. liter var EU i 2007 største produsent av biodiesel. I 
tillegg til egen produksjon importerte EU biodiesel fra USA og palmeolje/biodiesel fra 
Malaysia og Indonesia.  
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Potensialet for produksjon av biodiesel er betydelig mindre enn for etanol. Dette skyldes 
mer begrenset tilgang til vegetabilske oljer. Ifølge OECD /7/ var produksjon av 
vegetabilske olje i sesongen 2007/2008 estimert til 106 mill tonn, dvs. ca. 120 mrd. liter. 
Anvendelse til biodiesel var dermed ca. 7,8%. For 2017/18 regner OECD med en 
produksjon på 143 mill tonn. For å kunne oppnå scenarioet med høy innblanding av 
biodrivstoff, blir man således helt avhengig av utvikling og industrialisering av teknologi 
for produksjon av 2. generasjons biodrivstoff. 
 

4.3.2 Produksjonskostnader 1. generasjons biodiesel 
Produksjonskostnader for biodiesel domineres av prisen på vegetabilsk olje. Tabellen 
nedenfor viser produksjonskostnader i Tyskland, basert på tall fra Union zur Förderung 
von Oel- und Proteinpflanzen e. V. (UfOP) og en rapsoljepris på 0,5 €/liter (feb 2009). På 
basis av disse kildene, er produksjonskostnadene for en liter biodiesel beregnet til 6,2 
kr/liter. Av dette er 1,13 kr/liter knyttet til raffinering og omforestring og 0,7 kr/liter til 
transport og logistikk. Inntekter fra salg av glycerol er trukket fra. Eksklusive 
transportkostnader utgjør råstoffkostnader 79% av produksjonskostnadene. Til 
sammenligning var prisen på rapsolje i august 2008 på ca. 0,95 €/liter, dvs. 7,6 kr/liter. 
Under ellers samme forutsetninger ville dette har gitt en produksjonskostnad på 9,4 
kr/liter. På dette tidspunktet var kostnadsandel for råstoff på 87%.  

Kostnader for fremstilling av biodiesel vises i tabell 13.  

 

Produksjonskostnader for biodiesel  ( 1 € = 8,7 kr)  

Innkjøp råstoff (rapsolje, feb 2009)  4,35 kr/liter (0,5 €/liter) 

Raffinering vegetabilsk olje 0,348 kr/liter (0,04 €/liter) 

Omforestring 0,783 kr/liter (0,09 €/liter) 

Logistikk, transport 0,696 kr/liter (0,08 €/liter) 

SUM 6,18 kr/liter  
 
Tabell 13: Produksjonskostnader for biodiesel 
 

Kostnadene for biodiesel levert FOB (free on board fra leverandør) for leveranser til 
Norge kan for tiden anslås til 55 Euro-cent per liter B100. Denne kvaliteten kan blandes 
direkte inn i alle dieselkvaliteter og danner derfor referanseprisen for 1. generasjon 
biodiesel. Prisen ligger under dagen produksjonskostnader i Europa og medfører at 
produsenter går med underskudd.  

Prisen på biodiesel vil variere sterkt med underliggende råvarepriser. Figuren under tyder 
på en sterkt korrelasjon med råoljeprisene, men det kan dels være tilfeldig. Dersom man 
ser på futuresnoteringene i dagens marked, stiger biodieselprisen med 30% grunnet 
vekst i futuresprisen på råolje de neste 12 månedene. 

Biodiesel benyttes i dag hovedsakelig som innblanding i fossil diesel. Bruk av ren 
biodiesel, B100, har gått drastisk tilbake, spesielt etter at det ble innført avgift på 
biodiesel i Tyskland i 2006.  

Teknologien for fremstilling av biodiesel er moden, og det finnes anlegg i alle teknisk 
relevante størrelser, dvs. fra noen liter per dag til flere hundre tusen tonn per år. En av 
fordelene med biodiesel er at det, teknisk sett, er relativ enkelt å etablere desentrale 
forsyningsstrukturer, og at effektive anlegg også kan bygges for lavere 
produksjonskapasitet. Ulempen er at differansen mellom produksjonskostnad og 
produktpris på fossil diesel er relativ høy. 
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Figur 11: Utvikling av markedspris for raps- soya- og solsikkeolje i perioden 2005-2009  

4.3.3 Kostnadsutvikling 2. generasjon biodiesel. 
 
Econ-Pöyry har i sin rapport ”Virkemidler for 2. generasjon biodrivstoff” /3/beregnet 
kostnadene for 2. generasjon biodiesel i Norge til ca. 9 kroner literen. Dette er i tråd med 
den internasjonale litteraturen på området når man korrigerer for høyere norske 
råstoffkostnader. I følge IEA kan kostnadene for 2. generasjon biodiesel falle raskere enn 
for 2. generasjon bioetanol. Med IEAs antagelser for teknologiutvikling vil kostnadene for 
1. og 2. generasjon biodiesel kunne ligge om lag på samme nivå i 2025, dvs. på ca. NOK 
5,50 pr liter dieselekvivalent. I 2030 kan kostnadene for 2. generasjon biodiesel bli 
lavere i forhold til kostnader for 1. generasjon biodiesel. 
 
Kostnadene for 2. generasjon biodrivstoff kan reduseres gjennom integrasjon med 
treforedling, raffinering av petroleumsprodukter og kraft og varmeproduksjon. 
Integrasjon kan både bidra til å redusere råstoffkostnadene, kapitalkostnadene og øke 
konverteringsgraden.  
 
En annen viktig fordel for 2. generasjons biodrivstoff er at produksjon kan baseres på 
lavkost biomasse. Lavkost biomasse stammer enten fra skogsavfall, fra områder av 
verden med hurtig tilvekst, eller på avfall fra annen matproduksjon. Produksjon av 2. 
generasjon biodrivstoff bør ikke baseres på trevirke som vil ha høyere nettoverdi ved 
anvendelse i treforedling, og heller ikke på materialer som kan resirkuleres til mer 
høyverdige produkter. Disse forholdene kan gjøre det mer kostbart å produsere 2. 
generasjon biodrivstoff i Norge enn i utlandet.  
 
Figuren under viser forutsetningene som er lagt til grunn med hensyn til 
kostnadsutviklingen for 2. generasjon biodrivstoff. Disse er hentet fra IEAs gjennomgang 
av forventede utviklingskostnader for 2. generasjons biodrivstoff, høyt og lavt alternativ. 
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Anslagene synes å stemme overens med annen internasjonal litteratur men kan synes 
lavere enn det Econ Pöyry må ha lagt til grunn for beregningene i sin rapport. 
 

Verdensmarkedspriser 2. generasjon etanol og biodiesel omregnet 
til bensinprisekvivalent.  
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Figur 12: Verdensmarkedspris for 2. generasjons etanol og F-T biodiesel (BtL) 
 
Som det framgår i figur 12 antas kostnadene og falle kraftig fram til 2030 hvor 
drivstoffkostnaden nesten blir konkurransedyktig mot SFTs hovedforutsetninger for fossilt 
drivstoff. Dermed faller også tiltakskostnadene tilsvarende.  
 
 

Tiltakskostnader 2. generasjon biodrivstoff NOK/tonn CO2 redusert, 
oljepris 400 NOK/fat
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Figur 13: Tiltakskostnader for 2. generasjons biodrivstoff ved en oljepris på 400 NOK/fat 
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Målt mot en langsiktig likevektspris på 500 NOK/tonn CO2-utslipp kan bruk av 2. 
generasjon biodrivstoff bli et lønnsomt klimatiltak i internasjonal sammenheng. 
 

4.3.4 Logistikkostnader innfasing av biodiesel. 
I likhet med etanol må 1. generasjon biodiesel fraktes med kjemikalieskip. På grunn av 
lave volumer blir fraktkostnadene pr. tonn fra Rotterdam til Oslo like høye som for 
etanol. Tilsvarende stiger fraktkostnadene ganske kraftig ved frakt til depotene i områder 
med liten omsetning siden man ikke får fylt opp skipene og likevel må betale samme 
dagrater som med fulle skipslaster.  
 
Også for 1. generasjon biodiesel må man bygge nye lagertanker på depotene. Disse må 
være oppvarmede. Ekstrakostnadene antas å være på om lag det samme nivå som for 
etanollagring.  
 
For å kunne levere 1. generasjon biodiesel til arktiske strøk kreves de beste kvalitetene 
1. generasjon biodiesel. Dette kan fordyre innkjøpskostnadene med 100 USD/tonnet i 
forhold til gjennomsnittskvaliteten. For 2. generasjon biodiesel regner man med noe 
høyere fraktkostnader på grunn av lave volumer i startfasen. (Opplysningene i dette 
kapitlet er framkommet gjennom samtaler med oljeselskapene) 

4.3.5 Samlede merkostnader for biodiesel per liter og tonn CO2 
Tabell 14 oppsummerer de samlede merkostnadene ved import, distribusjon og 
anvendelse av henholdsvis 1. og 2. generasjon biodiesel i Norge 
Merkostnad 1. generasjon biodiesel, NOK/liter 
dieselekvivalent

2010 2020 2030 2040 2050

Produktpris diesel levert Rotterdam 2,50                       3,50                  3,50                    3,50                     3,50                 
Frakt diesel til Oslo 0,08                     0,08                0,08                  0,08                    0,08                
Merkostnad produkt 1. generasjon diesel 3,05                       2,05                  2,05                    2,05                     2,05                 
Ekstrakostnad "arktisk" produktkvalitet 0,63                       0,63                  0,63                    0,63                     0,63                 
Merkostnad transport til Norge 0,21                       0,21                  0,21                    0,21                     0,21                 
Merkostnad depoter i Norge 0,104                   0,104              0,104                0,104                  0,104              
Samlet merkostnad 4,07                     3,07                3,07                  3,07                    3,07                

1. generasjon biodiesel, NOK pr. tonn CO2-reduksjon 2010 2020 2030 2040 2050

Merkostnade 1. generasjon diesel 1 165                     780                   780                     780                      780                  
Ekstrakostnad "arktisk" produktkvalitet 239                        239                   239                     239                      239                  
Merkostnad transport til Norge 79                          79                     79                       79                        79                    
Merkostnad depoter i Norge 40                        40                   40                     40                       40                   
Samlet reduksjonskostnad 1 523                   1 138              1 138                1 138                  1 138              

Merkostnad 2.generasjon biodiesel, NOK/liter 
dieselekvivalent

2010 2020 2030 2040 2050

Produktpris diesel levert Rotterdam 2,50                       3,50                  3,50                    3,50                     3,50                 
Frakt diesel til Oslo 0,08                     0,08                0,08                  0,08                    0,08                
Merkostnad produkt 2. generasjon diesel 4,75                       2,11                  0,84                    0,66                     0,48                 
Merkostnad transport til Norge 0,21                       0,09                  0,03                    0,03                     0,03                 
Merkostnad depoter i Norge 0 0 0 0 0
Samlet merkostnad 4,95                     2,20                0,88                  0,70                    0,51                

2. generasjon biodiesel, NOK pr. tonn CO2-reduksjon 2010 2020 2030 2040 2050

Merkostnad produkt 2. generasjon diesel 1 810                     803                   321                     252                      183                  
Merkostnad transport til Norge 79                          35                     13                       13                        13                    
Merkostnad depoter i Norge 0 0 0 0 0
Samlet reduksjonskostnad 1 889                   839                 334                   265                     196                  
 
Tabell 14: Oppbygging av merkostnader 1 og 2. generasjon biodiesel. 
 
Som det framgår av tabellene ventes tiltakskostnadene basert på 1. generasjon biodiesel 
å forbli forholdsvis høye, mens kostnadene for 2. generasjon biodiesel kan falle lavt og 
gjøre denne type innblanding svært lønnsomt i 2030. 
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4.4 Konkurranseevnen norsk produksjon av 1. og 2. generasjon 
biodrivstoff 

 
I forhold til nåværende internasjonale markedspriser for biodrivstoff og forventet 
prisutvikling de neste 10-20 årene vil det kunne bli vesentlig mer kostbart å produsere 
store mengder av denne typen drivstoff i Norge. Mindre produksjon på basis av noen 
typer land og skogbruksavfall kan her gjøre et unntak. 
 
