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1 Indledning 

Formålet med dette notat er at give et overblik over og en kort introduktion til de 

direkte og indirekte effekter af brugen af fast biomasse til energiformål på kulstof-

kredsløbet, arealanvendelse og energikilder, herunder de livscyklusmodeller og 

beregningsværktøjer, der findes på området. De forskellige termer knyttet til disse 

introduceres og forklares, og enkelte eksempler knyttet til biomasse inddrages for 

at understøtte forklaringen. 

Notatet er skrevet med sigte til læsere med grundlæggende indsigt i brugen af fast 

biomasse til energiformål i EU, såvel som indsigt i EU's klima og energipolitik. No-

tatet beskriver primært effekterne af biomasse til energiformål på kulstofkredsløbet, 

herunder aspekter knyttet til ændringer i arealanvendelse og andre indirekte effek-

ter. Således inddrages andre bæredygtighedsaspekter, som ændring i økosystem-

tjenester eller tab af biodiversitet, ikke i dette notat. 

Notat er udarbejdet med udgangspunkt i offentliggjorte kilder, herunder relevant 

videnskabelig litteratur på området, nærværende lovgivning medio maj 2015, pri-

mært relevante EU-meddelelser og -direktiver, og tre af de modeller og værktøjer, 

GreenGold Label, Biograce II og OFGEM, der hyppigst anvendes til at beregne 

effekter på kulstofkredsløbet som følge af brug af biomasse til energiformål. 

2 Opsamling 

LCA: 

› LCA (livscyklusvurdering) er en vurdering af miljøpåvirkningen for et produkt 

eller en service gennem hele dets livscyklus, inklusiv alle de tilhørende pro-

cesser, dvs. fra udvinding af råmaterialer til bortskaffelse af affaldsprodukter 

efter endt anvendelse. Metoden anvendes til at beregne potentielle miljøpå-

virkninger for forskellige systemer med den samme funktion i en struktureret 

ramme. 

› I en energikontekst kunne det være to systemer, f.eks. bioenergi og kul, der 

begge leverer 1 MJ varme. Her udregnes påvirkningen af de to systemer i he-

le værdikæden inden for systemets grænse. 

› LCA kan udføres på en række forskellige måder. Overordnet betragtet er der 

to forskellige anskuelser, der kan vælges imellem som grundlag for beregnin-

gerne: attributionel- og konsekvens-LCA. 

Indirekte effekter: 

› Indirekte drivhusgaseffekter er med andre ord de netto-ændringer i globale 

kulstofpuljer, der følger af et givent markeds reaktion på udbuds- og efter-

spørgselsbalancen på et andet marked. 

› ILUC (indirekte ændringer i arealanvendelse) er de afledte ændringer, der 

sker i arealanvendelse, når efterspørgslen på et bestemt produkt produceret 

på disse arealer ændrer sig, f.eks. når efterspørgslen på fast biomasse stiger. 
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Denne efterspørgsel kan medføre, at nye landområder andre steder omlæg-

ges fra f.eks. skov til plantage eller landbrug, hvorved kulstofpuljerne påvirkes. 

› IWUC (indirekte ændringer i træanvendelse) er ikke i sig selv et udtryk for 

ændringer i puljer, udledninger og optag af kulstof, men beskriver ændringer i 

efterspørgslen på træ til f.eks. papir eller træprodukter mv., som følger af en 

øget efterspørgsel på træbiomasse til energiformål. 

› IFUC (indirekte ændringer i brændselsanvendelse) tager primært udgangs-

punkt i regulering af brug af biomasse i energiforsyningen, og er et udtryk for 

de ændringer, der sker i efterspørgsel på marginalbrændstoffer, f.eks. natur-

gas, som følge af øget efterspørgsel på biomasse til energiformål. 

Der findes en række værktøjer, der anvendes til at beregne drivhusgasreduktionen 

som følge af anvendelsen af fast biomasse til energiformål. Disse værktøjer har 

visse forskelle og ligheder, og de er designet til at følge VE-direktivets regler vedr. 

drivhusgasfortrængning for flydende biobrændstoffer (EU Direktiv 2009/28/EF): 

› GreenGold Label (GGL) dækker produktion, forarbejdning, transport og brug 

af biomasse. Standarden for udregning af drivhusgasbalancen for en forsy-

ningskæde til biomasse (GGLS8
1
) følger VE-direktivet (EU Direktiv 

2009/28/EF). Certificeringen af dette skal foretages af en uafhængig tredje-

part. 

› Biograce er bygget op omkring VE-direktivet, EU Kommissionens rapport fra 

2010 om bæredygtighedskriterier (KOM/2010/11), og de senere dokumenter 

fra henholdsvis JRC (JRC, Rapport 26696, 2014) og Generaldirektoratet for 

Energi (SWD/2014/259). Biograce II blev lanceret i maj 2015, og indeholder et 

Excel værktøj, der bl.a. lader interessenter foretage egne beregninger. 

› OFGEM-værktøjet er udarbejdet af den britiske energimyndighed og kan bru-

ges til at udregne forsyningskæders drivhusgasbalance efter en metode, der 

er i overensstemmelse med VE-direktivet og EU Kommissionens rapport 

(KOM/2010/11). 

Alle tre beregningsværktøjer inkluderer transport- og forarbejdningsled. OFGEM og 

Biograce II inkluderer desuden effektiviteten i forbrændingen af biomassen, men 

værktøjerne inkluderer indtil videre ikke de indirekte effekter på arealanvendelse 

(ILUC), brugen af træbiomasse (IWUC) eller ændringer i marginalbrændstoffet 

(IFUC). Dette er i overensstemmelse med VE-direktivets anvisninger, som alene 

stiller krav om en simpel LCA beregning uden indirekte klimaeffekter. 

3 Livscyklusvurderinger (LCA) 

LCA (Life Cycle Assessment, eller livscyklusvurderinger) er en vurdering af et pro-

dukts eller en services miljøpåvirkning gennem hele dets livscyklus, inklusiv alle de 

underliggende processer, dvs. fra udvinding af råmaterialer til bortskaffelse af af-

faldsprodukter efter endt anvendelse. I biomasse-sammenhæng kunne det være 

                                                      
1
 Green Gold Label, 2012.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0011&from=EN
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/2014_biomass_state_of_play_.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0011&from=EN


  
4/22 LIVSCYKLUSVURDERINGER OG CO2-BEREGNINGSVÆRKTØJER FOR FAST BIOMASSE 

brug af fossile brændsler til skovning, produktion og distribution af det pågældende 

brændstof, forarbejdning af biomassen, produktion af biomasse-brændslet samt 

bortskaffelse af eventuelle affaldsprodukter. I vurderingen indgår således alle de 

processer i livscyklussen for det pågældende produkt/service, der har betydning for 

miljøpåvirkningen. 

LCA anvendes bl.a. til at beregne potentielle miljøpåvirkninger for forskellige sy-

stemer med den samme funktion i en struktureret ramme. Drivhuseffekten er blot 

en af flere påvirkninger, der typisk opgøres ved anvendelse af LCA, men f.eks. ud-

ledningen til vandmiljøet eller den samlede affaldsmængde kan også opgøres. 

