
 

 
 
 
Bioenergi, termodynamikk og klima 

Det går en debatt i Klassekampens spalter om bioenergiens muligheter og begrensninger. 
Trygve Refsdal argumenterer for at den er mest egnet til oppvarming, mens Kåre Gunnar 
Fløystad ikke deler denne oppfatningen. 
 
 
Bioenergi som klimavennlig energikilde hviler på en rekke forutsetninger. Bruk av andregenerasjons 

bioenergi (organisk avfall) som energikilde (ved forbrenning) har selvsagt mye for seg. Hvis det 

derimot handler om førstegenerasjons bioenergi, biomasse som dyrkes fram utelukkende for å skaffe 

energi til forbruk, stiller det seg annerledes. For at det skal bli en netto gevinst i karbonbinding, må det 

jo skje en gjenvekst tilsvarende uttak. Dette vil kreve ikke bare planting og skjøtsel; det vil heller ikke 

gå lang tid før en må gjødsle arealene. Da er det mest realistisk å bruke kunstgjødsel, som er svært 

energikrevende i produksjon. I tillegg kommer de andre innsatsfaktorene. I landbruk er forholdet 

mellom energiinnsats og energiproduksjon i mange tilfeller 10:1. 

 

Men så kommer termodynamikken. Første lov er velkjent: Energiens mengde er konstant; den kan 

bare skifte form. Andre lov er det langt færre som kjenner til: Når energi omsettes til arbeid, taper 

energien kvalitet, det vil si evnen til å utføre arbeid. Førsteklasses energiformer er stillingsenergi, 

bevegelsesenergi og elektrisk energi. Overganger mellom disse energiformene skjer med svært små 

energitap. Annerledes stiller det seg med bioenergien (eller fossile materialer, som jo bare er lagret 

bioenergi). Her er energien er kjemisk bundet, en andreklasses energiform som må foredles for å 

kunne brukes til arbeid eller transport. Men prisen for å heve energikvaliteten er at halvparten av den 

opprinnelige energimengden omsettes til spillvarme (tredjeklasses energi), som ikke lenger kan brukes 

til å utføre mekanisk arbeid. Det er dette som skjer ved et gasskraftverk, og det samme tapet finner vi 

skjer ved all forbrenning av organiske materialer (fossile eller ferske) som skal brukes til å drive 

maskiner og motorer i industriell produksjon og transport. Når det gjelder bilen, går bare 30 prosent til 

framdrift, resten er fyring for kråka. 

 

Dette er bakgrunnen for at bioenergi egner seg best til oppvarming. Annen bruk innebærer oftest et 

stort tap av energi, og det har vi ikke råd til. Oljekaminene forsvant på grunn av utslippene, og takk og 

pris for det. Men det var riktig bruk av energikvalitet til oppvarming, slik bioenergi er det. Elektrisk kraft 

til oppvarming gir ingen utslipp (hvis kilden er fornybar), men innebærer en sløsing med energikvalitet; 

den burde primært brukes til maskiner og belysning. 

 

Selvsagt må vi satse på fornybar energi, herunder bioenergi. Men den hviler altså på en rekke 

forutsetninger. Ikke noe tre (!) vokser inn i himmelen. Det å erstatte den fossile energien er et større 

prosjekt enn vi aner. 

 

Det viktigste er derfor: Energiomsetningen må ned! Her ligger grunnproblemet – og det berører 

økonomien og hele vår livsstil. Men slike temaer er for tabuer å regne; veksten kan ikke anfektes. Ikke 

ennå. 
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