Livsløpsvurdering på øl brygget
av Sagene Bryggeri i 2020
LCA analyse basert på 2020 data input fra Oslo og Arendal

Innledning og metodikk
Hensikten med denne analysen er å få oversikt over "klimafotavtrykket" eller klimaregnskapet i et
livsløpsperspektiv for øl brygget av Sagene Bryggeri i Oslo og Arendal med fokus på utslipp av klimagasser (GHGs
– greenhouse gasses) beregnet i tonn CO2 ekvivalenter (tCO2e). Analysen omfatter samtlige relevante
klimagasser som er omregnet til tonn CO2-ekvivalenter og tar ikke for seg andre miljøkonsekvenser forbundet
med produksjon av Sagene Bryggeri øl.
Analysen er basert på produksjonsvolumer for 2020 og omfatter alle utslipp av klimagasser fra produksjon og
transport av råvarer, emballasje, ølbrygging, til og med distribusjon av øl til kunden.
Sagene Bryggeri ønsker å bruke denne analysen for å kompensere for sine klimagassutslipp og dermed tilby
klimanøytralt øl. Et viktig formål med å gjøre en slik analyse er å få en bedre forståelse for hvor utslippene
stammer fra, og dermed også gjøre det mulig å utarbeide en handlingsplan.
Som basis for beregningen er det benyttet eksterne livsløpsanalyser som dekker utslipp frem til ferdig råvarer og
produksjon av emballasje. For å beregne karbonfotavtrykk er det samlet inn data på de viktigste innsatsfaktorene
som går med til å levere øl til kunde. De underliggende livsløpsbergeningene ble gjort i 2018 og oppdatert i 2020.
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Verdikjeden av Sagene Bryggeri ølbrygging

Figur 1: Flytskjema for ølbrygging i Sagene Bryggeri
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Resultat livsløpsvurdering - Sagene Bryggeri ølbrygging 1/3
Livsløpsvurdering av øl fra Sagene Bryggeri viser at 76% av
det totale utslippet kommer fra produksjon av råvarer og
emballasje. Dette inkluderer dyrking av bygg, vann og CO2forbruk
samt
utvinning
av
råvarer
for
emballasjeproduksjon. Utslipp relatert til bruk av additiver
vurderes til å utgjøre mindre enn 1% av innsatsfaktorene i
verdikjeden. Additiver er ikke-vesentlige innsatsfaktorer og
vi velger derfor å ekskludere disse fra analysen.
Ølbrygging og avfallshåndtering utgjør 6% av det totale
utslippet. Ølbrygging omfatter energiforbruk fra følgende
prosesser: maling, mesking, filtrering, varmeveksling,
tapping og innpakning. Det benyttes ikke fossilt brensel
direkte i prosessen, kun strømforbruk.
Transport av råvarer og emballasje utgjør 11% av det totale
utslippet, mens utslipp knyttet til distribusjon utgjør kun
5%. Øl fra Sagene Bryggeri blir kun distribuert i Norge.
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Figur 2: Prosentvis fordeling av karbonfotavtrykk fra Sagene Bryggeri ølbrygging
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Resultat livsløpsvurdering - Sagene Bryggeri ølbrygging 2/3
GHG utslipp fra Sagene bryggeris produksjon utgjorde i 2018
totalt 472,6 tCO2e. Den største utslippskilden var produksjon
av råvarer og emballasje, hvilket til sammen tilsvarte 358,4
tCO2e (76%).
GHG utslippet knyttet til avfallshåndtering utgjorde 4,7 tCO2e
(1%) mens ølbrygging stod for 30,1 tCO2e (6%).

Totale GHG utslipp 2018 (tCO2e)
Avfallshåndtering
Øl distribusjon
Øl brygging

Utslippet knyttet til transport av råvarer og emballasje stod for
53,9 tCO2e (11%), mens distribusjon av øl ble beregnet til –
25,5 tCO2e (5%).
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Figur 3: Totale GHG utslipp fra ølbrygging i Sagene Bryggeri 2018

http://www.sagenebryggeri.com/
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Resultat livsløpsvurdering - Sagene Bryggeri ølbrygging 3/3
Analysen viste at det er en forskjell mellom øl brygget i Oslo og Arendal, men differansen vi fikk i beregningene kan skylles forskjell i
produksjonsvolumene som påvirker effektiviteten.
Tilsvarende LCA analyser for denne type øl andre steder viser sammenlignbare resultater. Vi vurderte derfor at resultatene av denne
analysen hadde en relativt høy grad av sikkerhet og at analysen dermed gir et fornuftig bilde av klimabelastningen knyttet til Sagene øl.
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Totale GHG utslipp fra Sagene bryggeris ølproduksjon i 2020

Resultatene fra livsløpsvurderingen presentert på forrige sider
(basert på data fra 2018 og 2020) har blitt brukt på Sagene
bryggeris produksjonsvolumer i 2020. Då får vi følgende
resultater:
Totale GHG utslipp fra Sagene bryggeris produksjon i 2020:

473,7 tCO2e.

Dette er en økning på cirka 0,2% sammenlignet med resultatet
fra forrige år. Det kan først og fremst skyldes på at en større
andel av den normale ølen produsertes i Oslo i 2020, hvilket er
koblet opp i mot en høyere utslippsfaktor per liter. Totalt
produserte Sagene Bryggeri 8% mindre øl i 2020 enn forrige
år.

Et karbonfotavtrykk på 473,7 tCO2e tilsvarer…
Produksjon av 94 740 kyllinger
(5 kg CO2e per kylling)

1 563 en-vei reiser mellom
Oslo-Tromsø med bensinbil
(0,1743 kgCO2e/km)

Total:
473,7 tCO2e

Produksjon av 18 948 kg
størfekjøtt (25 kgCO2e per kg
størfekjøtt)

316 familier (à 4 personer)
som flyr fra Danmark til
Spania og tilbake (1 500
kgCO2e per familie)
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