Denne helhedsorienterede tilgang, hvor alle processer indgår, danner grundlag for, 

at man kan sammenligne systemer med samme funktion. Et eksempel herpå er 

elektricitet produceret ved anvendelse af naturgas kontra anvendelse af fast bio-

masse. I dette notat fokuseres der udelukkende på drivhuseffekten, dvs. de udled-

ninger af drivhusgas som finder sted som følge af to valgte systemer, mens andre 

relevante miljøfaktorer, som f.eks. biodiversitet, ikke medtages. 

Systemafgrænsning skal forstås som, det antal led en given analyse dækker, dvs. 

hvor mange input-led der inkluderes og ligeledes, hvor mange konsekvenser ned-

strøms for anvendelsesledet der medtages. I en biomassekontekst kunne det f.eks. 

være at emissionerne fra de fossile brændsler, der bruges i de køretøjer, der 

transporterer biomassen medtages, mens udledningen fra produktion af de maski-

ner, der bruges til at udvinde de fossile brændsler, udelades. 

De helt overordnede rammer for LCA er beskrevet i flere forskellige internationale 

standarder såsom ISO 14040, 14044, 14064 m.fl. 

LCA kan udføres på forskellige måder. Overordnet betragtet er der to forskellige 

anskuelser, der kan vælges imellem, som grundlag for beregningerne: attributionel 

LCA (ALCA) og konsekvens LCA (KLCA). Disse to metoder beskrives ikke i ISO 

standarderne, men i Joint Research Centres "International Life Cycle Data System 

Handbook," gives der en længere beskrivelse af disse metoder, samt hvornår man 

anbefaler anvendelse af den ene frem for den anden. Valg af metode skal træffes 

ud fra det formål og den sammenhæng, man ønsker at bruge LCA'en i. Det absolut 

mest kritiske ved udførslen af en LCA er således, at formålet klart defineres og at 

det spørgsmål, der søges besvaret, udtrykkes præcist. 

3.1 Brug af LCA  

Attributionel LCA En attributionel LCA metode bruges til at besvare spørgsmål som: "hvor store er 

drivhusgasemissionerne fra de processer og materialestrømme, der finder sted i 

forbindelse med produktionen af et produkt/service?" I en biomassekontekst kunne 

dette produkt f.eks. være træpiller. For at besvare dette spørgsmål lægges alle 

potentielle miljøpåvirkninger fra et system (f.eks. træpillernes værdikæde) over på 

et hovedprodukt-output fra systemet. Herefter allokeres (dvs. fordeles) de potenti-

elle miljøpåvirkninger mellem hovedproduktet (f.eks. træpiller) og eventuelle bipro-

dukter (f.eks. dækbark) ud fra økonomisk værdi, vægt af de pågældende produkter 

eller en anden relevant fordelingsnøgle. Attributionel LCA (ALCA) medregner såle-

des ikke indirekte effekter, altså effekter der eksempelvis opstår som resultat af 

ændringer i udbud og efterspørgsel i et marked for et hoved- eller biprodukt. I en 

bioenergikontekst eksempelvis kan en ALCA anvendes til beskrivelse af de poten-

http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso14000.htm
http://eplca.jrc.ec.europa.eu/?page_id=86
http://eplca.jrc.ec.europa.eu/?page_id=86
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tielle miljøpåvirkninger fra et givet produkt såsom træbiomassepiller. ALCA kan 

således anvendes til dokumentation såvel som udpegning af forbedringspotentialer 

for systemer, services eller produkter. 

Konsekvens LCA En konsekvens LCA (KLCA) beskriver de potentielle miljøkonsekvenser af ændret 

efterspørgsel på et produkt, system, service eller andet. Dette kunne eksempelvis 

være en analyse af, hvordan en øget efterspørgsel efter biomasse i Danmark vil 

ændre miljøpåvirkningerne. Man søger dermed at besvare spørgsmål som: "hvad 

er forskellen mellem emissionerne ved at vælge ét energisystem frem for et an-

det?" – man kunne f.eks. forestille sig et energisystem med 'frozen policy', der 

sammenlignes med et energisystem, hvor vindenergi og biomasse er de vigtigste 

energikilder, som gjort for drivhusgasser i COWI/Syddansk Universitets rapport for 

Energistyrelsen fra 2014 (COWI/SDU, 2014). 

Denne metode er således i høj grad anvendelig f.eks. i forbindelse med analyser af 

fremtidige/planlagte strategier, markedsanalyser, ny lovgivning, mv. Ved valg af 

KLCA søger man dermed at beskrive miljøkonsekvenserne af beslutninger i forhold 

til skala, tid, og rum ved at afdække i hvor høj grad og hvor langt ind i fremtiden 

beslutningerne påvirker et givent system. 

Systemafgrænsningen i en ALCA følger processer og materialestrømme, der bru-

ges ved produktion, forbrug og afskaffelse af det analyserede produkt/service, 

mens systemafgrænsningen i en KLCA følger de processer og stofstrømme, der 

direkte eller indirekte påvirkes af marginale ændringer i det analyserede pro-

dukt/service (Matthews et al., 2014). ALCA tager altså ikke markedseffekter i be-

tragtning, mens en KLCA gør. Et eksempel herpå er hvorledes øget efterspørgsel 

efter fast biomasse i Danmark påvirker produktions-, pris- og miljøforhold mv. i de 

lande, f.eks. Canada, hvor der produceres træpiller. Tilsvarende tages indirekte 

effekter ikke i betragtning i en ALCA, mens en KLCA principielt burde inddrage alle 

indirekte effekter, men i praksis er dette ikke muligt. Det er dog vigtigt, at relevante 

indirekte effekter inddrages. Der henvises i øvrigt til afsnit 4 for diskussion af disse. 

Derudover kan det undersøgte system også påvirke valg af teknologi (som f.eks. 

teknologivalg i forbindelse med anvendelse af fast biomasse til energiproduktion). 

For yderligere information om forskellene mellem konsekvens og attributionel LCA i 

en biomassekontekst henvises til Matthews et al. (2014). 

3.2 Data 

Der er en væsentlig forskel i de data, man anvender til hhv. attributionel og konse-

kvens LCA. Ved udarbejdelse af en attributionel LCA anvendes der gennemsnitlige 

og historiske data til beskrivelse af en situation. Der beskrives dermed en situation, 

hvor forbruget af det pågældende produkt eller service ikke medfører en ændring 

af de omkringliggende systemer. 

I konsekvens LCA anvendes data om konsekvenserne af en aktivitet, hvilket kal-

des marginale data. Dette kunne eksempelvis være data om den marginale energi-

type, som er den energitype, f.eks. naturgas, der fravælges som følge af stigning i 

en anden energitype, f.eks. fast biomasse. Dermed mindskes efterspørgslen på 

den pågældende energitype. Hvilken energitype, der er den marginale energitype, 

afhænger af energisystemet i det pågældende område/land, samt hvorvidt der er 

tale om brændsler, der indgår til kontinuert energiproduktion (såkaldt "base-load 

Systemafgrænsning, 

markedseffekter og 

indirekte effekter 

http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/undergrund-forsyning/el-naturgas-varmeforsyning/Energianalyser/nyeste/carbon_footprint_of_bioeneergy_pathways_for_the_future_danish_energy_system_-_final_280314_l.pdf


  
6/22 LIVSCYKLUSVURDERINGER OG CO2-BEREGNINGSVÆRKTØJER FOR FAST BIOMASSE 

power"), der er i konstant drift, eller fleksibel energiproduktion (såkaldt "peak po-

wer"), der produceres når efterspørgslen er højere end den energi, den kontinuerte 

produktion kan levere. 

