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Föreningen Etanol.nu startade 2003 som ett forum på internet. 2005 bildades själva föreningen. Föreningen sprider information om etanol som bränsle genom hela kedjan från produktion till förbrukning både vad gäller miljö, teknik och ekonomi. Etanol.nu verkar för att kunskapen om etanol och konvertering av bensinmotorer till etanoldrift ökar. Vi har stor erfarenhet och är övertygade om att etanol och E85 är ett bra bränsle med miljöfördelar som passar i dagens bilar förutsatt att motorn ställs in rätt. Drygt 2000 personer är registrerade på forumet och hemsidan har ca 1500 unika besökare per dag.



Synpunkter på förslagen i Vägverkets ”Redovisning av regeringsuppdrag angående efterkonvertering av personbilar för alternativbränslen”



Sammanfattning

Etanol.nu är positiva till att ett regelverk införs men reglerna måste vara enkla och kostnadseffektiva. Enkla regler gör att de blir lätta att följa och efterlevnaden blir god. Enkla regler ger fler konverterade fordon vilket ger ökad miljönytta. Enkla regler som efterlevs underlättar kontroll av miljömålen. Enkla regler gör det rimligt att konvertera bilar av alla årsmodeller.
 
Tuffa och dyra krav kan leda till dålig efterlevnad och därmed äventyras syftet med regelverket. Tuffa och dyra krav kan leda till att endast de senaste årsmodellerna konverteras och årsmodellerna 93-99 utestängs eftersom det blir orimliga kostnader att konvertera en bil med några år på nacken.

Etanol.nu anser att man måste ta hänsyn till att HC-utsläppen vid etanoldrift är betydligt mindre skadliga för miljö och hälsa än vid bensindrift. Etanolfordon måste därför få lindrigare krav för HC-utsläpp som står i proportion till dess skadlighet.

Etanol.nu anser att många farhågor och påstådda risker med konverterade fordon är kraftigt överdrivna. 

Regeringen har uttalat en ambition att Sverige ska vara oljeoberoende år 2020 dvs redan om 14 år. Bilars medellivslängd på 20 år innebär sålunda att samtliga bensinbilar som såldes efter år 2000 antingen ska konverteras till ett annat bränsle eller skrotas i förtid!

Vi förespråker därför ett regelverk där enkla och billiga konverteringstyper tillåts så länge bilens totala miljöpåverkan minskar i och med konverteringen. Allt i syfte att få fram ett regelverk med största möjliga miljönytta.  








Litteraturstudierna
Etanol.nu anser att litteraturstudierna som nämns delvis är både av äldre årgång och av mindre relevans för utredningen och därför har begränsat värde. I exempelvis en australiensisk studie som man refererar till har tester gjorts med 80 % bensin där man dessutom tillsatt 1% vatten (E85 är vattenfri) i bränsleblandningen. I andra fall hänvisar man till material från tidigt 80-tal och 90-talet.   


Avgastesterna
Rapporten ska utreda efterkonvertering. De avgastester man gjort redovisar sex fabriksbyggda och två konverterade fordon varav det ena får anses falla utanför ramarna. En miss i utredningen är att man inte testat avgasvärdena före konvertering. Etanol.nu anser därför att testet med den konverterade Skodan ska göras om. Vi anser också att det behövs fler tester med konverterade fordon så att man kan se ett mönster i utsläppsnivåerna.   


Vilka typer av E85-konverteringar bör accepteras?
Etanol.nu är negativa till utredningens förslag att inte tillåta en bil som kan köras på två fasta lägen. 

Etanol.nu stödjer i övrigt utredningens förslag om vilka typer av E85-konverteringar som bör accepteras. 

Fordonsägaren måste kunna växla mellan etanol och bensindrift dels vintertid om fordonet inte har motorvärmare samt då det inte finns E85 i alla länder. Man kan anta att bilägaren är intresserad av att motorn fungerar så bra som möjligt och att den inte tar skada. Fordonsägaren kommer därför att justera konverteringsutrustningen för att få bästa möjliga funktion.


Säkerhet och materialkompatibilitet vid etanolkonvertering
Utredningen anser det befogat att ställa krav på de komponenter som kan komma i kontakt med bränslet. Säkerställandet av att komponenterna är av rätt kvalitet föreslås göras genom intyg från fordonstillverkaren eller komponenttillverkaren. 