Tabell 15 og figur 14 viser et anslag for produksjonskostnader for et BtL anlegg fra 
Choren med en årlig kapasitet på 200 000 tonn, dvs. ca. 250 mill. liter F-T biodiesel. Det 
er ikke tatt med eventuelle inntektsmuligheter som følge av utnyttelse av spillvarme. 
Kilde: Egne beregninger basert på informasjon fra Choren 
 
 
Investeringsbehov: 8 mrd. kr 
Kalkulasjonsrente: 7,0 % 
Økonomisk levetid: 15 år 
Råstoffpris (innkjøpt): 319 kr/fm3 (15,2 

øre/kWh) 
Termisk virkningsgrad: 50 % 
Biomassebehov: 2,1 mill. fm3 
Elbehov: 1,5 MWh/tonn F-T 

biodiesel 
 
Faste kostnader 

 

  Kapital 880 mill. kr 
  Andre faste kostnader (Personal, 
drift og  vedlikehold forsikring etc. 
) 

330 mill. kr 

 
Variable kostnader 

 

 Råstoff 650 mill. kr 
 Andre variable kostnader 
 (el, vann, N2 etc) 

140 mill. kr  

 
SUM årlige kostnader 

 
ca. 2000 mill. kr/år 

  
  

Produksjonskostnad:  8,0 kr/liter 
 
Tabell 15: Beregnede kostnader 2. generasjon biodiesel.  
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Kostnadsstruktur BTL-anlegg
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Andre faste kostnader omfatter lønn, forsikring etc.

 
Figur 14: Kostnadsfordelingen F-T biodiesel-anlegg………………(Kilde: Egne beregninger, KanEnergi) 
 
Som det framgår av figur 14 er produksjon av 2. generasjon biodiesel kapitalintensivt, 
men råstoffkostnadene vil spille en stor rolle. Teknologien er steg for steg forholdsvis 
kjent. Utviklingsspørsmålene er knyttet til hvordan man optimalt setter sammen og 
integrerer anleggene mot annen virksomhet. Når det gjelder råstoffet har Norge et stort 
potensial, men kostnadene er gjennomgående høye i forhold til internasjonale 
alternativer. 
 
Det er anslått at Norge kan øke det bærekraftige uttaket av biobrensler fra skogen med 
ca. 25 TWh når man også tar hensyn til GROT og energivirke.  
 
Relativt sett er GROT og energiskog best egnet for flisbrenning i fjernvarmeanlegg. Det 
kreves forholdsvis omfattende forbearbeiding dersom det skal anvendes til 2. generasjon 
biodrivstoff. Derfor vil det være naturlig å ta utgangspunkt i mulighetene for økt uttak av 
massevirke som basis for 2. generasjon biodrivstoff i Norge. Halm er best egnet for lokal 
forbrenning, siden transportkostnadene ellers kan bli høye.  
 
I Norge vil furu massevirke transportert og levert anlegg bio-raffineri koste om lag 20 
øre/kWh, mens raskt voksende skog i det tropiske beltet vil koste om lag 10 øre/kWh. 
Forutsatt en framtidig konverteringsgrad på 70%, men ellers samme 
konverteringsteknologi og kostnader som i andre land, gir dette en merkostnad på om 
lag 500 NOK per tonn CO2 i forhold til produksjon basert på f.eks eukalyptus som i dag 
benyttes til kjemisk masseproduksjon i papirindustrien. Regnestykket er gjengitt i 
tabellen under. 
 
  NOK/kWh 
Skogsvirke Norge                    0,20 
Skogsvirke Tropisk                    0,10 
Differansekost pr kWh drivstoff                    0,14 
   NOK/liter b.ekv  
Differansekostnad NOK pr. liter 
bensinekvivalent                    1,28 
Transportfordel NOK pr. liter                    0,12 
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Netto kostnadsøkning NOK pr liter                    1,15 
   Ekstra pr. tonn  
Ekstra reduksjoskostnad NOK pr. tonn 
CO2                     490 
 
Tabell 16: Kilde: Stora Enso, Jakko Pöyry, Egne beregninger. 
 
Omregnet til en biodieselproduksjon basert på 2 mill. fastkubikkmeter trevirke tilsvarer 
dette en årlig merkostnad på 360 millioner kroner. Selv om man henter modnet teknologi 
fra utlandet vil det således medføre tap å produsere biodrivstoffet basert på norsk 
trevirke.  

4.5 Norske råstoffpotensialer for produksjon av biodrivstoff 
 
Å anslå det norske ressursgrunnlaget for produksjon av biodrivstoff er en svært 
sammensatt oppgave. Skal man i en slik analyse legge til grunn dagens produksjon av 
landbruksvarer (matproduksjon) eller skal man anta at landbruket legges om i retning av 
å dyrke energivarer, for eksempel energiskog?  
Uttak fra norsk skogbruk kan økes vesentlig fra det nivået hogstvolumet har ligget på de 
senere år. Men skal uttaket økes, vil det innebære vekst i enhetskostnadene for hogst, 
bl.a. fordi uttaket vil måtte skje i stadig mer krevende terreng. Dessuten vil det også 
mest sannsynlig kreve vekst i markedet for høykvalitetsvirke (sagtømmer), siden dette 
tradisjonelt har langt høyere verdi enn massevirke og energivirke. I flere rapporter de 
senere år er det gjort anslag over aktuelle norske ressurser.  
  
 
1. generasjons biodrivstoff.  
 
1. generasjons biodrivstoff benytter først og fremst landbruksprodukter som inngår i 
matkjeden som råstoff. Således vil man for denne kategorien måtte balansere 
råstoffvolumet til biodrivstoff opp mot andelen råstoff som skal gå til produksjon av mat 
direkte, eller til dyrefôr.  
I følge rapporten ”Fra biomasse til biodrivstoff” /8/ har man anslått hvor mye areal som 
realistisk er tilgjengelig på kort sikt for produksjon av ulike typer oljevekster (rybs, raps). 
Man anslår at om lag 275 000 daa vil kunne utnyttes, og stå for 18 mill liter 
planteolje/år. Til sammenligning ble det i 2008 dyrket oljevekster på vel 48 000 da i 
Norge (SSB).  
Korn og poteter kan brukes som råstoff for etanolproduksjon. Når det gjelder korn anslås 
det i samme rapporten, at man på basis av norske ressurser, kan lage ca 28-29 mill liter 
etanol pr år.  
 
2. generasjons biodrivstoff.  
 
2. generasjons biodrivstoff baserer seg på utnyttelse av lignocellulose. For 
drivstoffproduksjon betyr dette i praksis råstoff fra skogbruk, dvs. lavkvalitets tømmer 
(massevirke og energivirke) og hogstavfall (greiner og topper), og biprodukter fra 
landbruk som f. eks. halm. I rapporten ”Virkemidler for andregenerasjons biodrivstoff”, 
utgitt av Econ Pöyry (2008), pekes det på at biomassepotensialet i Norge er begrenset, 
og har allerede en rekke anvendelsesområder, også innenfor energisektoren. Uten 
nærmere vurderinger av konkurransen av dette råstoffet, er biomasse med et 
energiinhold på 25 TWh/år anslått som et ”ledig” volum som kan brukes til enten etanol 
eller FT-diesel. Basert på Chorens BtL prosess vil et biomassevolum på 25 TWh/år kunne 
gi 1,2 mrd liter F-T biodiesel (energiinnhold på 11 TWh). Alternativt kan dette 
biomassevolumet omdannes til en milliard liter etanol (energiinnhold 6 TWh).   
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Det samlede norske drivstofforbruket i 2007 var på ca 8 mrd liter, hvorav ca en fjerdedel 
var bensin og en fjerdedel diesel i veitrafikken. Dette betyr at man, dersom all ”ledig” 
biomasse brukes, teoretisk kunne dekke om lag halvparten av dieselforbruket i 
veitrafikken med F-T biodiesel.   
 
Norsk råstoff for produksjon av 1. generasjons drivstoff kan imidlertid bare dekke en 
svært liten andel av drivstoffbehovet. I tillegg til ressursene beskrevet her, kommer 
mulighetene for å utnytte biogass basert på avfall som drivstoff. ”Veikart for biodrivstoff i 
Norge” (kilde nr) anslår det totale biogasspotensialet i Norge til 4 TWh/år. Det vil trolig 
ikke være mulig å utnytte dette fullt ut da mange av kildene er svært spredt. Det teknisk 
økonomiske biogasspotensialet er derfor beregnet til 1,4 TWh/år. 
 
 
 

4.5.1 Internasjonale markedsperspektiver 
 
 
 

IEA scenario for det globale biodrivstoffmarkedet

-

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

2005 2010 2015 2020 2025 2030

Fa
t/d

ag
 o

lje
ek

vi
va

le
nt

er

Biodiesel
Cellulose BTL
Cellulose etanol
Sukker etanol
Korn etanol

 
 
Figur 15: IEA-scenario produksjonsutvikling biodrivstoff /6/  
 
Når man fastlegger norske tiltak for innfasing av biodrivstoff er det viktig å være klar 
over at man internasjonalt forventer at biodrivstoff vil utgjøre en forholdsvis marginal 
andel av det totale drivstofforbruket, selv i scenarier med omfattende reduksjon av 
klimagassene. Dersom man gjennomfører tiltak som innebærer liten fleksibilitet i 
forbruket av biodrivstoff kan man med høyt forbruk bli svært sårbar for vekslende 
internasjonale forutsetninger. Det taler for at man bør legge opp til en politikk med 
betydelig grad av fleksibilitet. 
 
Prognosen over internasjonal utvikling av tilbudet på biodrivstoff er fra 2008 og er 
omregnet til antall fat oljeekvivalent per dag. Til sammenligning var oljeproduksjonen i 
2008 ca 85 millioner fat per dag (mbd) hvorav ca. 50 millioner fat per dag ble brukt til 
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drivstoff. Med prognosene over vil bruken av 1. og 2. generasjon biodrivstoff i 2030 
utgjøre om lag 6% av det totale forbruket.  
 
Norges forbruk er nå ca 100.000 fat olje per dag i transportsektorene og øker til ca 
125 000 fat per dag i 2030. Selv uten andre tiltak og 100% dekning av drivstofforbruket 
med biodrivstoff vil det norske forbruket utgjøre om lag 3,5% av den globale 
biodrivstoffproduksjon. 
  

Drivstofforbuk mill. fat/dag oljeekvivalenter
IEA-analyse

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2030 ref 2030 450ppm
Scenarier

M
ill

. f
at

/d
ag Biodrivstoff

Annet drivstoff
Marine bunkers
Fossile drivstoff land og luft

 
 
Figur 16: Bruk av biodrivstoff i transportsektorene. Scenarier gjengitt i World Energy Outlook 2008./9/ 
 
IEA har også gjort en analyse av den globale energibruken i et scenario hvor det 
gjennomføres tilstrekkelige tiltak for å følge en global utslippsbane som vil være forenlig 
med et 450 ppm scenario. Analysen viser at man kan oppnå dette uten omfattende 
reduksjoner innenfor transportsektoren. Oljeforbruket i transportsektoren reduseres med 
14% og forbruk av biodrivstoff blir om lag 3,5 millioner fat per dag som i prognosetallene 
over. I dette scenariet blir utslippene desto kraftigere redusert innen stasjonær 
energiproduksjon og forbruk. Et 450 ppm scenario forutsetter betydelig sterkere nedgang 
i utslippene fram 2050, da IPCC anslår at utslippene må ned til 2 tonn pr. hode regnet i 
CO2-ekvivalenter. Menneskeskapte utslipp av alle drivhusgasser fra alle kilder, land- og 
skogbruk er nå i størrelsesorden 7 tonn CO2-ekvivalenter pr. hode. 

4.5.2 Arealkonflikter og etiske spørsmål 
Norge vil i liten grad bidra til produksjon av biomasse til 1. generasjon biodrivstoff og 
selv 2. generasjon blir som vist over relativ kostbart. Samtidig vil det ikke være et 
problem for Norge å dekke hele sitt drivstoffbehov gjennom import siden forbruket utgjør 
en liten del av verdensbehovet. Det kan representere et politisk dilemma. 
 På den andre side er spørsmålet om hvor mye av tilgjenglig biomasse som bør benyttes 
til biodrivstoff, bioenergi, mat og dyrefor er både et kostnadsspørsmål og et spørsmål om 
fordeling av velferd. Konfliktene med matvareproduksjon er en sentral del av debatten 
om bruken av biomasse til drivstoff.  
 
Konkurransen med matvareproduksjon synes først og fremst konfliktfylt på grunn av at 
det kan forsterke en allerede meget skjev inntekstfordeling i verden. Økte matvarepriser 
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vil skyve en større del av befolkningen under eksistensminimum. Med en likere 
inntekstfordeling hvor mat utgjør en mindre del av husholdningsbudsjettene reduseres 
problemene med konkurranse om arealbruk mellom mat, energi, og materialer. Økte 
priser vil øke tilgangen på arealer og bidra til at man reduserer intensiteten i areal og 
vannforbruket i matvareproduksjonen. Intensiteten kan endres både gjennom endret 
produksjonssammensetning og at matvarer tas ut på et lavere nivå i næringskjeden.  
Dyrking av ørkenland, algeproduksjon er få av mange eksempler på at dette lar seg 
gjøre. Siden mat i sterkere grad et er nødvendighetsgode enn annen anvendelse, vil 
prismekanismene føre til at matvareproduksjon blir prioritert.  
 