Det er meget vigtigt at bemærke, at resultaterne ved anvendelse af henholdsvis 

attributionel og konsekvens LCA ikke kan sammenlignes, jf. forskellene i metode, 

funktionel enhed og data anvendt i de to metoder. 

Der er gennemført en række LCA-studier, der studerer forskellen mellem disse to 

metoder, samt konsekvensen af valget. Flere af disse studier er nævnt i Energisty-

relsens rapport "Carbon footprint of bioenergy pathways for the future Danish 

energy system", publiceret i marts 2014 (COWI/SDU, 2014). 

4 Indirekte effekter af brugen af fast biomasse 

Når drivhusgasudledninger i et bioenergisystem skal analyseres, er det vigtigt at 

beslutte og oplyse, hvor systemet afgrænses og på hvilken skala, der analyseres. 

Systemafgrænsning skal forstås som det antal led, en given analyse dækker, dvs. 

hvor mange input-led der inkluderes og ligeledes, hvor mange konsekvenser ned-

strøms for anvendelsesledet der medtages (Rajagopal et al., 2011). I det valgte 

system opgøres drivhusgasudledninger og optag derefter – både de der stammer 

fra forsyningskæden selv, og de der påvirkes af forsyningskædens aktiviteter, dvs. 

de indirekte effekter. I en attributionel LCA inkluderes kun op- og nedstrøms effek-

ter i forsyningskæden, dvs. de miljømæssige konsekvenser af hhv. produktion, for-

arbejdning og anvendelse, mens de afledte markedskonsekvenser af de pågæl-

dende led ikke inkluderes (Figur 1) – dvs. de ændringer i efterspørgsel, der følger 

af en bestemt brug af en ressource; i dette tilfælde fast biomasse. Indirekte driv-

husgaseffekter er med andre ord de ændringer i lokale, regionale, sektorale, natio-

nale eller globale kulstofpuljer, udledninger eller -optag, der følger af et givent mar-

keds reaktion på udbuds- og efterspørgselsbalancen på et andet marked. For at 

forstå indirekte effekter skal markedet og efterspørgsel efter et produkt og substi-

tutter for dette produkt tages i betragtning. I en biobrændselssammenhæng har 

Ros et al. (2010) defineret indirekte effekter som: 

“Indirect effects are the effects that are caused by the introduction of a bio-energy 

product, but cannot be directly linked to the production chain. ” 

I følge ovenstående definition er de indirekte effekter således de effekter, der føl-

ger af brugen af biomasse til energiproduktion, men ikke kan henføres direkte til 

værdikæden for biomassen, som skitseret i Figur 1 nedenfor. 
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Figur 1. Indirekte effekter og afgrænsning af LCA. En livscyklusvurdering (LCA) inkluderer værdi-

kæden fra "vugge-til-grav," i dette tilfælde fra produktion af biomassen over forarbejdning til af-

brændingen af biomassen til energiformål, samt transporten imellem de tre led. De indirekte effek-

ter af brugen af biomasse medregnes dog ikke. For de tre forskellige led i værdikæden findes 

forskellige indirekte effekter, hhv. indirekte ændringer i arealanvendelse (ILUC), indirekte ændrin-

ger i træanvendelse (IWUC), og indirekte ændringer i brændselsanvendelse (IFUC). 

 

Der findes i teorien mange områder, hvor der kan tænkes at forekomme indirekte 

drivhusgasudledninger, men i denne redegørelse medtages tre område med for-

bindelse til bioenergi, nemlig indirekte ændringer i arealanvendelse (ILUC), indirek-

te ændringer i træanvendelse (IWUC) og indirekte ændringer i brændselsanven-

delse (IFUC). Lidt forsimplet kan de tre indirekte effekter siges at dække henholds-

vis produktions-, forarbejdnings- og anvendelsesleddet i en biomasseværdikæde 

(se Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.). Den nederste kasse i figuren illustrerer 

en LCA, der har til formål at beregne kuldioxidfodaftrykket for en biomasseværdi-

kæde med tre processled: produktion af biomassen, forarbejdning af denne til 

f.eks. træpiller, anvendelse af biomassen til energiproduktion, samt transport imel-

lem disse led. I en LCA er systemafgrænsningen en vigtig beslutning, og den er 

vist med den nederste firkant. Den viser således, hvilke effekter der inkluderes i 

beregningen af fodaftrykket. Den øverste firkant angiver derimod, hvilke indirekte 

effekter der, i dette eksempel, som gælder for alle tre beregningsværktøjer introdu-

ceret i dette notat, ikke medtages i udregningen. Inden for bioenergiværdikæder er 

der tre væsentlige indirekte effekter, som vist i den orange firkant øverst. Disse 

introduceres kort i det følgende. 

Indirekte effekter af brugen af fast biomasse

ILUC IWUC IFUC

LCA

Forskydning af 
arealanvendelse som følge 

af markedseffekter

Produktion Forarbejdning Anvendelse

Forskydning i anvendelse 
af træmateriale som følge 

af markedseffekter

Mindsket brug af 
marginalbrændstof som følge 
af øget brug af fast biomasse



  
8/22 LIVSCYKLUSVURDERINGER OG CO2-BEREGNINGSVÆRKTØJER FOR FAST BIOMASSE 

4.1 ILUC 

ILUC (Indirect Land Use Change eller indirekte ændringer i arealanvendelse) tager 

udgangspunkt i forskydninger, der sker i arealer anvendt til hhv. fødevareprodukti-

on, skovdrift, energiafgrøder, og naturarealer som følge af ændret efterspørgsel på 

en given anvendelse af arealet. Det er en underliggende præmis for indirekte are-

alanvendelsesændringer, at jordens dyrkbare områder er begrænset, og at alle 

arealanvendelser, herunder naturarealer, eksempelvis vådområder, regnskov eller 

savanne, konkurrerer med andre arealanvendelser, f.eks. landbrug og plantage-

drift, om overfladen. Øges arealet af én type anvendelse, må der enten kompense-

res herfor ved at mindske andre opdyrkede arealer eller inddrage mere land, og 

derved mindske naturarealet. 

Drivhusgasudledninger og -optag forårsaget af eksempelvis skovdrift og høst ville 

ikke have fundet sted uden, at mennesker udførte disse aktiviteter og er knyttet til 

de produkter, det givne areal leverer. De valg om produktion og arealanvendelse 

som jordejeren træffer, kan dog også have indirekte drivhusgaseffekter, der finder 

sted uden jordejerens viden, uden for dennes jorder og uden at jordejeren har haft 

intention herom. Vælger en jordejer at omlægge til produktion af en anden råvare, 

vil andre producenter muligvis øge deres produktion af den råvare, han har fra-

valgt, for at imødekomme markedets efterspørgsel på denne vare. Dette kan med-

føre, at nye landområder omlægges. Betyder denne ændring i arealanvendelse 

samtidig ændring i kulstofpuljer, eller drivhusgasudledninger og -optag, har det be-

tydning for den drivhusgasbalance, der kan tilskrives en forsyningskæde, der er 

afhængig af den drivende arealanvendelse. Tilsvarende vil der kunne opstå øget 

pres på at omlægge driften til et givent produkt, f.eks. en type af fast biomasse, 

hvis efterspørgslen, og dermed prisen, på dette produkt stiger, f.eks. som konse-

kvens af ændringer i energipolitikken i en given region. Dette kan igen medføre 

ændring i arealanvendelsen, og dermed i udledningen af drivhusgasser. I princip-

pet har alle produkter, der er forbundet med arealanvendelse, såsom biomasse og 

fødevarer, og som produceres til et kommercielt marked med fri prisdannelse, indi-

rekte arealanvendelseseffekter, og dermed indirekte drivhusgaseffekter. 

