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Sammendrag: 

Etterkonvertering av personbiler til 
etanoldrift  

I dette prosjektet har vi gjennomgått erfaringene fra den svenske ordningen for 
etanolkonvertering. Det har også blitt utført litteraturstudier på bioetanol, en 
spørreundersøkelse og en kost– nytte analyse av en eventuell regelverksendring 
for å tillate en etterkonvertering av personbiler til å kunne gå på bioetanol. 
Rapporten viser at et en regelverksendring, tilsvarende den i Sverige, som vil 
tillate etterkonvertering, vil ha positive miljøeffekter, men at det likevel ikke vil 
være samfunnsøkonomisk lønnsomt.  
 
 
Bioetanol 

Bioetanol kan være en erstatning for fossilt drivstoff (olje, kull og gass). Bioetanol 
lages med utgangspunkt i planter som inneholder sukker, cellulose eller stivelse. 
En vanlig form for slikt drivstoff er E85, som består av 85 prosent bioetanol og 15 
prosent bensin. For 100 prosent bioetanol kan hele syklusen, fra å dyrke plantene 
til utnyttelse i bil, gi en reduksjon av CO2-utslipp på 72 % sammenlignet med 
bruk av fossil bensin. 

 

Bakgrunn og metode 

Den 1. juli 2008 åpnet det svenske regelverket (Motorfordons avgasrening och 
motorbränslen, SFS 2001:1080) for lovlig konvertering av bensinbiler til 
etanoldrift. Basert på erfaringene fra den svenske ordningen for 
etanolkonvertering vil norske myndigheter vurdere grunnlaget for å innføre en 
tilsvarende ordning i Norge. Rapportens hovedformål er å vurdere en ordning, 
tilsvarende den i Sverige om lovlig konvertering av bensinbiler til etanoldrift. 

Det har blitt foretatt en omfattende litteraturstudie med fokus på etterkonvertering 
av biler til ”Flexi Fuel Vehicles” (FVV). Litteratursøket er foretatt med 
utgangspunkt i skandinaviske og engelske betingelser for E85 konverteringen. 
Svenske myndigheter har blitt direkte kontaktet med spørsmål. Det har også blitt 
gjennomført en spørreundersøkelse blant norske interessenter. Formålet med 
undersøkelsen har vært å innhente synspunkter fra bransjen, eksperter, NGOer, 
verksteder og andre. Til slutt er det blitt gjennomført en kost -nytte analyse av en 
eventuell regelverksendring. 
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Teknologistatus 

Biler som kan kjøres på varierende blandninger av vanlig bensin og etanol blir 
kalt for ”Flexi Fuel Vehicles” som forkortes til FFV. Det eksisterer også tekniske 
løsninger som kan etterkonvertere vanlige bensinbiler til å bli FFV. I Sverige kan 
disse løsningene typegodkjennes for lettere å godkjenne bilen hos Bilprovningen.  

Konverteringen skjer blant annet ved at drivstoffinnsprøytningen og 
tenningsøyeblikket justeres, noe som fører til at bilen kan kjøres på bensin med 
varierende mengde etanolinnhold. 

Fordampingsutslipp ved fylling er ikke et spesifikk problem for konverterte biler, 
men gjelder alle FVV.  

Utredningene før lovendringen trådde i kraft Sverige viste at enkelt eller dårlig 
konverterte biler kan få kraftig økt utslipp av regulerte gasser. De ulike 
bilmodellene bør derfor testes med de ulike konverteringssystemene i forhold til 
deres utslipp før og etter en konvertering. 

 

Typegodkjenning  i Norge 

I henhold til Kjøretøyforskriften kap 7.3 må kjøretøyet godkjennes på nytt når det 
ikke er i samsvar med vognkortet.  Vognkortet innholder blant annet informasjon 
om drivstoff og bilens effekt. Begge disse opplysningene endres ved en 
konvertering til FFV. De tekniske spesifikasjonene, som totalvekt, understell mm 
vil vanligvis ikke bli berørt ved en konvertering til E85. 

 

Typegodkjenning i Sverige 

For typegodkjenning av et konverteringssystem stilles det krav til avgasstesting. 
Motoreffekten får ikke overstige med mer enn 5% av den opprinnelige effekten. 
Konverteringen må heller ikke påvirke kjøretøyets eventuelle system for 
feilsøking og selvdiagnostisering (OBD system).  

Produsenten av konverteringssystemet må dokumentere til Trafikverket at 
avgassene til kjøretøyet overholder de kravene som opprinnelig ble stilt før bilen 
ble konvertert. Det må også dokumenteres at bilmodellens komponenter tåler E85. 
Konverteringssystemet må altså godkjennes for hver bilmodell. Produsenten må 
også være ISO 9001 sertifisert eller ha et lignende kvalitetssystem. 

 

Internasjonalt 

Generelt går EUs strategi ut på å redusere CO2 gjennom å øke energieffektiviteten 
i bilparken. Våre undersøkelser tilsier at det er lite interesse internasjonalt for å 
foreta lignende regelverksendringer som den svenske.  
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Økonomiske forhold 

Det tidligere Vägverket nå Trafikverket, har lav arbeidsbelastning med å håndtere 
etterkonverteringer av personbiler.  

Prisen for en enkel etterkonvertering på verksted ligger et sted mellom 7000 - 
10 000 NOK avhengig av bilmodell. Tatt i betraktning virkningsgraden, oljeskift, 
prisforskjellen på drivstoff , vil det ikke være økonomisk lønnsomt for 
forbrukeren å etterkonvertere en bil til etanoldrift for mindre enn 14 000 km 
kjøring i året. Hvis derimot staten bekoster etterkonverteringskostnaden vil det 
være lønnsomt å kjøre på E85 uansett kjørelengde. Beregninger viser at 
etterkonvertering til E85 ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt med dagens 
prisnivå og teknologistatus.  

 

Interessentenes syn på E85 

Det ble foretatt en spørreundersøkelse for å innhente synspunkter fra bransjen, 
eksperter, NGOer og andre. Spørreskjemaet som ble brukt foreligger som vedlegg 
til rapporten. Svarprosenten var 16,4%. Respondentene hadde ikke har en klar 
formening eller standpunkt angående etterkonvertering av personbiler til 
bioetanol. Lav svarprosent kan indikere liten interesse i bransjen for 
etterkonvertering av personbiler til FVV.  
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