For at økt anvendelse av biodrivstoff ikke skal komme i konflikt med bærekraftig 
utvikling, er det viktig at økt anvendelse av biodrivstoff kombineres med nødvendige 
reguleringstiltak for å hindre reduksjon av den samlede biomassen og at man sørger for 
effektiv regulering av andre miljøspørsmål. En slik regulering vil sannsynligvis redusere 
tilgangen på biodrivstoff. 
 
Konflikten med matvareproduksjon bør bidra til å begrense bruken av 1. generasjon 
biodrivstoff i forhold til kostnadseffektiv anvendelse. Taket for anvendelse kan anslås til 
7% av det totale drivstofforbruket. Mens målsettingene for ytterligere innblanding gjøres 
avhengig av utviklingen i 2. generasjonsteknologien. Andre land bruker energisikkerhet 
som begrunnelse for økt bruk av biodrivstoff. Norge er derimot en storeksportør av 
energi og bør dermed isolert sett begrense bruken i forhold til andre land som kan ha 
større behov for biomassebasert drivstoff. Den viktigste begrunnelsen for høyere bruk av 
biodrivstoff blir dermed at man ønsker ekstra utslippsreduksjoner innenfor Norges 
nasjonale grenser 
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5 Valg av tiltak 
Det har ikke vært oppgaven for dette prosjektet å velge hvilke tiltak som skal 
gjennomføres, men vurdere kostnader, konsekvenser og bruk av virkemidler for aktuelle 
tiltaksalternativer.  
 
I valget av aktuelle tiltaksalternativer har man først og fremst tatt utgangspunkt i de 
tekniske beskrankningene, utviklingen av standarder og krav innenfor EU, økonomi og 
hvilke ambisjonsnivåer som vil være rimelige med utgangspunkt i den internasjonale 
tilgangen på biodrivstoff samt de etiske spørsmålene knyttet til forsyning av matvarer og 
bærekraftig forvaltning av skog og landsbruksressurser.  
 
Tiltaksalternativene er delt opp i to ambisjonsnivåer, ”basis og ambisiøst” for de ulike 
transportsektorene. 

5.1 Basisalternativet  
 
a) Veitransport 

 
EU sin politikk mhp. introduksjon av biodrivstoff er ”retningsgivende” for disse 
alternativene. I mars 2007 forpliktet medlemslandene seg i Europarådet til å øke andel 
biodrivstoff i transportsektoren til 10 prosent innen 2020.  I januar 2008 presenterte EU 
kommisjonen et utkast til revidert fornybardirektiv /10/. Heretter skal sluttforbruket av 
energi i 2020 være basert på minst 20%  fornybar energi. For transportsektoren er målet 
satt til 10 % fornybart energi, som i denne sammenheng ikke bare omfatter biodrivstoff, 
men også sekundærenergibærere som f. eks. hydrogen og elektrisitet dersom de er 
produsert av fornybare energikilder. For utvikling fra 2020 til 2030 opprettholdes en årlig 
vekst på ca. 1% av andel biodrivstoff. I 2030 utgjør biodrivstoff 20%.  
 
Alternativet legger til grunn at bruk av 1G biodrivstoff øker til ca 7% volumprosent frem 
til 2020 og holdes konstant frem mot 2030. Veksten i perioden 2020 til 2030 kommer fra 
2G biodrivstoff.  Dersom 2 generasjon blir rimeligere enn 1 generasjon skjer det en 
automatisk substitusjon mot 2. generasjon biodrivstoff.  
    
Det forutsettes at økningen kan skje uten innfasing av E85 og flexifuel biler. 
 
For veitransporten innbærer basisalternativene følgende tiltak: 
 
Innblanding etanol i bensin: 
Innblanding av etanol i all bensin med henholdsvis 5 volumprosent fra og med 2010 
økende til 10% i 2020 og 20 volumprosent fra og med 2030. Tiltaket er i samsvar med at 
man forventer samme utvikling innenfor EU. Når det gjelder innblandingsprosenten i 
2030 har man lagt til grunn målsettingene i amerikansk politikk og antatt at EU følger 
opp samme nivået i 2030. Man legger til grunn at alle biler og motorsykler vil kunne 
benytte kvaliteter med slike innblandingsnivåer i 2020 og 2030.  
 
Innblanding av 1. generasjons biodiesel i autodiesel: 
Det forutsettes 5 vol. % innblanding i autodiesel fra og med 2010. Dette er i tråd med at 
B7 nå godkjennes samtidig som det vil være behov for tilpasninger til de spesielle 
klimatiske forholdene i Norge. Innblandingen økes gradvis til 7% førstegenerasjon 
biodiesel + 3% innblanding av 2. generasjon biodiesel i 2020. Det er basert på at 
teknologi og produksjon av 2. generasjons biodiesel anses tilstrekkelig utviklet for slike 
innblandingsvolumer fra dette tidspunktet.  Dersom 2. generasjons biodiesel etter hvert 
blir rimeligere enn 1. generasjon skjer det en automatisk substitusjon til 2. generasjon. 
For 2030 forutsettes det innblanding av  20%. Beregningsteknisk er det lagt til grunn at 
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2. generasjon biodiesel benyttes. Oljeselskapene forutsettes imidlertid fritt å kunne tilby 
den mest kostnadseffektive fordelingen for å kunne oppfylle spesifikasjonskravene og 
garantibestemmelsene fra motorprodusentene samt de klimatiske forholdene i Norge. 
 
b)  Luftfart - Innblanding jet-drivstoff: 
 
For flyflåten forutsettes i dette beregningsalternativet 10% innblanding av F-T biodiesel 
fra og med 2020. Dette er i tråd med at drivstoffet forutsettes godkjent fra senest 2015 
for innblanding opp til 50%. Prosesser for godkjenning av biodrivstoff til kommersiell 
luftfart vil først og fremt skje på et internasjonalt plan bl.a. gjennom International Civil 
Aviation Organization (ICAO), produsenter av fly og flymotorer, oljebransjen og ulike 
lands luftfartsmyndigheter. Første generasjons biodrivstoff ser ikke ut til å kunne bli 
aktuell som flydrivstoff. Det er derfor F-T biodiesel som representerer hovedalternativet I 
en overgangsperiode vil også hydrogenisert vegetabilsk olje eller animalsk fett som f. 
eks. NexBTL fra Neste Oil kunne bli godkjent som flydrivstoff. Slike drivstoff vil kunne 
være tilgjengelig i industriell skale flere år før F-T biodiesel, men vil være basert på 
råstoff fra 1. generasjons biodiesel. I faglitteraturen nevnes 2015 som det første aktuelle 
tidspunkt for gradvis innblanding av F-T biodiesel. Frem til dette vil det først og fremst 
være en oppgave for norske myndigheter, oljeselskap og flyselskap å følge utviklingen 
internasjonalt. En antar i dette beregningsalternativet at drivstoffet først vil være 
kommersielt tilgjengelig i tilstrekkelig omfang fra 2020. For  2030 forutsettes 20% 
innblanding i flyflåten. Nivået i 2030 er valgt skjønnsmessig med utgangspunkt i hva som 
vil være rimelig med basis i internasjonal produksjon av denne type drivstoff. Mest 
sannsynlig vil imidlertid den internasjonale produksjonen ligge lavere.  
 
Det forutsettes også at den praktiske gjennomføringen av dette alternativet blir basert på 
en forutgående planleggings og utredningsfase hvor man klarlegger 
innblandingsordningen. Det forventes at F-T biodiesel kan blandes ved raffineriene eller 
ved hovedepotene i henhold til ønsket innblandingsprosent.  
 
 
c) Kystfart - Innblanding i marine gassoljer: 
 
I basisalternative er det  beregnet et tiltak med innblanding av 10% og 20% i biodiesel i 
marine gassoljer (MGO) henholdsvis i 2020 og 2030.  Forut for endelig igangsettelse bør 
spørsmålet gjennomgå to faser, da spørsmålet synes lite modnet i forhold til de øvrige 
sektorene. Det er ikke valgt noe beregningsalternativ før 2020. Forut for eventuell 
gjennomføring kreves en test, verifikasjons- og godkjenningsfase. Innblanding av 1. 
generasjon biodiesel kan være mer komplisert, på grunn av dannelsen av 
mikroorganismer såkalte ”dieseldyr” i tanker og rørledninger og problemene med lagring 
av biodrivstoff på bunkerstankene. Prinsipielt vil også vegetabilsk planteolje, dvs. uten 
omforestring til første generasjons biodiesel, kunne være egnet som drivstoff i 
skipsmotorer.  
 
Selv om biodrivstoff ikke brukes i innenriks kystfart i dag, er det sannsynlig at det vil 
være mulig etter en fase med forsøk, tester for å godkjenne de ulike biodrivstoffene Mest 
sannsynlig bør det skje med en innblandingsløsning som målsetning. Tiltaket bør 
gjennomføres i nært samarbeid mellom myndigheter, FoU-miljøer, motorprodusenter, 
oljeselskap og brukere. Kontakt med internasjonale fagmiljø bør også inngå. 
Samferdselsdepartementet varslet i oktober 2008 at det vil bli tatt initiativ for å komme i 
gang med utviklingsaktiviteter på dette området. Viktige temaområder for en 
utredningsfase hvor konsekvensene undersøkes nærmere vil blant annet være: 
 

‐ Kostnadsfordeling (Biodiesel koster ca 2x marin gassolje (MGO) 
‐ Avgrensning (hvor skal innblandingskravet gjelde, hvilke type fartøy?) 
‐ Distribusjonssystem, investeringsbehov i infrastruktur 
‐ Kontrollordninger. 
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d) Jernbane- Innblanding i diesel : 
I ingen av alternativene er det lagt til grunn innblanding av biodiesel i jernbanetrafikken. 
Volumene er her så små at man har valgt å se bort fra tiltaket.  
 

5.1.1 Oppsummering basisalternativet  
 
Tabell 17oppsummer tiltakene i basisalternativet. Tabellen viser først innblandingen av 1. 
og 2. generasjon biodrivstoff for 2010, 2020 og 2030 i volumprosent. I kolonner ”sum 
ekv. innb.” er det beregnet hvilke reduksjon innblandingen medfører i benyttet drivstoff i 
energiekvivalenter. 
 
 

Innblanding biodrivstoff
1.g 2.g E85/ 

spes.pr.
Sum ekv 
innb

1.g 2.g E85/ 
spes.pr.

Sum ekv 
innb

1.g 2.g E85/ 
spes.pr.

Sum ekv 
innb

Lette bensinkjøretøy 5 % 0 0 % 3,3 % 0 % 10 % 0 % 6,6 % 0 % 20 % 0 % 13,2 %
Tunge bensinkjøretøy 5 % 0 3,3 % 0 % 10 % 6,6 % 0 % 20 % 13,2 %
Motorsykkel moped 5 % 0 3,3 % 0 % 10 % 6,6 % 0 % 20 % 13,2 %
Lette dieselkjøretøy 5 % 0 % 4,6 % 7 % 3 % 9,3 % 0 % 20 % 19,1 %
Tunge dieselkjøretøy 5 % 0 4,6 % 7 % 3 % 9,3 % 0 % 20 % 19,1 %
Luftfart drivstoff 0 % 0 0,0 % 10 % 9,6 % 0 % 20 % 19,1 %
Kysttrafikk 0 % 0 % 0,0 % 7 % 3 % 9,3 % 0 % 20 % 19,1 %
Jernbane 0 % 0 % 0,0 % 0 % 0 % 0,0 % 0 % 0 % 0,1 %

2010 2020 2030

 
 
Tabell 17: Oppsummering av tiltakene i basisalternativet 
 

5.2 Høyinnblandingsalternativet 
 
I klimaforliket fra 2008 uttrykkes en bred politisk konsensus om at Norge skal være 
klimanøytral i 2030. Det forutsettes at en stor del av utslippsreduksjon vil komme fra 
tiltak i Norge. Uten en betydelig reduksjon av klimagassutslipp fra transportsektoren vil 
det ikke være mulig å oppnå denne ambisiøse målsetningen.  
 
a) Veitransport: 
 
I forhold til basisalternativet innføres flexifuel biler slik at E85 dekker 20% av markedet 
som ellers ville dekkes av bensinbiler i 2020. I 2030 forutsettes slike biler å dekke 90% 
av markedet. For tunge bensinkjøretøy, mopeder og motorsykler benyttes henholdsvis 
E10 og E20. Tiltaket innebærer i praksis at det ikke omsettes annet enn flexifuel biler fra 
2015. Eldre biler, og vil fortsatt måtte benytte standard EN 228 bensin, dvs. bensin med 
lavinnblaning av etanol.  
 