ILUC har i den videnskabelige debat omkring biobrændsler fyldt meget, især fordi 

en artikel af Searchinger et al. (2008) satte førstegenerations biobrændsler baseret 

på fødevarer som majs og soja i forbindelse med afskovning af regnskov, og der-

med tab af biodiversitet og udledning af drivhusgasser. Træbiomasse har ikke 

samme direkte stærke bånd til landbrugsproduktion som landbrugsbrugsafgrøder, 

men det kan være relevant at tage i betragtning. Udledninger og optag fra ILUC 

kan være meget svær at sætte tal på, men Europa Kommissionen har forsøgt sig i 

forbindelse med revision af VE- og brændselskvalitetsdirektivernes udregninger af 

drivhusgasbalancer for forskellige biobrændsler (se eksempelvis SWD/343/2012). 

For at kunne fastslå graden af ILUC, og dermed de indirekte effekter på kulstof-

kredsløbet, er der behov for yderligere viden. Det er dog væsentligt at påpege, at 

alle landbaserede aktiviteter teoretisk set har ILUC effekter, og at det derfor er 

nødvendigt at inddrage ILUC i beregninger af effekter på kulstofkredsløbet. Det er 

derfor væsentligt at gøre opmærksom på de mulige beregningsfejl der laves, hvis 

ikke ILUC inddrages (dvs. reelt sættes til 0/nul i beregningerne). 

http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/swd_2012_0343_ia_en.pdf
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4.2 IWUC 

IWUC (Indirect Wood Use Change eller indirekte ændringer i træanvendelse) tager 

udgangspunkt i de industrier, der anvender træ som råvarer, og er ikke i sig selv et 

udtryk for ændringer i puljer, udledninger og optag. IWUC er de ændringer i træan-

vendelse, der kan følge af ændringer i efterspørgslen på træ, f.eks. som følge af 

øget efterspørgsel på fast biomasse til energiformål. Dette kan lede til drivhusgas-

udledninger over hele livscyklussen fra de produkter, der erstatter biomassen, 

f.eks. plastik eller andre typer biomasse. En prisstigning kan betyde, at industrier 

med relativt mindre købekraft ikke længere kan få adgang til en given råvare i 

samme udstrækning, og de slutprodukter, disse industrier producerer, derfor bliver 

færre på markedet (Pöyry, 2014). Hvis dette eksempelvis medfører, at byggefirma-

er anvender mindre mængder af træ til konstruktion af bygninger og derved an-

vender mere stål, kan dette betyde øgede udledninger, da stål ofte har et større 

drivhusgasfodaftryk end tømmer (Sathre & O'Connor, 2010). Prisen på råvaren kan 

i første omgang stige som følge af stigende efterspørgsel, som igen kan være på-

virket af støttemekanismer og afgifter, men også som følge af naturkatastrofer. 

4.3 IFUC 

IFUC (Indirect Fuel Use Change eller indirekte ændringer i brændselsanvendelse) 

tager udgangspunkt i regulering af brug af biomasse til visse anvendelser, eksem-

pelvis – og mest oplagt – brugen af fast biomasse i energiforsyningen. Sådanne 

krav gør brændstoffer dyrere som sådan og kan derfor medføre højere varme- og 

elproduktionspriser. Det kan have den indirekte effekt, at der er mindre udledninger 

fra energiproduktion i de områder, der er underlagt et krav om at anvende fast 

biomasse i energiproduktionen, men måske mere i områder udenfor, eftersom pri-

sen på de brændsler, der blev erstattet af biomasse, falder når efterspørgslen 

mindskes. Konceptet stammer især fra en videnskabelig modellering af flydende 

biobrændsler udført i 2011 (Rajagopal et al., 2011), men har ikke vundet samme 

genklang i den videnskabelige litteratur som ILUC og IWUC.  

IFUC er relevant i forhold til politikudvikling og regulering, især for udregningen af 

fortrængningsfaktorer i energisystemer, men der mangler umiddelbart værktøjer 

eller modeller til at kvantificere de indirekte drivhusgaseffekter af konkrete forsy-

ningskæder for træbiomasse. De udregnede fortrængningsfaktorer, der er anvendt 

i Europa Kommissionens metode til udregning af livscyklusudledninger for bio-

brændsler (VE-direktivets anneks), inkluderer ikke eksplicit IFUC. 

5 Beregningsværktøjer 

LCA-beregninger kan være store og komplekse, og kræve mange data og et mo-

delapparat. I industrien og hos myndigheder kan der dog være behov for mere 

simple regneværktøjer, da formålet med beregninger ofte er et andet, f.eks. at de-

monstrere at regulering er efterlevet. Tre eksempler på sådanne værktøjer er gen-

nemgået i dette kapitel. Disse værktøjer er således stærkt forsimplede sammenlig-

net med en komplet LCA, hvorfor der selvfølgelig er visse elementer, der ikke med-

regnes og andre der er inddraget i en forsimplet version. I det følgende præsente-

res værktøjerne, inklusiv hvilke effekter der er medtaget og hvilke udledninger og 

optag, der regnes på. Det er dog umuligt at komme med en komplet beskrivelse af 

værktøjerne og de funktioner disse indeholder, hvorfor der henvises til de respekti-
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ve programmer og tilhørende brugermanualer for yderligere information (se f.eks. 

Biograce, 2015a;b; Biograce Excel, 2015; Green Gold Label, 2012). 

Der er over de sidste 10 år udviklet en række simple LCA baserede værktøjer til at 

beregne drivhusgasudledningen fra anvendelsen af fast biomasse til energiformål. 

Her anvendes principperne fra LCA om at beregne emissionerne over produktets 

livscyklus – i dette tilfælde fra produktion af biomassen over transport og behand-

ling af biomassen til afbrænding til energiformål – for på den måde at kunne fastslå 

miljøgevinsten (i.e. reduktionen i udledning af drivhusgasser) af at anvende fast 

biomasse til energiformål. Selvom VE-direktivet ikke stiller krav om bæredygtighed 

og drivhusgasfortrængning for fast biomasse, er principperne herfra brugt af de 

forskellige værktøjer. Flere af værktøjerne orienterer sig også imod DG Energis 

arbejdspapir fra juli 2014 (SWD/2014/259) omhandlende bæredygtighedskriterier 

for fast biomasse og biogas. 

Værktøjerne kan alle anvendes til at beregne en samlet drivhusgasudledning for 

biomassen og udregner ud fra denne en drivhusgasbesparelse i forhold til en fossil 

brændselsreference anvendt til samme energiformål. En fossil brændselsreference 

skal forstås som, den mænge drivhusgas et givent fossil brændsel, f.eks. kul, olie 

eller naturgas, udleder ved produktion af samme mængde energi. Dette er meget 

væsentligt for forståelsen af værktøjerne og deres valg af faktorer: Bæredygtig-

hedskriterier i VE-direktivet tjener til at sikre, at den biomasse medlemsstaternes 

regeringer kan indregne, når de skal opgøre opfyldelsen af 2020-målene, rent fak-

tisk er bæredygtig – herunder om den giver anledning til drivhusgasreduktioner. 