Etanol.nu är starkt negativa till förslaget att kräva intyg från fordons- och komponenttillverkare. Sannolikt saknar de flesta fordons/komponenttillverkarna uppgifter om etanolkompatiblitet. Samtidigt har vår praktiska erfarenhet visat att material inte tagit skada av etanolbränslet.

Etanol.nu ser stora praktiska problem med förslaget.
Komponenter i allmänhet
Hur vet man vilket fabrikat man har i bilen? Farhågan är att fordons- och komponenttillverkarna inte kan lämna ut alla nödvändiga uppgifter för att man ska kunna visa upp relevanta intyg. 

	Olika bilmodeller med ett stort antal motoralternativ och årsmodeller m.fl faktorer gör att det sannolikt kommer att vara mycket svårt att få fram intyg som uppfyller det tänkta syftet. 


	Tillgänglig erfarenhet säger att de plast- och gummimaterial som biltillverkare i praktiken använder för bensin är beständiga även mot etanol/bensinblandningar.


	Den fotodokumentation som BSR i Växjö redovisar av en Volvo 940 visar inget behov så som utredningen föreslår.  


	Syftet kan anses gott men kan antas leda till att många komponenter byts i onödan. Det innebär att miljönyttan minskar och konverteringen blir dyrare för bilägaren.


	Fordonet kan ha fått delar utbytta i samband med service vilket gör att annat än originaldelar kan finnas i fordonet.


Etanol.nu anser inte det här vara ett så stort problem att det motiverar de krav som utredningen föreslår.

Etanol.nu föreslår istället att slangar och komponenter kontrolleras vid registreringsbesikt-ningen på samma sätt som vid en kontrollbesiktning. Om det ställs krav på att konverteringen ska göras fackmannamässigt finns utrymme att ålägga konverteraren att kontrollera komponenterna och vid behov byta delar.
Installationer i tank
Etanol.nu är starkt negativa till krav på ändringar i installationer i tanken. 

Så gott som alla elektriska bränslepumpar för bilar (årsmodell -73 och senare) är utformade så att alla elektriska delar är placerade i ett utrymme i pumpen som är fyllt med bränsle. Detta gäller oavsett om pumpen är placerad i bränsletanken eller utanför. Eftersom de elektriska delarna är placerade på trycksidan om själva pumpelementet kan aldrig luft få tillträde dit ens om man kör slut på bränsle. Pumpen klarar nämligen inte att suga luft. 

E85 har tankats i Sverige i flera år nu i både fabriksbyggda FFV-bilar och privatkonverterade fordon utan problem.

Under konferensen ”Snart lagligt att konvertera till etanol- och gasdrift” (Växjö, okt 2005) redogjorde SEKAB för säkerhetsaspekterna. Vägs alla riskfaktorer samman blir slutsatsen att risken kan ses likvärdig med bensin eller något lägre.

Utredningen har inte heller i något fall kunnat visa att etanolbränslet orsakat brand så som det spekuleras om.

Det bör observeras att europastandarderna för elsäkerhet, t ex den nämnda EN 60079-10:2003 inte är tillämpliga på utrustning för motorfordon, som matas med ofarlig spänning (SELV) från fordonets egen generator/batteri.

Etanol.nu har gjort egna tester med E85 i bränsletank vid 15°C, -5°C och vid -18°C låga utan att få explosioner eller se betydande skillnader jämfört med bensin. De skillnader vi sett är till etanolens fördel (svårare att antända, kallare låga).

Ändrade regler gör det dyrare för bilägaren att konvertera vilket riskerar att leda till dålig efterlevnad.

Etanol.nu anser inte det här vara ett så stort problem att det motiverar de krav som utredningen föreslår.


Avgaskrav vid etanolkonvertering
Etanol.nu anser att man måste ta hänsyn till att HC-utsläppen vid etanoldrift är betydligt mindre skadliga för miljö och hälsa än vid bensindrift. Kraven för HC-utsläpp från etanolfordon måste därför anpassas så att de  står i proportion till dess skadlighet. 

En stor del av HC-utsläppen i samband med kallstart av en E85-driven motor är oförbrännd etanol. Etanol förekommer naturligt i samband med t ex allehanda jäsnings- och förruttnelseprocesser. Etanolutsläpp är ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt betydligt mindre skadligt än de flesta andra kolväten. Etanol innehåller t.ex inga aromatiska kolväten. Dessutom torde etanolutsläppen storlek vara närmast försumbart jämfört med etanolutsläpp från spolarvätska. 