Når det gjelder diesel i veitrafikken innbærer høyinnblandingsalternativet en innblanding 
av 40% F-T biodiesel i 2030.  
 
Både for flytrafikk og kysttrafikk forutsettes rent sjablonmessig 40% innblanding av F-T 
biodiesel i 2030. Dette er rent beregningsteknisk siden innblanding av 2. generasjon først 
og fremst er et kostnadsspørsmål som følge av at ikke finnes tekniske barrierer som 
medfører ekstra logistikkostnader i Norge. Som i basisalternativet er det ikke lagt til 
grunn innblanding av biodrivstoff i diesel til drift av jernbane.  
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5.2.1 Oppsummering høyinnblandingsalternativet  
 
Tiltakene innen de ulike sektorene i høyinnblandingsalternativet er gjengitt i tabell 18. 
 

Innblanding biodrivstoff
1.g 2.g E85/ 

spes.pr.
Sum ekv 
innb

1.g 2.g E85/ 
spes.pr.

Sum ekv 
innb

1.g 2.g E85/ 
spes.pr.

Sum ekv 
innb

Lette bensinkjøretøy 5 % 0 0 % 3,3 % 0 % 10 % 20 % 16,5 % 0 % 20 % 90 % 51,8 %
Tunge bensinkjøretøy 5 % 0 3,3 % 0 % 10 % 6,6 % 0 % 20 % 13,2 %
Motorsykkel moped 5 % 0 3,3 % 0 % 10 % 6,6 % 0 % 20 % 13,2 %
Lette dieselkjøretøy 5 % 0 % 4,6 % 7 % 3 % 9,3 % 0 % 40 % 38,3 %
Tunge dieselkjøretøy 5 % 0 4,6 % 7 % 3 % 9,3 % 0 % 40 % 38,3 %
Luftfart drivstoff 0 % 0 0,0 % 10 % 9,6 % 0 % 40 % 38,3 %
Kysttrafikk 0 % 0 % 0,0 % 7 % 3 % 9,3 % 0 % 40 % 38,3 %
Jernbane 0 % 0 % 0,0 % 0 % 0 % 0,0 % 0 % 0 % 0,1 %

2010 2020 2030

 
 
Tabell 18: Oppsummering av tiltakene i høyinnblandingsalternativet 
 
Kolonnen ”Sum ekv. Innbl.” oppsummerer hvor stor andel av bensinen og dieselen som 
faktisk blir erstattet. Den blir vesentlig lavere enn den volummessige 
innblandingsprosenten når det gjelder etanol siden energiinnholdet i etanol er 66% av 
energiinnholdet i bensin. Også biodiesel har noe lavere eneriginnhold pr.liter enn fossil 
diesel. 

5.3 Andre vurderinger 
I både basis og høyinnblandingsalternativene benyttes rimeligste drivstoff importert eller 
hjemmeprodusert. Også valg av 1. eller 2. generasjon biodrivstoff er avhengig av hva 
som er rimeligst. Innblandingen av 1. generasjon biodrivstoff overstiger imidlertid ikke 
det som vil være tillatt etter spesifikasjonskravene.  
 
Under forutsetning av at annen generasjons biodiesel blir tilgjengelig i det internasjonale 
markedet, finnes det ingen tekniske barrierer for å benytte enda høyere andel 2. 
generasjon biodiesel i 2030 enn det som er lagt til grunn i høyinnblandingsalternativet. 
Således ville man kunne fjerne nesten 90% av CO2-utslippene fra transportsektorene. 
Internasjonalt forventes imidlertid at 2. generasjon biodiesel ikke vil kunne utgjøre mer 
enn 10% til 20% av behovet for autodiesel. Spørsmålet er derfor om det vil være riktig 
for Norge, som tross alt har rik tilgang på både fornybar- og fossil energi, å anvende en 
så stor andel av det internasjonale markedet for biodrivstoff. 
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6 Samlede kostnads- og virkningsberegninger 
 
I dette kapitlet oppsummeres de samlede kostnadene og virkningene i 
tiltaksalternativene foran. Enhetskostnadene er hentet fra gjennomgangen av 
kostnadene i verdikjedene i kapittel 4. Siden omsetning av etanol og biodiesel vil variere 
med de forskjellige scenariene, og om det iverksettes andre tiltak, vil det påvirke 
enhetskostnadene knyttet til depotinvesteringer og fyllestasjoner. Dette ivaretas i 
beregningsmodellen. Beregningene i dette kapittelet danner bakgrunnen for tallene som 
er utfylt i de vedlagte skjemaene. 

6.1 ”Basis” 

6.1.1 Konsekvensene for utslippsreduksjoner klimagasser.  
 
Kombinert med framskrivningene som er benyttet i ”Klimakur 2020” blir reduksjonene av 
hvert av tiltakene som oppgitt under i basisscenariet som i tabellen under.  Tabell 19 
oppgir reduksjonen av CO2 i 1000 tonn. 
 

Innblanding biodrivstoff 1.g 2.g Andel NIPSum 1.g 2.g Andel NIP Sum 1.g 2.g Andel NIP Sum
Lette bensinkjøretøy 114       -      -       114          -         113        -         113        -         189        -         189        
Tunge bensinkjøretøy 2           -      -       2              -         4            -         4            -         9            -         9            
Motorsykkel moped 4           -      -       4              -         13          -         13          -         42          -         42          
Lette dieselkjøretøy 196       -      -       196          441        189        -         630        -         1 465     -         1 465     
Tunge dieselkjøretøy 146       -      -       146          247        106        -         353        -         805        -         805        
Luftfart drivstoff 0           -      -       0              -         125        -         125        -         290        -         290        
Kysttrafikk 0           -      -       0              155        67          -         222        -         473        -         473        
Jernbane 0           -      -       0            0          -       -       0          0          -         -         0          
Sum reduksjon ktonn 463       -      -       463        843      617      -       1 460   0          3 272     -         3 272   

2010 2020 2030

 
 
Tabell 19: Utslippsreduksjoner i 1000 tonn i de forskjellige transportsektorene som følge av bruk av 
biodrivstoff.(NIP betyr E85 og flexifuel-biler) 
 
De samlede reduksjonene i Norge i 2020 blir dermed ca. 1,5 million tonn i 2020 og 3,3 
million tonn i 2030. 
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Figur 17: Samlede utslipp og utslippsreduksjoner i transportsektorene ihht. basisalternativet. 
 
Som det framgår innebærer basisalternativet at CO2- utslippene fra transportsektorene 
stabiliseres på 2010-nivået. Dersom det skal oppnås utslippsreduksjoner absolutte tall i 
transportsektorene må det derfor iverksettes andre tiltak. I dette beregningsalternativet 
er det ikke forutsatt at man iverksetter andre tiltak i transportsektorene.  
 

6.1.2 Kostnader 
De samlede kostnadene for hvert av tiltakene for årene 2010, 2020 og 2030 i 
basisscenariet framgår av tabellen under og påfølgende figur. De samlede kostnadene 
framkommer ved å multiplisere utslippsreduksjonene i hver delsektor med 
enhetskostnadene. Enhetskostnadene er oppgitt i kapittel 4 foran. 
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Mill. NOK

1.g 2.g Andel NIP Sum
Lette bensinkjøretøy 248                 -                  -                  248                 
Tunge bensinkjøretøy 5                     -                  -                  5                     
Motorsykkel moped 9                     -                  -                  9                     
Lette dieselkjøretøy 276                 -                  -                  276                 
Tunge dieselkjøretøy 205                 -                  -                  205                 
Luftfart drivstoff 0                     -                  -                  0                     
Kysttrafikk 0                     -                  -                  0                     
Jernbane 0                    -                -                0                    
Sum kostnader 744                -                -                744                

Mill. NOK
Innblanding biodrivstoff 1.g 2.g Andel NIP Sum
Lette bensinkjøretøy -                  150                 -                  150                 
Tunge bensinkjøretøy -                  6                     -                  6                     
Motorsykkel moped -                  18                   -                  18                   
Lette dieselkjøretøy 463                 152                 -                  615                 
Tunge dieselkjøretøy 260                 85                   -                  345                 
Luftfart drivstoff -                  100                 -                  100                 
Kysttrafikk 184                 63                   -                  247                 
Jernbane 0                     -                  -                  0                     
Sum kostnader 907                573               -                1 481             

Mill. NOK
Innblanding biodrivstoff 1.g 2.g Andel NIP Sum
Lette bensinkjøretøy -                  146                 -                  146                 
Tunge bensinkjøretøy -                  7                     -                  7                     
Motorsykkel moped -                  32                   -                  32                   
Lette dieselkjøretøy -                  468                 -                  468                 
Tunge dieselkjøretøy -                  257                 -                  257                 
Luftfart drivstoff -                  93                   -                  93                   
Kysttrafikk -                  217                 -                  217                 
Jernbane 0                     -                  -                  0                     
Sum kostnader 0                    1 220            -                1 220             

2010

2020

2030

 
 
Tabell 20: Oppsummering av reduksjonskostnader basisalternativet, for hver sektor, fordelt på 1. og 2. 
generasjon biodrivstoff. 
 
Samlet kostnad for alle tiltakene i dette scenariet er ca 1,5 milliarder kr per år i 2020 og 
ca 1,2 milliarder kr i 2030. Som det framgår er de årlige kostnadene i 2030 lavere enn i 
2020 fordi både produktkostnader og distribusjonskostnadene pr. enhet biodrivstoff 
reduseres over tid.  
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Figur 18: Samlet årlig kostnad for alle tiltakene i transportsektor for basisscenario 
 
 
Legger man til grunn ”langsiktige likevektspriser” for CO2 (500 NOK/tonn C02), blir 
ekstrakostnaden i størrelsesorden 0,9 milliarder i 2020, mens kostnadene i 2030 er nær 
0. Dette innebærer at tiltakene i dette alternativet kan bli internasjonalt 
kostnadseffektive i 2030. I 2020 blir det en merkostnad i Norge på ca. 900 millioner NOK 
i forhold til internasjonal kostnadseffektivitet. 
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Figur 19: Samlet årlig kostnad for alle tiltakene i transportsektor for basisscenario  



 53 

6.1.3 Høyinnblandingsalternativet 
 
Tiltakene for høyinnblandingsalternativet er vist i tabell 21. Alternativet innebærer at ca. 
52% av bensinen i lette kjøretøyer erstattes av etanol i 2030.  Dette er mulig gjennom 
innføring av flexifuel biler som dekker ca. 90% av dette markedet. I 2020 forutsettes at 
flexsifuel biler dekker 20% av markedet. Innblandingen av 2 generasjon biodrivstoff er 
økt til 40% i 2030. 
 

Innblanding biodrivstoff
1.g 2.g E85/ 

spes.pr.
Sum ekv 
innb

1.g 2.g E85/ 
spes.pr.

Sum ekv 
innb

1.g 2.g E85/ 
spes.pr.

Sum ekv 
innb

Lette bensinkjøretøy 5 % 0 0 % 3,3 % 0 % 10 % 20 % 16,5 % 0 % 20 % 90 % 51,8 %
Tunge bensinkjøretøy 5 % 0 3,3 % 0 % 10 % 6,6 % 0 % 20 % 13,2 %
Motorsykkel moped 5 % 0 3,3 % 0 % 10 % 6,6 % 0 % 20 % 13,2 %
Lette dieselkjøretøy 5 % 0 % 4,6 % 7 % 3 % 9,3 % 0 % 40 % 38,3 %
Tunge dieselkjøretøy 5 % 0 4,6 % 7 % 3 % 9,3 % 0 % 40 % 38,3 %
Luftfart drivstoff 0 % 0 0,0 % 10 % 9,6 % 0 % 40 % 38,3 %
Kysttrafikk 0 % 0 % 0,0 % 7 % 3 % 9,3 % 0 % 40 % 38,3 %
Jernbane 0 % 0 % 0,0 % 0 % 0 % 0,0 % 0 % 0 % 0,1 %

2010 2020 2030

 
 
Tabell 21: Innblanding og reduksjon av fossile drivstoff, i ulike sektorer som følge av tiltakene i 
høyinnblandingsalternativet. 
 
Alternativet fører til en samlet reduksjon i klimagassutslipp på 1,6 million tonn i 2020 og 
6,8 million tonn i 2030, hvorav over 6 millioner tonn stammer fra bruk av 2 generasjon 
biodiesel. Kun 1,2 millioner tonn fra erstatning av bensinbiler med flexifuel biler. 
Erstatning av fossil diesel med F-T biodiesel i personbiler utgjør den største enkelpost. 
 