Altså skal biomassen, for at kunne siges at have en positiv klimaeffekt, udlede en 

mindre mængde drivhusgas end det fossile brændsel, der fortrænges. Virksomhe-

der kan dermed anvende disse værktøjer til at dokumentere og beregne opfyldelse 

af bæredygtighedskravene (som angivet i VE-direktivet, art. 17 og 18). 

De tre værktøjer er udvalgt som eksempler på forskellige lande/områders (NL, UK 

og fælles europæisk) forsøg på at lave praktisk anvendelige værktøjer. De er så 

vidt vides samtidig tre af de mest solide og mest anvendte LCA-baserede biomas-

sespecifikke værktøjer i Europa for tiden. 

I opsamlingen sidst i kapitlet gives en oversigt over, hvilke faktorer de tre værktøjer 

inddrager (se side 18ff). Da en konsekvens af valg af skala kan være at et værktøj 

alene forholder sig til det areal, som biomassen er høstet fra og ikke inddrager kul-

stofbalancen i skoven før og efter biomassen udtages (dvs. genvæksten) bliver en 

række af især vækst og skovdriftsfaktorerne, som en konsekvens heraf, ikke inklu-

deret. For flere af de bagvedliggende faktorer (eksempelvis nedbørsforhold og 

temperaturregime) kan det derfor være, at faktorerne i praksis indgår i en mellem-

regning, men nævnes de ikke, ses det ikke som et krav. 

5.1 GreenGold Label 

GreenGold Label (GGL) er et certificeringssystem for bæredygtig biomasse. GGL 

dækker produktion, forarbejdning, transport og brug af biomasse, og angiver stan-

darder for specifikke dele af forsyningskæden samt standarder for sporing og op-

rindelse af biomassen. Standarden for udregning af drivhusgasbalancen for en for-

http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/2014_biomass_state_of_play_.pdf
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syningskæde til biomasse (GGLS8
2
) oplister reglerne og referenceværdier for driv-

husgas- og energibalanceberegningerne for biomasse. For at udregne den eksakte 

mængde materiale, der kan certificeres efter GGL, bruges en massebalanceud-

regning, således at det samlede fossile energiforbrug til produktion og transport af 

biomassen trækkes fra den endelige energi produceret af biomasse. Certificerin-

gen af dette skal foretages af en uafhængig tredjepart. 

GGL’s metode for fast biomasse følger den i VE-direktivets (EU Direktiv 

2009/28/EF) anneks fastsatte formel for biobrændsler: 

E = eec + el + ep + etd + eu - esca - eccs - eccr - eee  (1) 

hvor: 

› E = de samlede emissioner fra anvendelsen af brændstoffet 

› eec = emissionerne fra udvinding eller dyrkning af råmaterialerne 

› el = de årlige emissioner fra ændringer i kulstoflagrene som følge af ændringer 

i arealanvendelsen 

› ep = emissionerne fra forarbejdning 

› etd = emissionerne fra transport og distribution 

› eu = emissionerne fra selve anvendelsen af brændstoffet 

› esca = emissionsbesparelse fra akkumulering af kulstof i jorden via forbedret 

landbrugsforvaltning 

› eccs = emissionsbesparelse fra opsamling og geologisk lagring af CO₂ 

› eccr = emissionsbesparelse fra opsamling og erstatning af CO2, og 

› eee = emissionsbesparelse fra overskydende elektricitet fra kraftvarmeværker. 

 

Udledninger fra afbrændingen af biomassen (eu) sættes til nul. Restprodukter und-

tages fra flere af kravene, og der er givet en definition herfor. Udregningen er op-

delt i blokke, der hver svarer til et led i forsyningskæden. Det gør det muligt at ud-

regne drivhusgasbalancen for hvert led. Opdelingen i blokke er identisk med den, 

der anvendes i NTA8080, som er et nederlandsk certificeringssystem: 

1 Blok 1: Klargøring af areal, kultivering, forvaltning og hugst 

2 Blok 2: Processer til at fremstille halvfabrikata 

3 Blok 3: Processer relateret til fremstilling af slutprodukt 

                                                      
2
 Green Gold Label, 2012. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
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4 Blok 4: Anvendelse af biomassen 

5 Blok 5: Transport og lagring mellem blokkene. 

Udledninger fra anvendte fossile brændsler udregnes for hvert led baseret på 

emissionsfaktoren for det pågældende brændsel (g CO2-ækvivalenter pr. ton 

brændsel), og summeres til sidst. Ud fra den samlede udledning udregnes en driv-

husgasbesparelse i forhold til et fossilt referencebrændsel. Det skal således forstås 

sådan, 

[𝑑𝑟𝑖𝑣ℎ𝑢𝑠𝑔𝑎𝑠𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒] 

=
([𝑑𝑟𝑖𝑣ℎ𝑢𝑠𝑔𝑎𝑠𝑢𝑑𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑓𝑜𝑠𝑠𝑖𝑙 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒]−[𝑑𝑟𝑖𝑣ℎ𝑢𝑠𝑔𝑎𝑠𝑢𝑑𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒)

[𝑑𝑟𝑖𝑣ℎ𝑢𝑠𝑔𝑎𝑠𝑢𝑑𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑓𝑜𝑠𝑠𝑖𝑙 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒]
 (2) 

hvor: 

› drivhusgasudledningfossil reference = udledning af drivhusgas fra produktionen af 

samme mængde el/varme over hele værdikæden ved brug af et fossilt 

brændsel, f.eks. kul, olie eller naturgas. 

› drivhusgasudledningbiomasse = udledning af drivhusgas over hele værdikæden 

for den pågældende biomasse, f.eks. beregnet efter formel (1) ovenfor. 

Hvilke biomasserelaterede udledninger der indgår i udregningen, forklares for hver 

blok i nedenstående: 

Blok 1: Klargøring af areal, kultivering, forvaltning og hugst 

I blok 1 skal kulstofpuljerne i forbindelse med ændret arealanvendelse tages i be-

tragtning, hvis denne er sket for mindre end 20 år siden. I så fald divideres ændrin-

gerne ud over alle tyve år. Det skal bemærkes, at ændringerne både kan være po-

sitive og negative afhængig af, hvilken ændring i biomasse, der er sket. Eksempel-

vis ses en ophobning af kulstof ved overgang fra landbrugsjord til plantage, og et 

tab ved overgang fra naturlig skov til landbrugsjord. For både ændret og uændret 

arealanvendelse anbefaler GGL at kulstof i jord såvel som vegetationspuljer inklu-

deres, men det er ikke et krav. Udledninger fra anvendelse og produktion af 

(kunst)gødning skal indgå, ligesom affaldsudledninger forbundet med bortskaffel-

sen af indpakning og udstyr, der går i stykker, skal indgå. Modsat fremgår det af 

appendiks 4, at udledninger fra drænede organiske jorde skal udelades (dette 

gælder dog kun, hvis dræningen fandt sted for mere end tyve år siden). 

Udledninger forbundet med anvendelse af maskiner og energi brugt til skovdrift og 

høst skal inkluderes. Udledninger fra maskiner anvendt i forbindelse med ændret 

arealanvendelse skal ikke inkluderes. 

Blok 2 og 3: Produktion af mellem- og slutprodukt 

I disse blokke skal udledninger fra anvendelse af maskiner og energi udregnes og 

inkluderes. Hvis der er procesenergi eller -varme i overskud og dette sælges, kan 

udledninger fra produktionen af den solgte mængde varme eller energi fratrækkes. 