Etanol.nu stödjer därför, med undantag för HC-utsläppen, utredningens grundtanke att  etanolkonerteringen inte ska ge försämrade avgasvärden men vill dock framföra:

	Fram till dess det fastställs ett referensbränsle med etanol måste handelskvaliteten av E85 godtas.


	Kontrollförfarandet runt OBD-funktionen måste vara rimliga och får inte fördyra konverteringen på orimligt sätt.



Hållbarhet vid konvertering – skyldighet att tanka föreskrivet bränsle


Etanol.nu är starkt negativa till nuvarande lagförslaget där tillverkaren av konverteringssatsen får fullt ansvar för de utsläppsbegränsande anordningarna.

Det måste anses orimligt att tillverkaren av konverteringssatsen får fullt ansvar för de utsläppsbegränsande anordningarna. Ansvaret måste delas solidariskt eller proportionerligt mellan tillverkaren av fordonet och tillverkaren av konverteringssatsen om det inte är uppenbart att felet beror på endera parten. 

Etanol.nu är starkt negativa till nuvarande förslaget om skyldighet att tanka föreskrivet bränsle.

Motor- och bränslemarknaden är i mycket kraftig förändring nu. Nya bränslen presenteras i en jämn ström och fler är under utveckling. De nya bränslena måste få en chans på marknaden. Utredningens förslag bromsar utvecklingen av nya bränslen. Lagförslaget skulle stoppa ett bränsle med miljöfördelar medan nya och ibland mer miljöstörande bensin- och dieselbränslen kan introduceras utan problem vilket får anses vara fel i dagen samhälle. 

Etanol.nu anser:

	Lagtexten måste anpassas så att miljöbränslen släpps fram. 


	Nuvarande lagförslaget kan antas få mycket liten praktisk nytta och bli mycket svår att kontrollera.



Andra krav – effekthöjning
Etanolbränslet ger vissa möjligheter till ökad verkningsgrad och därmed minskad bränsleförbrukning men samtidigt högre max effekt. I de fall en konvertering kan öka motorns verkningsgrad bör en måttlig effektökning utöver 5 % tillåtas.


Typgodkännande och registreringsbesiktning av konvertering för E85
Etanol.nu stödjer i princip utredningens förslag när det gäller typgodkända konverteringskit av nyare bilar som fortfarande omfattas av tillverkargarantier. 

För bilar som inte längre omfattas av tillverkargarantier bör det utredas om inte en enklare registreringsbesiktning kan räcka. Där kontrolleras förslagsvis att styrsystemet håller lambdavärden som motsvarar lambda-värdena vid bensindrift och att utsläppsvärden håller sig inom samma ramar som vid bensin-drift där särskild hänsyn tas till HC-utsläppens lindrigare miljöpåverkan vid etanoldrift. En sådan enklare registreringsbesikning skulle då kunna innefatta en provkörning med en portabel avgasanlysator inkopplad. 

Etanol.nu saknar en miljöeffektsanalys av förslaget där man tar ett helhetsgrepp om konverterade bilars utsläpp. Genom fördelar när det gäller utsläpp av koldioxid och HC skulle man sannolikt komma fram till att enkla regler för typgodkännande och registrerings-besiktning leder till ökad miljönytta. Ett viktigt led i ökad miljönytta är att enkla regler införs för årsmodellerna som ligger mellan det att tillverkargarantin slutat gälla och 1993 då miljöklasser infördes i Sverige. Dessa fordon utgör idag en betydande andel av fordonsflottan. Här finns stor potential till miljönytta samtidigt som investeringsviljan hos bilägarna är generellt betydligt lägre än hos ägare av nyare bilar. 


Förslag till författningsförändringar
Etanol.nu är starkt negativa till utredningens förslag till ändring /införande av:

LMA (2001:1080)   5 §
LMA (2001:1080) 19 a §

FMA (2001:1085).   5 a §

Utredningen föreslår att det läggs stora uppgifter på fordonsägaren och tillverkaren av konverteringssatsen att visa intyg och ta ansvar. Detta är omotiverade kostnader och hinder som försvårar konverteringsarbetet. 
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