Innblanding biodrivstoff 1.g 2.g Andel NIPSum 1.g 2.g Andel NIP Sum 1.g 2.g Andel NIP Sum
Lette bensinkjøretøy 114       -      -       114          -         90          192        282        -         19          721        740        
Tunge bensinkjøretøy 2           -      -       2              -         4            -         4            -         9            -         9            
Motorsykkel moped 4           -      -       4              -         13          -         13          -         42          -         42          
Lette dieselkjøretøy 196       -      -       196          441        189        -         630        -         2 929     -         2 929     
Tunge dieselkjøretøy 146       -      -       146          247        106        -         353        -         1 609     -         1 609     
Luftfart drivstoff 0           -      -       0              -         125        -         125        -         580        -         580        
Kysttrafikk 0           -      -       0              155        67          -         222        -         946        -         946        
Jernbane 0           -      -       0            0          -       -       0          0          -         -         0          
Sum reduksjon ktonn 463       -      -       463        843      594      192      1 630   0          6 135     721        6 856   

2010 2020 2030

 
 
Tabell 22: Reduksjoner i de ulike sektorene i høyinnblandingsscenariet. (NIP = reduksjonene fra 
bruken av E85) 
 
 
Som det framgår av figur 20 vil det fremdeles være betydelige restutslipp knyttet til 
transportsektoren i 2030 dersom det ikke iverksettes andre tiltak. Nedgangen vil 
imidlertid prosentvis være sterke enn det IEA har lagt til grunn for sitt 450 ppm-scenario. 
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Figur 20: Utslippsreduksjoner høyinnblandingsscenariet. 
 
Utslippe fra transportsektorene vil fortsatt være på ca. 10 millioner tonn i 2030 i dette 
alternativet.  
 
Ser vi på kostnadene som følger de ulike reduksjonstiltakene, ser man at en uforholdsvis 
stor andel skyldes satsningen på flexifuel biler (NIP). Dette skyldes i stor grad etanolens 
lavere energi-innhold pr. volumenhet, som også medfører ekstra tid brukt til tanking av 
bilen. Det er svært stor usikkerhet knyttet til denne type beregninger. Det ansees derfor 
som en god idé at man utreder dette spørsmålet nærmere med erfaringene fra 
henholdsvis Sverige og Brazil, to land som har både positive og negative erfaringer med 
E85 og flexifuel biler. En merverdi som flexifuel biler gir brukeren, er muligheten til å 
utnytte eventuelle prisforskjeller mellom bensin og E85. Denne type fleksibilitetsgevinster 
er ikke bakt inn i beregningene. 
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Mill. NOK

1.g 2.g Andel NIP Sum
Lette bensinkjøretøy 248        -         -         248        
Tunge bensinkjøretøy 5            -         -         5            
Motorsykkel moped 9            -         -         9            
Lette dieselkjøretøy 276        -         -         276        
Tunge dieselkjøretøy 205        -         -         205        
Luftfart drivstoff 0            -         -         0            
Kysttrafikk 0            -         -         0            
Jernbane 0            -        -       0          
Sum kostnader 744        -        -       744      

Mill. NOK
Innblanding biodrivstoff 1.g 2.g Andel NIP Sum
Lette bensinkjøretøy -         108        267        375        
Tunge bensinkjøretøy -         5            -         5            
Motorsykkel moped -         16          -         16          
Lette dieselkjøretøy 463        152        -         615        
Tunge dieselkjøretøy 260        85          -         345        
Luftfart drivstoff -         100        -         100        
Kysttrafikk 184        63          -         247        
Jernbane 0            -         -         0            
Sum kostnader 907        529       267      1 703   

Mill. NOK
Innblanding biodrivstoff 1.g 2.g Andel NIP Sum
Lette bensinkjøretøy -         14          554        569        
Tunge bensinkjøretøy -         7            -         7            
Motorsykkel moped -         32          -         32          
Lette dieselkjøretøy -         937        -         937        
Tunge dieselkjøretøy -         515        -         515        
Luftfart drivstoff -         186        -         186        
Kysttrafikk -         433        -         433        
Jernbane 0            -         -         0            
Sum kostnader 0            2 123    554      2 678   

2010

2020

2030

 
 
Tabell 23: Kostnader i ulike sektorer for høyinnblandingsalternativet. 
 
Høyinnblandingsalternativet er beregnet å koste ca. 1,7 milliarder kr per år i 2020 og ca. 
2,6 milliarder per år i 2030. 
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Figur 21: Ekstrakostnader for tiltak i transportsektor ved høyinnblandingsalternativ 
 
 
Dersom man trekker fra forventet ”langtids likevekstspris”, er alle tiltaktene, bortsett fra 
flexifuel og E85 alternativet, på grensen til å være lønnsomme i 2030. Det er imidlertid 
lite som skal til for også å tippe dette tiltaket til den ene eller andre siden Dette indikerer 
at tiltakene vil kunne være tilnærmet internasjonalt kostnadseffektive i 2030. 
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Figur 22: Ekstrakostnader for tiltak i transportsektor ved høyinnblandingsalternativ i forhold til 
 internasjonal ”likevektspris” for CO2-utslipp. 
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6.1.3.1 Tiltakskostnader ved høy oljepris 
Finansdepartementet og SFT har lagt til grunn en forholdsvis lav oljepris på 400 NOK/fat. 
I forhold til IEAs prognoser, prisene i framtidsmarkedene og antatt marginalkostnader for 
olje i 2020 og 2030 er det rimelig å vurdere et alternativ med en oljepris på 80 USD, 
tilsvarende 520 kr, per fat. Dette kan få stor betydning for ekstrakostnadene ved å 
anvende alternative drivstoff. Konsekvensene er illustrert i scenariet med høy 
innblanding og høy oljepris. 
 
Høy oljepris vil virke etterspørselsdrivende for alternative drivstoff. Høy oljepris 
kombineres derfor med scenarier for høy biomassepris og høy anvendelse av biobrensler. 
Med en oljepris på 80 USD/fat vil bruk av biodrivstoff ikke medføre noen ekstrakostnader 
dersom man samtidig legger til grunn internasjonale langsiktige likevekstskostnader for 
CO2. I 2030 blir gevinsten ved høy oljepris knappe 3 milliarder kroner, og teoretisk vil det 
kunne bli lønnsomt å benytte enda mer biodrivstoff i dette scenariet.  
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Figur 23: Ekstrakostnader i forhold til langtids likevekstpris med en oljepris på 80 USD/fat. 
 
Men det er lite sannsynlig at ovenstående beregningsforutsetninger kan representere de 
langsiktige likevekstpriser i markedene for CO2, energi og biomasse samtidig. Siden det 
er såpass lønnsomt å anvende biodrivstoff, vil etterspørselen øke kraftig i alle land og 
dermed presse opp prisene på råstoff til fremstilling ab biodrivstoff..  Muligens vil prisene 
på biomasse stabiliseres på et nivå i paritet med oljeprisene pluss fordelene med hensyn 
til klimagassene. Konsekvensene er at kostnadene likevel ender opp med å bli 
tilsvarende den internasjonale CO2-prisen multiplisert med CO2-gevinsten. Det er mange 
mekanismer som vil bidra til såkalt faktorprisutjevning på det internasjonale planet på 
lengre sikt. Dersom man øker råstoffprisene med 8 øre/kWh vil kostnadene med 
drivstofftiltaket bli lik den internasjonale utslippskostnaden for CO2. Dermed ender 
råstoffprisene om lag på samme nivå som norsk furu massevirke. Dermed kan det, 
isolert sett, bli lønnsomt også å ta i bruk norsk tømmer til drivstoffproduksjon. På den 
annen side er det lite trolig at prisene på norsk massevirke vil være stabile med stigende 
priser på olje og CO2. 
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6.1.4 ”Klimamaks-scenariet” 
 
I ”Klimamaks-scenariet” er det foretatt foreløpige beregninger av at man også iverksetter 
andre tiltak for å redusere utslippene fra transportsektoren. (Se innledningen) 
 
Følgende forutsetninger for de ulike sektorene er her lagt til grunn: 
 

Overgang 
til jern 
bane

Overgang 
til sykkel

Eldrift Hydrogen
drift

Gassdrift Overgang 
til 
jernbane

Overgang 
til sykkel

Eldrift Hydrogen
drift

Gassdrift

Lette bensinkjøretøy 5 % 2 % 10 % 2 % 0 % 10 % 5 % 20 % 10 % 0 %
Tunge bensinkjøretøy
Motorsykkel moped 5 % 10 %
Lette dieselkjøretøy 5 % 2 % 10 % 2 % 0 % 10 % 5 % 20 % 10 % 0 %
Tunge dieselkjøretøy 5 % 5 % 2 % 10 % 5 % 5 %
Luftfart drivstoff 5 % 10 %
Kysttrafikk 5 % 5 % 10 % 10 %

2020 2030

 
 
Tabell 24: Andre tiltak for reduksjon av klimagassene. % endring i forhold til referansescenariet. 
 
 
I tillegg er der forutsatt endringer i avgiftspolitikken og andre tiltak, herunder ”frivillige” 
tiltak som reduserer utslipp per passasjerkilometer i luftfart , redusert CO2 utslipp per 
tonnkilometer fragodstrafikk og skipsfart samt mer energieffektive personbilmotorer.  
 
Forutsetningene for utviklingen er gjengitt i tabell 25. 
 
  2010 2020 2030 
Utslipp basis scenario lett kjøretøyer bensin 165 144 130 
Utslipp effektiviserings scenario lett kjøretøyer 
bensin 165 132 104 
  Relative utslipp pr. km 
Lette kjøretøy: bensin         1,0         0,9         0,8  
Tunge kjøretøy: bensin         1,0         0,9         0,8  
Motorsykkel – moped         1,0       0,95         0,9  
Lette kjøretøy: diesel etc.         1,0       0,95         0,9  
Tunge kjøretøy: diesel etc.         1,0       0,95         0,9  
Luftfart jetdrivstoff         1,0       0,90         0,8  
Kysttrafikk mm.         1,0       0,90         0,8  
Jernbane diesel         1,0       0,95         0,9  
 
Tabell 25: Redusert spesifikk CO2-utslipp for de ulike transport sektorene.  
 
Alle disse tiltakene skaper et annet utgangspunkt for bruk av biodrivstoff i 
transportsektorene. Effekten av disse tiltakene er illustrert i figur 24. 
 
Siden drivstofforbruket reduseres gjennom andre tiltak, blir effekten av 
biodrivstofftiltakene noe mindre i dette scenariet. Samtidig øker enhetskostnadene for 
innføring av E85 med ca 100 NOK/tonn i 2020 og 150 NOK/tonn i 2030 som følge av 
mindre gjennomstrømning og dermed høyere enhetskostnader for tilleggsinvesteringene 
som må gjøres i depoter og bensinstasjoner. 
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Figur 24: Utslippsreduksjoner kombinert med andre tiltak i transportsektorene. 
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Figur 25: Tiltakskostnader for innfasing av biodrivstoff i ”klimatiltaksscenariet”. 
 
I dette tilfellet blir de samlede ekstrakostnadene for biodrivstoffet ca 1,5 milliarder 
kroner i 2020 og 1,6 milliarder kroner i 2030. Som det framgår av figur 25 er det 
ekstrakostnadene til biodiesel som blir mest dominerende. De samlede kostnadene er 
derfor spesielt sensitive overfor utviklingen i 2. generasjon dieselteknologien.  
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Figur 26: Ekstrakostnader i forhold til internasjonal kostnadseffektiviet. 
 
Kostnadene ved dette alternativet reduseres kraftig dersom man samtidig legger til 
grunn en oljepris på 80 USD/fat og den øvre delen av kostnadsintervallet for 2. 
generasjon biodrivstoff som er vist i figur 12. I 2020 er den årlige kostnaden beregnet til 
0,85 milliarder kroner, mens det blir lønnsomt å anvende biodrivstoff i flere av 
transportsektorene i 2030. 
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Figur 27: : Ekstrakostnader i forhold til internasjonal kostnadseffektiviet 
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Målt i forhold til en antatt langsiktig likevektspris for CO2 blir den beregnede gevinsten 
hele 2 mrd.kr i 2020. Det innbærer at ekstra tiltak utover den internasjonale CO2-prisen 
vil være unødvendig i dette tilfellet.  
 