Produktionen af mellemproduktet (blok 2) udgår, hvis der er tale om genanvendt 

materiale. 
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Blok 4: Anvendelse af biomassen 

Dette led indgår ikke i udregningen. 

Blok 5: Transport og oplagring 

Denne udregning foretages ud fra den gennemsnitsdistance materialet er transpor-

teret, den anvendte mængde brændstof og dennes emissionsfaktor, samt den 

gennemsnitlige vægt af transporteret biomasse. Der kan tages hensyn til anden 

lasts andel af udledningen. 

Der henvises til opsamlingen i afsnit 5.4 for oversigt over, hvilke af de identificere-

de faktorer GGL inkluderer. Generelt inkluderer GGL mange faktorer, men nogle 

faktorer, især omkring driften af skov, medtages meget generelt og der oplyses 

ikke, hvordan de bør eller skal udregnes. Eksempelvis indgår der ikke en balance 

for skovens puljer op til eller efter biomassen udtages af skoven, og skovdriften 

indgår kun med de udledninger, der er forbundet med anvendelse af maskiner og 

gødskning. Væsentligst indgår der ingen udledninger fra anvendelsen. 

5.2 Biograce 

Biograce projektet blev igangsat for at producere et frivilligt og frit tilgængeligt 

værktøj til at beregne drivhusgasbalancen for forsyningskæder for flydende bio-

brændsler i overensstemmelse med VE-direktivets metode (og anneks). Biograce I 

angår således de flydende biobrændsler, mens det senere lancerede Biograce II 

projekt angår faste biobrændsler, og er udarbejdet i forventning om at eventuelle 

bæredygtighedskriterier for fast biomasse vil følge tilgangen fra VE-direktivet. Den-

ne forventning læner sig op ad EU Kommissionens rapport fra 2010 om bæredyg-

tighedskriterier (KOM/2010/11), og de senere dokumenter fra henholdsvis JRC 

(JRC, Rapport 26696, 2014) og Generaldirektoratet for Energi (SWD/2014/259). 

Den endelige version af Biograce II blev lanceret i maj 2015, og indeholder en liste 

over standardværdier, en brugermanual, detaljerede beregningsregler, et meto-

diskbaggrundsdokument, og endelig et Excel værktøj, der i) viser hvordan stan-

dardværdierne i 2014 rapporten blev beregnet, og ii) lader interessenter foretage 

egne beregninger. Selve udregningen er direkte taget fra VE-direktivets anneks, 

som angivet i afsnit 5.1. 

I selve udregningsværktøjet (Biograce Excel, 2015) indgår en række komponenter, 

der skal udregnes enkeltvis. For hver af de 10 forskellige forsyningskæder, der 

omhandler fast træbiomasse og opdelt efter om der er tale om træflis eller træpiller 

(forsyningskæde 1-10 af 27 biomasseforsyningskæder), varieres antallet af kom-

ponenter efter, hvilke der indgår. For forsyningskæden hvor tømmerkævler 

('stemwood') laves til træpiller og anvendes til elektricitetsproduktion (forsynings-

kæde 9), indgår de komponenter, der er oplistet i Tabel 1: 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0011&from=EN
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/2014_biomass_state_of_play_.pdf
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Tabel 1. Oversigt over komponenter i udregning af drivhusgasbalance for forsyningskæde for 

træpiller produceret fra kernetræ som indgår i Biograce II. 

Komponent Indhold Kommentar 

Skovdrift og høst Høstet mængde (kg/ha/år), dens 

fugtighed og anvendt fossil brænd-

sel til maskiner. 

Der indgår ikke ændringer i kulstof-

puljer i skoven. Hvis der er positiv 

effekt på jordens puljer, indgår 

dette under jordbearbejdning, men 

evt. negative ændringer i puljer 

indgår ikke. 

Transport af træstammer Træsort og fugtighed i træet, samt 

mængde indgår. Derudover km-tal 

for lastbil og godstogstransport. 

Ingen kommentar 

Produktion af flis Flismængde, fugtighed og forbrugt 

mængde fossile brændsler, samt 

metan og lattergas fra anvendel-

sen af diesel. 

Ingen kommentar 

Transports af flis Her indgår vægt af flis, dens fug-

tighed og lastbiltransport. 

Ingen kommentar 

Træpilleproduktion Her indgår anvendt energi og fos-

sile brændsler samt fabrikkens 

effektivitet, tons behandlet flis og 

fugtigheden i procent. 

Ingen kommentar 

Transport af træpiller Km tal og brændsel for hver af fire 

mulige transportformer: 

› Lastbil 

› Godstog 

› Lille bulk carrier 

› Stor bulk carrier 

Ingen kommentar 

Anvendelse Kun metan og lattergasudledninger 

fra konvertering til energi 

Kuldioxidudledninger indgår ikke. 

Arealanvendelse Tab/gevinst i kulstofpuljer som 

følge af ændret arealanvendelse 

siden 2008 

Følger umiddelbart IPCC’s bogfø-

ringspraksis og KOM/2010/335. 

Der er et selvstændigt miniværktøj 

til at beregne disse udledninger 

eller optag. Alle relevante puljer 

indgår, dvs. også jordens mineral-

ske kulstof og dødt organisk mate-

riale. 

Jordbearbejdning Mulig bonus for jordbearbejdning 

der fører til øget optag og lagring 

af kulstof i jorden 

Mulighed for bonus indgik i VE-

direktivet anneks hvis kulstofpuljen 

øgedes. 

CCR (Carbon Capture 

and Replacement) 

Geologisk oplagring samt for-

trængning kan medtages. 

BioGrace II yder ingen hjælp til at 

foretage disse udregninger. Udreg-

ningen kan foretages i fanebladet 

"User Specific Calculations," hvor-

efter resultatet kan indsættes her. 

CCS (Carbon Capture 

and Storage) 

Geologisk oplagring samt for-

trængning kan medtages.  

Som CCR. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:151:0019:0041:EN:PDF
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Hvordan drivhusgasemissionen allokeres mellem forskellige biprodukter, har en 

stor indflydelse på det endelige resultat af en livscyklusanalyse. I udviklingen af 

Biograce diskuteredes tre forskellige allokeringsmuligheder; allokering baseret på 

energi, økonomisk værdi eller exergi. Allokering baseret på energi tager ikke vær-

dien af forskellige energityper i betragtning. En sådan allokering ville således ikke 

skelne mellem 1 MJ varme og 1 MJ elektricitet, selv om den økonomiske værdi og 

evnen til at udføre arbejde i de to energityper ikke er den samme. Allokering ud fra 

økonomisk værdi blev droppet grundet mangel på relevant data. Ydermere ville 

fluktuerende priser og forskellige beskatningsgrundlag på tværs af EU vanskeligt 

lade sig inkorporere i en sådan allokeringsmodel. Exergi, et termodynamisk be-

greb, der beskriver den mængde brugbart arbejde, der kan udføres med den til-

gængelige energi, blev således valgt i stedet, og dermed blev en skelnen mellem 

varme og elektricitet mulig. For varme udregnes exergien ved Carnot-effektiviteten 

(Biograce, 2015b): 

𝐶𝑣 =
𝑇𝑣−𝑇0

𝑇𝑣
,  (3) 

hvor: 

› T = den absolutte temperatur målt i Kelvin (K) 

› Tv = temperaturen af varmen 

› T0 = omgivelsernes temperatur. Denne sættes i EU regi til 273 K (som er det 

samme som 0 C.) 

Dette medfører, at exergien af varme er afhængig af temperaturen. Jo højere tem-

peratur, des højere exergi. Exergien af elektricitet sættes altid til 1/en. Varme med 

en temperatur lavere end 150 C. gives altid en Carnot effektivitet på 0,3546. Dette 

skyldes, at fjernvarme ellers ville få for lav en allokationsfaktor. 

I Biograce II-modellen (Biograce Excel, 2015) har brugeren mulighed for at ændre 

på allokeringsfaktoren for både værdikæden og for omdannelsen fra biomasse til 

f.eks. elektricitet og varme. Disse er dog direkte afhængige af effektiviteten i kraft-

værket, samt temperaturen på den varme der produceres, jf. formel 3 ovenfor. 

Denne kan i værktøjet indtastes for både varme- og elektricitetsproduktion, og bør 

tilpasses den aktuelle situation. Indtastes ingen værdi anvendes standardværdier-

ne. Generelt kan sige, at jo højere effektivitet i kraftværket, des højere drivhusgas-

reduktion. Jævnfør de forskellige exergi-værdier for hhv. varme og elektricitet vil 

brugeren således finde at de effektivitetsværdier, der angives er forskellige fra de 

allokeringsværdier, der beregnes – dette skyldes, at exergien er højere for elektrici-

tet, og dermed skal en større del af drivhusgasemissionerne "tildeles" elektriciteten. 

For at fastsætte den fossile brændselsreference som de beregnede drivhusgas-

emissioner skal sammenholdes med, er det nødvendigt at definere hvilke teknolo-

gier, der skal inddrages, hvilken effektivitet, der anvendes (for kraft- samt kraftvar-

meværker), samt hvilke energikilder, der udskiftes. Givet den gradvise "dekarboni-

sering" af energisektoren forventes drivhusgasemissionerne som følge af energi-

produktion at falde i fremtiden. Derfor er den fossile brændselsreference baseret 

på de teknologier, der ville blive bygget i fraværet af energi- og klimapolitiske tiltag 

(Biograce, 2015b). Standardværdier for de fossile brændselsreferencer for hhv. 
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elektricitet, varme og køling findes direkte i beregningsværktøjet, men brugeren har 

også mulighed for at indtaste egne værdier, således at værktøjet kan tilpasses 

brugerens konkrete situation. 

Drivhusgasreduktionen aflæses i procentuelt format. Derudover kan drivhusemis-

sionerne fra produktionen af hhv. varme og elektricitet aflæses (i gCO₂e) og disse 

kan derefter sammenholdes med den fossile brændselsreference for at finde den 

absolutte reduktion i gCO₂e per MJ elektricitet/varme produceret. Dette gøres dog 

ikke automatisk i modellen. For sidstnævnte gælder, at emissionerne som følge af 

produktionen kan aflæses i gCO₂e per MJ brændselsinput (f.eks. træpiller) og i 

gCO₂e per MJ energioutput (elektricitet og varme). Den procentuelle reduktion er 

set i forhold til den fossile brændselsreference, og angiver således, hvor stor en 

reduktion produktion af elektricitet og varme i en given værdikæde er sammenlig-

net med den fossile reference. Drivhusgasemissionerne for de enkelte beregning-

sled (som angivet i Tabel 1 ovenfor) kan også ses i værktøjet, og det er således 

muligt at få information om, hvilke dele af værdikæden der leder til de største driv-

husgasemissioner. 

5.3 OFGEM/UK 

OFGEM
3
 er den (delvist uafhængige) britiske energimyndighed, der regulerer 

energimarkedet i Storbritannien. Som en del af implementeringen af VE-direktivet 

omsatte OFGEM VE-direktivets krav til en engelsk kontekst og fik udarbejdet et 

værktøj,
4
 der kan bruges til at udregne forsyningskæders drivhusgasbalance efter 

en metode, der er i overensstemmelse med direktivet, og i øvrigt følger anbefalin-

gerne i EU Kommissionens rapport (KOM/2010/11). Energiproducenter med rap-

porteringsforpligtelse skal anvende værktøjet og rapporterer på månedsbasis. 

Værktøjet indeholder en række standardforsyningskæder, også for træbiomasse, 

og er bygget op til at kunne generere de lovpligtige informationer. 

Værktøjet er lidt anderledes opbygget end de to foregående, idet det består af en 

række moduler, hvor en række standardværdier og formler bruges til at beregne 

kuldioxidbalancen for modulet. Hvert modul svarer til en slutanvendelse (eksem-

pelvis elektricitetsproduktion) og der indtastes så information omkring biomassens 

type, form, kilde (dvs. land), samt data om anlægget og de processer, der indgår. 

Når modulet er valgt og data indtastet kan værktøjet tilbyde en række standardfor-

syningskæder eller man kan selv bygge sin forsyningskæde op, led for led. Modul-

opbygningen ændrer ikke output eller brugbarheden ift. de andre værktøjer. Der er 

alene tale om en anden opbygning af brugerfladen, som kan være ny for nogle 

brugere. 

For produktionsleddet indgår udledninger fra produktion og anvendelse af 

(kunst)gødning, fossile brændsler, anvendt energi og (direkte) ændringer i arealan-

vendelse siden 2008. Brændstof og energi anvendt i skovdrift er også inkluderet. 

For bearbejdningsleddet ('processing steps') inkluderes effektivitet af anlæg, an-

vendt elektricitet og fossilt brændsel, og andre input, og der tages hensyn til pro-

                                                      
3
 Office of Gas and Electricity Markets 

4
 UK Solid and Gaseous Biomass Carbon Calculator, version 2.0 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0011&from=EN
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duktion af biprodukter. Tørring indgår idet start og slutfugtighed noteres. Transport 

indregnes i det forudgående led - således indgår f.eks. transport af flis i flisproduk-

tionsleddet. 

Udregningen bag anvendelsesleddet er ikke tilgængelig og det er ikke specifikt 

udtrykt i vejledningsmaterialet, hvilke udledninger der indgår. I bruger-interface ind-

tastes følgende information: 

Tabel 2. Oversigt over faktorer der indgår i udregning af anvendelsesleddets udledninger i 

OFGEM’s værktøj. 

Element Information 

Biomasseinformation 

Biomasse type >20 mulige typer biomasse inkl. løvtræ og nåle-

træ, tyndingstræ, træaffald, end-of-life træ 

Fugtighed ved levering Angives i % 

Biomasse form Eksempelvis træpiller eller træflis 

Laveste varmeværdi ved afbrænding MJ/kg 

Proces type for tørring Eksempelvis vha. naturgas, naturlig tørring eller 

andre processer  

Kraftværksinformation 

Produktionstype Kraft eller kraftvarme? 

Elektricitets- eller varme-effektivitet Kg (CO₂-ækvivalenter) pr. MJ 

Temperatur Celcius (hvis varmeproduktion) 

Størrelse på anlæg 1 MWe eller større? 

Oprindelsesinformation 

Oprindelsesland Eksempelvis Canada 

Kulstofintensitet Kg (CO₂-ækvivalenter) pr. MJ 

Mængde biobrændsel anvendt Angives i ton 

Arealanvendelse og ændring (LUC) Det angives om LUC har fundet sted, hvorefter 

separat udregning skal foretages 

 

 

 

 



  
18/22 LIVSCYKLUSVURDERINGER OG CO2-BEREGNINGSVÆRKTØJER FOR FAST BIOMASSE 

5.4 Opsamling og sammenligning 

I Tabel 3 ses en oversigt over udledninger og optag inkluderet i de tre værktøjer. 