6.2 Utslipp i andre land. 
Import av biodrivstoff vil medføre økte utslipp i de landene hvor biodrivstoffet 
produseres. I 2010 viser beregningene at utslippene i andre land vil utgjøre ca. 28% av 
den norske reduksjonen. I 2020 tilsvarende utslipp i produsentlandene 24% og i 2030 
14%. Nedgangen over tid skyldes økt bruk av andre generasjon biodrivstoff som 
medfører lavere utslipp per liter/kWh produsert biodrivstoff. Som nevnt tidligere i 
rapporten vil denne type utslipp være svært avhengig av den teknologiske utvikling og 
reguleringstiltak som gjennomføres i produsentlandene, samt effekten av eventuelle 
sertifiseringsordninger.  
 

6.3 Konkurranseevnen norske bedrifter 
 
Innføring av biodrivstoff i transportsektorene vil kunne påvirke transportbedriftenes 
konkurranseevne. Tiltak i tungtransportsektoren kan føre til flytting av transportoppdrag 
til utenlandske bedrifter og at diesel i større grad fylles i land med lavere samlede 
dieselkostnader. Flyttingen av transportoppdrag vil neppe, i nevneverdig grad, gjelde 
innenlands godstransport.  For utenlandstrafikken vil også utenlandske operatørene fylle 
dels i Norge og dels i utlandet. Dermed er det ikke grunn til å regne med omfattende 
lekkasje. Høyere kostnader i Norge fører til at noe mer drivstoff vil bli kjøpt i utlandet.  
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7 Virkemidler 

7.1 Målsettingene 
En vurdering av virkemidler må ta utgangspunkt i de underliggende målsettingene.  
 
I den påfølgende diskusjonen av virkemidler tar vi utgangspunkt i følgende målsettinger. 
 

• Reduksjon av klimagasser. I henhold til klimaforliket er det et mål å gjøre 
Norge klimanøytral i 2030, hvorav minst 2/3 av reduksjonene skal tas på 
hjemmebane. På denne bakgrunn legges til grunn at virkemidlene skal ses i 
forhold til reduksjonen av de norske utslippene. Strengt tatt innebærer dette at 
man ikke skal ta hensyn til eventuelle utslipp i forbindelse med framstilling av 
drivstoffene i utlandet. Det kan være en logisk følge av de internasjonale 
klimaavtalene siden hvert land her ar ansvar for utslippene som finner sted 
innenfor sitt territorium. Vi forutsetter derfor at utslippene i andre land ivaretas av 
virkemidler i andre land.  

• Kostnadseffektivitet. Det forutsettes at klimamålene skal nås mest mulig 
kostnadseffektivt.  

• Teknologisk utvikling. Teknologisk utvikling er ofte framholdt som et viktig mål 
med klimapolitiske tiltak. Det er imidlertid ofte uklare formuleringer som ligger til 
grunn for politikken på dette området. Men det er fullt mulig å legge til grunn at 
formålet med teknologisk utvikling i klimasammenheng er reduksjon av de 
langsiktige kostnadene med å nå klimapolitiske målsettinger. Det er således ikke 
grunnlag for å stimulere teknologier som heller ikke i et langsiktig perspektiv kan 
forventes å være lønnsomme tatt hensyn til kostnadene med utslipp av 
klimagasser. 

Klimapolitikken berører også andre sentrale områder av samfunnet som nærings-
utvikling, land- og skogbrukspolitikk og ikke minst samferdselspolitikken. En effektiv 
politikk for disse områdene vil kunne påvirke utviklingen i klimagasser. Som regel er det 
imidlertid vesentlig mer effektivt å velge virkemidler som er rettet mest mulig direkte 
mot de aktuelle målene. Slike virkemidler kan også påvirke utslippene av klimagasser. 
F.eks vil det være effektiv samferdselspolitikk å bygge ut kollektivtrafikken, da det bidrar 
til mer effektive arbeidsreiser og annen persontransport i Oslo-området, men det vil også 
gi positive effektiver for utslippene av klimagasser og forurensning i byene. 
Samferdselspolitikken må imidlertid styres av en samlede kost/nytte-vurderinger og ikke 
alene av klimapolitiske målsettinger.  

 

7.2 Kriterier for valg av virkemidler 
 
En diskusjon av virkemidler må ta utgangspunkt i de underliggende målene for 
politikken. Det er nødvendig for å drøfte virkemidlenes effektivitet. Virkemidlenes 
effektivitet deles ofte opp i treffsikkerhet, kostnadseffektivitet, dynamisk effektivitet og 
administrative kostnader. Men også andre kriterier kan velges. 
 
Treffsikkerhet innbærer at man når målene mest mulig direkte og kostnadseffektivitet at 
de nås til lavest mulig kostnad. Dynamisk effektivitet innebærer vanligvis at virkemidlene 
bidrar til kostnadseffektivitet mellom tidsperioder. Det innebærer blant annet at 
virkemidlene bør gi insentiver til riktige investeringer, iverksettelsestidspunkt og 
teknologisk utvikling. Det setter krav til stabiliteten i reguleringssystemene. Et problem 
med mange virkemidler er at de er for kortsiktige til å dekke en investeringshorisont. 
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Dermed øker risikoen og kostnadene for investeringer som ellers vil være lønnsomme 
med sikte på reduksjon av utslippene.  
 
Men også myndighetene står overfor en usikker framtid. Det er derfor ikke alltid mulig å 
fjerne den samfunnsøkonomiske risikoen. Endringer i rammebetingelser kan være en del 
av den underliggende risikoen det er riktig å eksponere markedsaktørene for. 
Myndighetene kan f.eks ikke fjerne den underliggende risikoen knyttet til framtidige 
energipriser og CO2-kostnader, men kan velge i hvilken grad markedsaktørene skal 
eksponeres for risikoen, og i hvilken grad myndigheten skal ta risikoen på egen regning. 
 

7.3 Mål for biodrivstoff 
 
Det er grunn til å stille spørsmål ved om det er rasjonelt å ha selvstendige mål for bruk 
av biodrivstoff i Norge. Biodrivstoff bør først og fremst brukes i den grad det bidrar til at 
utslippene av klimagasser reduseres til en lavere kostnad enn alternative tiltak.  
 
På denne bakgrunn kan det være hensiktsmessig å fastsette felles avgift på alle CO2-
utslipp og la markedsmekanismene bestemme omfanget av bruken av ulike biodrivstoff i 
de forskjellige transportsektorene. Endelig omfang på bruken av  biodrivstoff blir dermed 
avhengig av utviklingen i oljeprisene, markedsprisene på biodrivstoff, andre 
kostnadselementer som nevnt tidligere i rapporten samt den felles CO2-avgiften. Dersom 
man ønsker et samlet tak på de norske utslippene må avgiftssatsen settes høyt nok til at 
man kommer under dette taket.  
 
Som et alternativ til avgifter kan man velge et kvotesystem med kvotetak og omsettbare 
kvoter. I et slikt system øker kvoteprisene til et nivå hvor det blir lønnsomt å 
gjennomføre de nødvendige tiltak for akkurat å komme under det ønskede taket. Dersom 
man ønsker et eget norsk tak vil det være rasjonelt med et norsk kvotesystem med 
begrensinger på handelen med utlandet. Spørsmålet blir i så fall om det finnes en god 
begrunnelse for et eget norsk tak. Det diskuteres ikke i denne rapporten. Innenfor et 
kvotesystem vil bruken av biodrivstoff blant annet være et resultat av kvoteprisene, 
prisen på oljeprodukter, biodrivstoffet og andre kostnadselementer. Siden både 
produktpriser og kvotepriser varierer vil man da måtte regne med store variasjoner i 
bruken av biodrivstoff over tid. Erfaringen fra andre land viser at de fleste bilister med 
flexifuel biler nesten kun tar hensyn til pris og veksler raskt mellom for eksempel vanlig 
bensin og E85 alt etter hva de oppfatter som rimeligst (E85 bør være ca. 30% rimeligere 
på pumpen per liter for å bli tatt i bruk). 
 
Et eget kvantitativt mål for biodrivstoff, gjennomført med virkemidler som sikrer akkurat 
dette målet, vil kunne føre til en sterk kostnadsvariasjon og risiko, siden både tilgang og 
pris spesielt på 2. generasjon biodrivstoff i 2020 og 2030 er høyst usikker. Dersom man 
nå skal fastsette f.eks et omsetningspåbud vil dette enten ligge for lavt eller for høyt. Det 
internasjonale markedet for biodrivstoff vil være begrenset og et for høyt måltall kan fort 
føre til forsyningsproblem og/eller priser som fyker i været, spesielt dersom også andre 
land styrer etter tilsvarende mål.  

7.4 Avgifter, drivstoff, kjøretøy 
På denne bakgrunn anbefales enten avgiftsdifferensiering eller bruk av kvotesystemer 
som hovedvirkemiddel for innfasing av biodrivstoff. Differensierte drivstoffavgifter gir 
bedre muligheter også til å fastsette riktig avgiftsnivå med utgangspunkt i øvrige tiltak 
man ønsker å iverksette i ”Klimakur”.  
 
I sine disposisjoner ventes oljeselskapene å ta utgangspunkt i kundenes betalingsvillighet 
for drivstoffet minus merverdiavgift og andre avgifter. Dersom fortjenesten 
(nettoinntekt-kostnad) er høyere for biodrivstoff er enn fossilt drivstoff velger de å 
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markedsføre biodrivstoff. Ved å fjerne CO2-avgiften på biodrivstoff samtidig som CO2-
avgiften økes på fossilt drivstoff øker lønnsomheten for biodrivstoff tilsvarende.  
 
Tabell 26 angir hvilken avgiftsdifferensiering som vil kunne utløse bruk av biodrivstoff 
med kostnadsforutsetningene lagt til grunn tidligere i rapporten. Oljeselskapene får her 
dekket ekstrakostnadene og eventuelle nødvendige prisforskjeller på pumpene ved salg 
av biodrivstoff og forventes dermed å gjennomføre tiltaket. Oljeselskapene står imidlertid 
overfor sterkt varierende marginalkostnader avhengig av hvor i landet og når på året 
biodrivstoffet skal selges. Med stigende differanser øker den geografiske utbredelsen og 
det kan bli lønnsomt å benytte 1. generasjons drivstoff med bedre kuldeegenskaper. 
Stigende volumer kan føre til fallende enhetskostnader i deler av forsyningssystemet. Det 
kan derfor være et poeng å sikre investeringer i logistikken med ekstra avgiftsdifferanse i 
en innledende fase.  
 

Enhetskostnad NOK/tonn CO2
1.g 2.g E85/ 

spes.pr.
Veid 1.g 2.g E85/ 

spes.pr.
Sum  1.g  2.g E85/ 

spes.pr.
 Sum 

Lette bensinkjøretøy 2 175    2 175   3671 2 175       1 197     1 197     1 389     1 327     757        757        769        768        
Tunge bensinkjøretøy 2 175    2 175   2 175       1 197     1 197     1 197     757        757        757        
Motorsykkel moped 2 175    2 175   2 175       1 197     1 197     1 197     757        757        757        
Lette dieselkjøretøy 1 523    1 889   1 523       1 138     839        1 048     1 138     334        334        
Tunge dieselkjøretøy 1 523    1 889   1 523       1 138     839        1 048     1 138     334        334        
Luftfart drivstoff 1 523    1 889   1 523       1 138     839        839        1 138     334        334        
Kysttrafikk 1 923    2 289   1 923       1 538     1 239     1 448     1 538     734        734        
Jernbane 1 523   1 889   1 523     1 138   839      1 138   1 138   334        1 138   

2010 2020 2030

 
 
Tabell 26: Beregnede kostnadsforskjeller og tilsvarende avgiftsforskjeller som vil utløse bruken av 1. 
og 2. generasjon biodrivstoff i transportsektoren i henholdsvis 2010, 2020 og 2030. 
 
Som man ser av tabellen varierer de beregnede enhetskostnadene. Bruk av avgifter 
bidrar til at oljeselskapene selv velger rimeligste løsning og hvilke biodrivstoff som skal 
blandes inn. Med en CO2-avgift (inklusive eventuell mva. på avgift) på for eksempel 500 
NOK/tonn vil det ikke skje noen innblanding før etter 2020 med mindre oljeprisen stiger 
fra 400 NOK/fat som her er lagt til grunn. Med oljepriser over 520 NOK/fatet vil man i 
dette regneeksemplet velge å benytte 2. generasjon biodiesel i dieselkjøretøy og 
flytransporten, og konsentrerer seg om innblanding i disse segmentene. Etanol faller ut i 
dette tilfellet. Usikkerheten om framtidige priser og reguleringsregimer fører trolig til at 
oljeselskapene selv velger å markedsføre flere drivstoffalternativer og investere i 
fleksibilitet i logistikksystemene. Siden oljeselskapene sikkert også har forskjellige 
forventninger vil tilpasningen av omsetningen av biodrivstoff også variere mellom 
selskapene. 
 
Differensieringen av avgiftsnivået som skal til for å innfase nisjeproduktet E85 gjennom 
flexifuel biler bør dels vurderes knyttet til redusert engangsavgift for å sikre en høy 
omsetning av flexifuel biler i startfasen.  
 
Dagens CO2-avgifter på bensin og diesel er henholdsvis 369 NOK/tonn og 217 NOK tonn 
og representerer således en diskriminering av bensin i forhold til diesel. Det gis fullt fritak 
for CO2-avgifter for biodiesel, men ikke bioetanol. For å oppnå en kostnadseffektiv inn 
blanding er det viktig å unngå denne type diskriminering. 
 
En fjerning av CO2-avgiften for biodrivstoff gir ikke tilstrekkelige incentiver til ”frivillig” å 
introdusere etanol eller biodiesel på det nåværende tidspunkt. Annen avgift på drivstoff 
er delvis fiskalt begrunnet, men kan også oppfattes som en betaling for veitjenester, 
dermed er det ikke like god begrunnelse for å frita biodrivstoff for disse avgiftene. CO2-
avgiftene på fossilt drivstoff må derfor i henhold til beregningene over økes betraktelig 
dersom dette virkemidlet skal føre til omfattende bruk av biodrivstoff. 
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CO2-avgift 
pr. liter 

kg CO2/liter CO2-avgift 
pr. tonn 

Annen 
avgift 

Annen 
avgift NOK 
tonn CO2 

Liter mil Avgift pr. 
mil 

Bensin 0,87 2,36             369 4,46          1 893 0,9 4,014
Diesel 0,57 2,62             217 3,5          1 335 0,7 2,45
 
Tabell 27: Dagens avgifter på bensin og diesel. 
 
Reduserte kjøretøysavgifter for flexifuel biler kan bidra til kritisk masse i en 
introduksjonsfase. Dersom flexifuel biler kan forventes å gi en mer kostnadseffektiv 
klimaløsning på lengre sikt kan differensierte bilavgifter bidra.  
 
Avgiftsdifferensiering sikrer imidlertid ikke nødvendigvis kostnadseffektiv bruk av 
biodrivstoff. Høye investeringskostnader kan føre til at de marginale ekstrakostnadene 
blir liggende lavere enn enhetskostnadene for biodrivstoff. Selskapene kan derfor tape 
penger på omsetningen selv om den samfunnsøkonomiske nytten er positiv. 
Avgiftsdifferensiering kan derfor i noen tilfeller vurderes kombinert med omsetningskrav 
/påbud og tilbudspåbud for å sikre kritisk masse knyttet til de nødvendige 
grunnlagsinvesteringer i distribusjon og fylling av biodrivstoff.  
 

7.5 Innblandingskrav og omsetningspåbud 
Et innblandingskrav og eller et omsetningspåbud er både et tiltak og et virkemiddel for å 
få redusert de nasjonale utslippene av klimagasser. Kostnadene for et innblandingskrav 
vil være lik kostnadsdifferansen mellom biodrivstoffet og konvensjonelt drivstoff, dersom 
det blandede drivstoffet tilfredsstiller spesifikasjonskravet for motorene og 
distribusjonsapparatet. For 1. generasjons biodiesel (FAME) må blandingen også 
tilfredsstille kravet til kuldeegenskaper som varierer mellom ulike landsdelene. Disse 
kravene er spesifisert i standard for diesel EN 590.  Krav om kuldeegenskapene ned mot 
minus 30 °C gjør at innblanding av FAME bør differensieres i forhold til geografisk region 
og årstidene. Geografisk differensiering kan være en fordel, men kan føre til unødige 
komplikasjoner siden ett og samme kjøretøy ofte krysser klimasoner. For E85 sikres 
tilstrekelige vinteregenskaper gjennom økt innblanding av bensin om vinteren. Ihht. 
standarden for E85 kan bensinandelen være inntil 25 volumprosent.  
 
Innblandingskrav kan bidra til å sikre kritisk masse på leveranser av biodrivstoff til det 
norske markedet. Virkemidlet kan derfor forsvares i forhold til et mål om å oppnå kritisk 
masse.  
 
Et innblandingskrav kan også forsvares med utgangspunkt i enkel administrativ 
håndtering. 
 
Norsk innblandingskrav er i mindre grad et målrettet virkemiddel for å oppnå 
teknologiutvikling siden det først og fremst er den samlede investering i produksjon av 
biodrivstoff som fører til teknologisk utvikling.  
 
Spørsmålet er om virkemiddelet kan forsvares ut fra mål om kostnadseffektivitet når 
målet om kritisk masse er oppfylt. Siden tiltakskostnadene er svært sensitive for 
endringer i oljepriser, råstoffpriser, CO2-priser osv. kan man hevde at et kvantumsmål 
med sikkerhet ikke vil være kostnadseffektivt da kvantumet enten vil være for lavt eller 
for høyt i forhold til det optimale. Det kan derfor være en idé å fastsette et 
minimumskrav og en maksimumsstandard for komponenter som støter mot 
spesifikasjonskrav og deretter la avgiftspolitikken, eventuelt kvoteprisene styre 
innblandingsprosenten over tid. En slik politikk synes mest aktuelt for innblanding av 2. 
generasjon biodiesel som kan benyttes i alle blandingsforhold i dieselkjøretøy, båter, 
jernbane og etter hvert også inntil 50 vol % i fly. 
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Med omsetningspåbud menes at en viss andel av drivstoffomsetningen til det enkelte 
oljeselskap skal være biodrivstoff. Det øker fleksibiliteten og reduserer kostnadene til 
oljeselskapene.  
 

7.6 Kvoteordninger 
Kvoteordninger har ofte vært diskutert i forbindelse med innfasing av biodrivstoff. 
Tanken er at selskap med underskudd på biodrivstoff skal kunne kjøpe kvoter av selskap 
som opererer med høyere innblanding enn kravet. Siden biodrivstoff er et likvid produkt, 
spørs det som kvoteordninger gir en ekstra fleksibilitet og kostnadseffektivitet. Det kan 
være tilfelle dersom for eksempel omsetning av etanol eller et annet nisjeprodukt er mer 
konsentrert i et geografisk område. Kvoteordninger kan da bidra til å finansiere 
utbyggingen av pumper for nisjeprodukter i sentrale strøk.  
 
Kvoteordninger kan også knyttes mot et sertifikatsystem knytte til sertifiserte kilder. I så 
tilfelle innebærer dette en finansieringsordning for produksjon av biodrivstoff som 
eventuelt kan selges hvor som helst i verden, eventuelt produseres hvor som helst. Ved 
salg til utlandet reduseres ikke de nasjonale utslippene. En slik kvoteordning bør derfor 
vurderes opp mot mer direkte støtte til teknologi og produksjonsutvikling. En 
kvoteordning knyttet til teknologier og produksjonsmetoder man ønsker å få utviklet har 
store likhetstrekk med sertifikater for elproduksjon.  
 

7.7 Tilbudspåbud 
 
Tilbudspåbud kan være et velegnet virkemiddel for å sikre drivstofftilgjengelighet for 
nisjeflåter. Siden hoveddrivstoffet må tilfredsstille spesifikasjonskravet til hele bilflåten, 
må det sikres forsyning til biler som kan gå på høyere innblanding. Dette gjelder først og 
fremst såkalte flexifuel biler som kan kjøre på E85 og bensin. Prinsipielt vil det også 
kunne gjelde andre biodrivstoff som f. eks. ED95 .  
 
Kostnadene ved et slik tiltak er avhengig av ekstrakostnadene ved en gitt grad av 
tilgjengelighet og gjennomstrømning. Tiltaket kan forsvares dersom den samlede 
kostnaden ved optimal innfasing har en lavere enhetskostnad pr tonn spart CO2 enn 
andre tiltak for å nå den nasjonale målsettingen. 
 
Tiltaket vil i liten grad bidra til teknologisk utvikling. Motorteknologi må anses å fremmes 
av internasjonal bilindustri og etanol er en internasjonal handelsvare som kan kjøpes i 
nødvendige mengder, både i USA og i Brasil. Tiltaket vil først og fremst virke 
teknologidrivende dersom man fremmer en spesiell drivstoffkvalitet eller motorteknologi. 
Omsetningspåbud er derfor best begrunnet dersom det sikrer innfasing av et drivstoff 
som med tilstrekkelige volumer og riktige CO2-priser vil være lønnsomt. I Sverige ble 
omsetningsnivå for bensinstasjonene benyttes som grense for omsetningspåbudet. Det 
kan være hensiktsmessig for å redusere innfasingskostnadene,  
 
Bensinstasjonene omsetter i dag hovedsakelig 95 og 98 oktan blyfri og diesel. En 
framtidig struktur med E85, blyfri 95 med inntil 10% etanolinnblanding og diesel med 
innblanding av inntil 7% 1. generasjon biodiesel er standarder som har bred tilslutning 
hos oljeselskapene. Et slikt tilbud sikrer ikke innfasingen av E85. Det E85 andel skal økes 
kan det derfor være hensiktsmessig å innføre tilbudspåbud for bioetanol kombinert med 
egnet avgiftspolitikk som favoriserer bruk av E85. Erfaringer fra Sverige viser at 
omsetning av E85 faller umiddelbart dersom det ikke er privatøkonomisk lønnsomt for 
brukerne (minst 30% billigere enn bensin).  
 
Lønnsomheten av å innføre et omsetningspåbud for E85 er sterkt avhengig av den 
forventede teknologiutviklingen for 2. generasjon etanol. Her er det stor usikkerhet med 
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hensyn til produksjonskostnader og mulig konverteringsgrad i industriell skala. Det kan 
derfor være en idé å gjennomføre et forskningsprosjekt som gir større sikkerhet rundt 
disse spørsmålene før et omsetningspåbud innføres. 
 

7.8 Sertifiseringsordninger, sertifikatsystemer 
 
Sertifiseringsordninger kan være viktig i en overgangsfase. Men over tid kan man 
forvente at utslippene reguleres av andre lands myndigheter da hvert land vil få ansvar 
for sine utslipp av klimagasser fra ulike kilder, også innen skog- og landbruk. Dersom 
hvert land selv ivaretar disse spørsmålene på en tilfredsstillende måte, for eksempel 
gjennom avgifter, kvotekrav, skog- og landsbruksforvaltning synes egne 
sertifiseringsordninger for biodrivstoff fra disse landene overflødig. I en slik situasjon vil 
reguleringene redusere tilbudet og øke prisene på drivstoffet med de høyeste utslippene i 
et livsløpsperspektiv. 
 
Sertifiseringsordninger tar også sikte på å unngå konflikter med matvareproduksjon og 
hindre uønskede sosiale konsekvenser. Dette problemet har først og fremst rot i verdens 
skjeve inntektsfordeling. Økte matvarepriser kan føre til dramatisk forverret levestandard 
for den del av befolkningen som i utgangspunktet benytter største delen av inntektene 
på mat, og en større del av befolkningen kan skyves under eksistensminimum. Med 
likere inntektsfordeling vil ikke økte priser være udelt negativt. Økte matvarepriser bidrar 
også til dyrkning av arealer som ligger brakk, til utvikling av akvatisk biomasse og at 
man velger en mindre energikrevende matvareforsyning, blant annet ved å ta ut maten 
på et lavere ledd i næringskjedene.   
 
Sertifiseringsordninger bør derfor med fordel gjøres til et temporært og dynamisk 
virkemiddel innenfor klimakurperioden. Sertifiseringsordninger kan ha svært begrenset 
effektivitet dersom kun et fåtall land deltar. En norsk sertifiseringsordning for biodrivstoff 
vil derfor være uten reell betydning, dersom den ikke er forankret i et internasjonalt 
system. Dersom Norge kjøper sertifisert drivstoff, vil ikke sertifisert drivstoff likevel 
tilflyte den internasjonale markedspoolen hvor prisene vil være tilnærmet upåvirket av 
Norges politikk. 
 
Det vil også være krevende å følge med på alle aspekter som eventuelt bør inngå i en 
sertifisering. For Norge vil det derfor gi store kostnadsbesparelser dersom man hekter 
seg på en internasjonal sertifiseringsordning. Eksempelvis nevnes EU sitt arbeid med å 
etablere en sertifiseringsordning for bruk av biomasse til fremstilling av biodrivstoff eller 
anvendelse i anlegg som produserer kraft eller kraft og varme. I vurderingen av tiltak og 
kostnader er det lagt til grunn at utslippene utenfor norske grenser reflekteres i 
innkjøpsprisene. Norsk produsert drivstoff vil således kun diskrimineres dersom 
utslippskostnadene for norske produsenter blir høyere enn det internasjonale nivået. 
 