Tabel 3. Oversigt over værktøjerne 

Led GGL Biograce OFGEM 

Produktionsled Ja Ja Ja 

Vækstforhold Nævnes ikke Nævnes ikke Kun hvis der er 

tale om ændret 

arealanvendelse 

(LUC) 

Organisk indhold Ja Kun hvis bonus 

eller ændret areal-

anvendelse 

Nej, men ja hvis 

LUC  

Vand Dræning Nævnes ikke Nej, men ja hvis 

LUC 

Nedbør Nævnes ikke Nævnes ikke Nej, men ja hvis 

LUC 

Temperatur Nævnes ikke Nævnes ikke Nej, men ja hvis 

LUC 

Skovdrift Ja Ja Ja 

Høst- og tyndingsteknik Nej Nej Nej 

Planlægning Nej Nej Nej 

Jordbehandling Ja, fra anvendelse 

af kunstgødning og 

plantebeskyttelse 

Kun hvis bonus 

(dvs. hvis der op-

nås kulstofoptag) 

Ja, fra anvendel-

se af kunstgød-

ning og plante-

beskyttelse 

Skala Nævnes ikke Nævnes ikke Nævnes ikke 

Hvilken skala anvendes?  Det areal biomas-

sen er høstet fra 

Det areal biomas-

sen er høstet fra 

Det areal bio-

massen er høstet 

fra 

Scenarier Nævnes kort Ja Nej 

Skifte mellem arealanvendelser Ja, efter 2008 Ja, efter 2008 Ja, efter 2008 

Transportled Ja Ja Ja 

Fugtighed/densitet af last af biomasse Ja, vægt Ja Ja 

Længde af transportvej og fordelingen af trans-

portformer 

Ja Ja Ja 

Transportform Ja Ja Ja 

Losning, lastning og opbevaring Uklart Ikke direkte Nævnes ikke 

Forarbejdningsled Ja Ja Ja 
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Tørring Ja, alle processer 

der forbruger 

energi og eller 

brændsler indgår, 

men nævnes ikke 

direkte  

Ja, specifikt Ja, specifikt 

Formaling Ja, specifikt Ja, specifikt 

Presseproces Ja, specifikt Ja, specifikt 

Nedkøling Nævnes ikke Nævnes ikke 

Teknologi og proces Ja, specifikt Ja, specifikt 

Anvendelsesled (energisektor) Nej Ja, men kun CH4 

og N2O 

Ja, men uklart 

hvordan 

Vandindhold - Ja Ja 

Kulstofdensitet - Nej Ja 

CCS/CCR - Ja Nævnes ikke 

Forbrændingsprocessen - Ja Ja 

Indirekte effekter Nej Nej Nej 

Indirect Land Use Change (ILUC) Nej Nej, kun LUC Nej 

Indirect Wood Use Change (IWUD) Nej Nej Nej 

Indirect Fuel Use Change (IFUC) Nej Nej Nej 

 

Alle tre værktøjer inkluderer transport og processled ret ensartet og umiddelbart 

fyldestgørende i forhold til de faktorer, der blev identificeret ovenfor. Ingen af værk-

tøjerne inkluderer indirekte effekter på arealanvendelse, brugen af træbiomasse 

eller ændringer i marginalbrændstoffet. Værktøjerne er alle produceret, førend dia-

logen i EU omkring ILUC faktorer blev afsluttet, og der har dermed ikke været en 

konsolideret metode at bygge på. 

5.4.1 Forskelle og ligheder på tværs af værktøjerne  

GGL indregner jordens organiske indhold, således at dyrkning på evt. organiske 

jorde (f.eks. tørvejorde) ikke tillades og at udledninger fra dræning (sket før end 

2008) skal medtages. De to andre værktøjer medtager ikke vækstfaktorer, der rela-

terer sig til produktionsleddet. 

Udledninger fra anvendelse af maskiner nævnes specifikt i både OFGEM, Biogra-

ce II og GGL. Ligeledes indgår udledninger fra gødsknings- og plantebeskyttel-

sesmidler, men kun specifikt i GGL og OFGEM. I Biograce II nævnes specifikt den 

bonus for bæredygtig jordbearbejdning og tilplantning af såkaldte nedbrudte area-

ler, som der også gives incitament til i VE-direktivet med en bonusordning på 29 

gCO2 pr. MJ biobrændstoffer eller flydende biobrændsel, såfremt biomassen 

stammer fra genoprettede nedbrudte arealer (EU Direktiv 2009/28/EF, bilag V). 

Det areal, der inkluderes i beregningerne, er i alle tilfælde kun det areal, hvorfra det 

udtagne materiale kommer. Som anført tidligere kan skala og indirekte effekter, 

f.eks. ændringer i arealanvendelsen og dermed indirekte udledninger af drivhus-

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
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gasser, have endog meget stor betydning for kulstofbalancen. Hvis ikke de indirek-

te effekter af øget brug af fast træbiomasse tages i betragtning, kan det ikke fast-

slås om biomassen er kulstofneutral, og dermed om udledninger i anvendelsesled-

det kan udelades. Der foreligger på nuværende tidspunkt meget få muligheder for 

præcist at kvantificere de indirekte effekter af brugen af fast biomasse, men det må 

dog antages, at det er tænkeligt, at øget brug af fast biomasse kan have indirekte 

effekter på arealanvendelse og dermed betydningsfulde indirekte udledninger af 

drivhusgasser. 

I VE-direktivets metode udelades anvendelsesudledningerne ud fra den betragt-

ning, at mange landbrugsafgrøder og rest- og affaldsprodukter enten indgår i en 

årlig kulstofcyklus eller har afskrevet deres kulstofindhold gennem tidligere anven-

delse og derfor anses for at være kulstofneutrale. Værktøjerne henviser til VE-

direktivet for at begrunde udeladelsen. Uanset denne udeladelse medtager Biogra-

ce II de drivhusgasudledninger, der ikke stammer fra CO₂ (de såkaldte non-CO₂ 

drivhusgasudledninger som metan, CH4, og lattergas, N2O). Disse udledes f.eks. 

fra kraftværkets processer. Det bemærkes, at i Biograce II sættes drivhusgasud-

ledningerne som følge af dyrkning af biomasse, f.eks. til kunstgødning og diesel-

forbrug, til 0/nul for affaldstræ fra skovbruget, savværker, mv., mens disse udled-

ninger inkluderes for træ, der dyrkes med energiproduktion som primært formål. 

Det er således kun biomasse, der betragtes som restprodukt ("residue") for hvilken 

dyrkningsleddet udelades. Udledningerne fra forarbejdning og transport beregnes 

på samme måde for alle typer træ. 

Derudover giver Biograce II mulighed for at indregne CCR og CCS. Værktøjet skal 

også have oplysninger om vandindholdet af eksempelvis træpillen, hvilket antyder, 

at der foregår en udregning på dette led. OFGEM går skridtet videre og skal have 

information om kulstofdensiteten af den anvendte biomasse, men pga. den ander-

ledes opbygning af værktøjet er det ikke muligt at afgøre om og i givet fald i hvilket 

omfang, udledningerne fra afbrændingen af biomassen indgår. GGL udelader fuld-

stændigt dette led, også i vejledningen. 
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