7.9 Utviklings og introduksjonsprogrammer 
 
Mot slutten av 1980-tallet ble FoU-programmet ”Statlig Program for Utnyttelse av 
NaturGass” (SPUNG-programmet) opprettet. Formålet var å finne frem til teknologi som 
vil gjøre det mulig å omdanne norsk naturgass til transporterbare energiprodukter i form 
av drivstoff, el og flytende naturgass (LNG). Hovedaktivitetene var innenfor konvertering 
til flytende produkter. Utfordringene var og er mange av de samme som oppstår når en 
skal omdanne biomasse via syntesegass til F-T biodiesel, bl.a. gjennom Fischer-Tropsch 
syntese, og lignede prosesser. Med et ressursforbruk på over 100 mill kr (1990), ble 
SPUNG vurdert å være et FoU-program av stor nasjonal strategisk betydning. 
Programmet ble finansiert i et samarbeid mellom Norges teknisk Naturvitenskapelige 
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Forskningsråd (NTNF – senere innlemmet i nåværende Norges forskningsråd) og 
industrien.  
 
Sett i et nasjonalt perspektiv kan noe av tankegangen bak SPUNG-programmet også 
gjøres gjeldende som argument for forsterket nasjonal satsning på utvikling av 2. 
Generasjons biodrivstoff:  

• I motsetning til mange andre land, mangler Norge en kulldrevet kraftsektor som 
kan effektiviseres med tanke på utslippsreduksjoner. Norge er derfor relativt mer 
avhengig av å finne løsninger i andre sektorer. Transportsektoren er i så måte 
viktig. 

• Norge har relativt beskjedent potensial når det gjelder å produsere råstoff for 1. 
Generasjons drivstoff. Til gjengjeld er norske biomasseressurser per innbygger 
relativt store, og kjennetegnes bl.a. ved at tilveksten av skogressurser er større 
enn avvirkningen. Det finnes dermed ”ledige” biomasseressurser egnet som 
råstoff for drivstoffproduksjon. 

• Norge har kompetente industrielle fagmiljøer som både kan bidra med å utvikle og 
ta i bruk (kommersialiser) ny prosessteknologi. Vi har også FoU-miljøer som 
allerede har nøkkelkompetanse på området.  

• Norge har lange tradisjoner når det gjelder eksport av egenutviklet 
energiteknologi (vannkraft, offshore, gass).  Ikke minst i et næringsperspektiv bør 
teknologi for biodrivstoffproduksjon være av stor internasjonal interesse og 
betydning. Skipsfart og verfts-/motorindustrien kan kanskje også få nøkkelroller 
knyttet til utvikling av ny brukerteknologi innenfor anvendelser i skipsfart.  

 
FoU-innsats innenfor biodrivstoff er forelått, bl.a. gjennom Forskningsrådets Foresight 
rapport ”Biodrivstoff og bioenergi” fra september 2007. Dette kan for eksempel skje 
gjennom et ”Statlig program for utvikling av energi- og kostnadseffektiv andre 
generasjons biodrivstoff”, eller integrert i Forskningsrådets eksisterende programstruktur 
(Renergi, Climit, Nanomat og andre) og virksomhetene i IN, Enova, Gassnova, 
Transnova) 
 
• Mål:  

- Utvikle teknologi som muliggjør drivstoffproduksjon i i små og stor skala.  
- Identifisere og stimulere muligheter for næringsklynger der bl.a. virksomheter 

innen raffinering, petrokjemi, kraftproduksjon og bio-raffinering kan kombineres 
- Utvikle teknologi der produksjon av andre generasjons biodrivstoff kan 

kombineres med ulike CCS konsept, eller utnyttelse av karbonnøytral hydrogen 
(teknologi, infrastruktur)  

 

7.9.1 Virkemidler innblanding av biodiesel i bunkers til innenriks 
sjøtransport.  

 
Selv om biodrivstoff ikke brukes i innenriks kystfart i dag, er det sannsynlig at det vil 
være mulig etter en fase med forsøk, tester med mer, egnet til å kvalifisere drivstoffet. 
Mest sannsynlig bør det skje med en innblandingsløsning for øye. Siden dagens bunkers 
(marin gassolje MGO, m.fl.) bare er pålagt mindre avgifter, vil et eventuelt 
innblandingspåbud bidra til økte drivstoffkostnader. Dette fordi biodiesel koster i 
størrelsesorden dobbelt så mye som MGO. For fartøy som beveger seg mellom norske og 
utenlandske havner, vil derfor lekkasjeproblematikk få betydning. Ferger, hurtigbåter og 
andre passasjerbåter opererer stort sett i faste ruter, og sjelden til utlandet. For disse 
gruppene vil det ikke være aktuelt å bunkre i utenlandske havner. Tvert om, deres 
operasjonsmønster vil i mange tilfelle gjøre det mulig å etablere forsyningsløsninger med 
innblanding av biodiesel. Ser en på tallene for de ulike kategorier skip, utgjør også denne 
gruppen et forholdsvis stort antall.  Produktkostnaden for marine gassoljer utgjør ca. 
85% av kostnaden for biodiesel i følge samtaler med tradere i oljebransjen. Dermed vil 
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differensieringen av CO2-avgiftene måtte økes tilsvarende for at det skal bli 
bedriftsøkonomisk lønnsomt å anvende biodrivstoff.  
 

8 Vedlegg 

8.1 Teknologier for andre generasjons biodrivstoff  
Andre generasjons biodrivstoff (2G) regnes for å være overlegen første generasjons 
biodrivstoff når det gjelder reduksjonspotensial for utslipp av klimagasser, 
arealeffektivitet, krav til benyttet landareal og konkurranse i forhold til matproduksjon. 
Likevel bør det nevnes at det normalt ikke produseres biprodukter som inngår i 
matkjeden og som både mengde- og verdimessig utgjør en stor del av kjeden. (55-60% 
av benyttet rapsfrø, eller ca. 30 % DDGS (Distillers Dried Grains with Solubles)  
 av benyttet hvete eller mais ved produksjon av etanol fra stivelse).  
 
Til tross for de mange fordelene har annen generasjons biodrivstoff ikke tatt over, 
hovedgrunnen er at teknologien ikke er moden og demonstrert kommersielt. Videre 
regnes det med at produksjonskostnader er betydelig høyere enn for flere typer 1. 
generasjons biodrivstoff. Det er fremdeles betydelig behov for forskning, utvikling og 
demonstrasjon for å vise driftssikkerhet, forbedre ytelse og redusere kostnader.  
 
Nedenfor gis en kort beskrivelse av noen mulige konverteringsteknologier for andre 
generasjons biodrivstoff.  
 
Konverteringsprosessene kan i prinsippet deles i biokjemiske eller termokjemiske 
prosesser. Det kan produseres både flytende eller gassformede drivstoff fra fast 
biomasse. Per i dag er det ikke tydelig avklart hvilken teknologi som vil gi de største 
fordelene.  
 
 
Bio-kjemisk konvertering  
 
Prosesstrinn:  
 

1. Bryte ned trevirke og halm til små partikler i vann og separere 
hovedbestanddelene lignin, hemicellulose og cellulose 

 
2. Enzymatisk eller syrebasert nedbryting av cellulosefibrene 

 
3. Fermentering til etanol 

 
4. Destillering til rent etanol  

 
Ulempen med Bio-kjemisk konvertering er relativ lav drivstoffutbytte. Typiske verdier 
ligger i område 125-300 liter etanol per tonn tørrstoff ved bruk av råstoff fra skog og 
110-270 liter/tonn tørrstoff ved bruk av reststoffer fra landbruk. Drivstoffutbytte er i 
området 12-13% ved lav utbytte, og nært 35% ved høy utbytte. Det er ikke 
dokumentert at prosessene med høy utbytte fungerer i industrielle anlegg. Vektmessig 
blir ca. 30% av benyttet råstoffet igjen som ligninholdig reststoff. Denne kan benyttes til 
produksjon av bio-kjemikalie, bio-material eller utnyttes energetisk. 
Produksjonskostnader angis (IEA)  til 0,6-1,3 US$/l etanol (2007).  
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Termokjemisk konvertering - Biomass to Liquids (BtL) -  F-T biodiesel 
 
De grunnleggende stegene for et BtL anlegg til produksjon av F-T biodiesel fra biomasse 
er:  

1. Etter forbehandling blir biomassen gassifisert. 

2. Syntesegass (CO + H2) blir renset og sammensetningen modifisert. 

3. I en Fischer-Tropsch syntesereaktor dannes ulike flytende produkter. 

4. F-T restgassen blir gjenbrukt eller forbrent for å produsere elektrisitet. 

5. Flytende F-T produkter blir oppgradert eller behandlet for å få ønsket produkt. 

 (F-T biodiesel, F-T nafta, )  

 

Alternativt kan syntesegassen også benyttes til fremstilling av metanol, etanol eller 
Dimetyl-eter (DME). Figur 28 viser prinsipielt fleksibiliteten som kan oppnås gjennom 
forgassing av biomassen.  
 
 

 
Figur 28: Skjematisk oversikt over mulige biodrivstoff basert på forgassing av biomasse 
 
I motsetning til bio-kjemisk konvertering, er mange av de nødvendige komponentene 
som benyttes i en termokjemisk prosess til framstilling av biodrivstoff kjent teknologi. 
Dette kan regnes som en fordel for å komme raskt frem til kommersielle anlegg i 
industriell størrelse, men vil på den andre siden ikke innebære like stort potensial til 
kostnadsreduksjon som for bio-kjemiske prosesser. 
 
En viktig fordel med termokjemisk prosess er fleksibilitet mhp råstoff og fremstilt 
produkt. Basert på syntesegassen kan det produseres ulike biodrivstoff. Ifølge selskapet 
Choren, som for tiden idriftsetter et demonstrasjonsanlegg i Tyskland, er drivstoffutbytte 
for deres prosess på ca. 50%. IEA (2008) angir derimot, et drivstoffutbytte for F-T 
biodiesel på 75 – 200 liter F-T biodiesel per tonn tørrstoff (20 GJ/tonn). Drivstoffutbytte 
er dermed kun på 12-35 %.  
 
Ulempen med denne prosessen er at det sannsynligvis vil, kreve meget store anlegg for å 
kunne bli lønnsomt. Kommersielle anlegg som er under planlegging, vil ha en årlig 
kapasitet på ca. 250 mill liter F-T biodiesel. Behovet for biomasse vil være på ca. 2-2,5 
mill fm3  
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8.2 Potensial for avanserte F-T biodiesel prosesser 
Ved produksjon av F-T biodiesel slippes det ut karbon i form av CO2. Dersom fornybar 
hydrogen er tilgjengelig, kan drivstoffutbytte økes betydelig. På denne måten kan 
fornybar energi i form av hydrogen lagres og gjøres tilgjengelig til bruk i 
transportsektoren. Hydrogen. Samtidig kan biproduktet oksygen, som oppstår i 
vannelektrolyse, benyttes under gassifisering.  
 
Prinsipiell vil CO2 også kunne separeres og deponeres. Produsert F-T biodiesel vil dermed 
få negativ utslipp i forhold til bruk av fossil diesel.  
 

8.3 Dimetyl-eter (DME) 
DME brukes som drivgass i spraybokser.  I 2005 presenterte Volvo en DME dreven 
lastebil. DME må lagres som LPG under moderat trykk dvs. på ca. 5 bar og kan ikke 
brukes direkte i dieselmotorer. Fordelen med DME som drivstoff er at man kan 
kombinere de positive egenskaper fra dieselmotor (høy virkningsgrad) og ottomotor (lav 
utslipp). Ulempen er at DME krever ny infrastruktur og nye kjøretøy og dette resulterer i 
at DME blir heller et langsiktig alternativ. Fordelen er at drivstoffutbytte dvs. 
konverteringsvirkningsgraden er noe høyere enn ved fremstilling av F-T biodiesel. 
(Volvo).  
 



 72 

9 Referanser 
 
                                           
 
1  Biofuels in Ships, Zero-Report, Desember 2009 
 
2 World Biofuels Production Potential, US Department of Energy, september 2008 
 
3 Virkemidler for andregenerasjons biodrivstoff, Econ Pöry, november 2008 
 
4 www.verenium.com 
 
5 Mark Laser et. al. 2009  ”Comparative analysis of efficiency, environmental 
impact, and process economics for mature biomass refining scenarios” 
 
6 From 1 st To 2nd Generation Biofuel Technologies, IEA Bioenergy 2008 
 
7 OECD 
 
8 Fra biomasse til biodrivstoff, PFI, 2007 
 
9 World Energy Outlook 2008, IEA 
 
10 DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL on the promotion of the use of energy from renewable 
sources amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC 
and 2003/30/EC http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st03/st03736.en08.pdf 
 
 
 


