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Biodrivstoff og helse 
Folkehelseinstituttet og Klimaforurensningsdirektoratet (Klif) har fått et oppdrag fra 
Miljøverndepartementet (MD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om å vurdere risiko for 
uønsket helseskade ved bruk av biodrivstoffblandinger versus rent fossil drivstoff og rent biodrivstoff. 
Folkehelseinstituttet og Klif har utarbeidet et felles notat som først skisserer rammebetingelser i dag 
og fram mot 2020 (krav til drivstoff, omsetning, utslipp og lokal forurensning); kunnskapsstatusen på 
utslipps- og helsesiden og til slutt en oppsummering av behov for videre arbeid og plan ved eventuell 
økning av biodrivstoffandelen.  
 
Hovedkonklusjoner:  
 

• Kunnskapen om mulige uønskede helseeffekter ved bruk av biodrivstoff er mangelfull.  
• Ved en biodieselinnblanding på dagens nivå (opp mot 7 %) vurderer vi at de helsemessige 

konsekvensene trolig er tilsvarende som for ren fossil diesel. 
• Ved en økning av biodieselinnblandingen opp mot 20 % er ytterligere forskning av mulige 

helseskader påkrevet. Dette gjelder både biodrivstofftype (inkludert andre generasjons 
biodiesel), forbrenningsforhold/teknologi, hvilke helseeffekter som utløses, og eventuelle 
samvirkeeffekter på helseskader av biodrivstoff og fossil  diesel.  

 
1. Rammebetingelser i dag og fram mot 2020 
 
Biodrivstoff er et samlebegrep for flere forskjellige blandinger av ulike typer kjemiske forbindelser 
som kan brukes til drivstoff, men som ikke er produsert av mineralolje. Mest fokus har det vært på 
biodiesel, som blir laget av planteoljer og animalsk fett og bioetanol, som er basert på sukker- eller 
stivelsesrike jordbruksvekster. 
 
En vurdering av eventuelle endringer i utslipp fra veitrafikken på grunn av økt andel biodrivstoff og 
tilknyttede helsevirkninger må gjøres ut i fra de rammer som eksisterende og kommende 
regelverk/krav setter. Endringer i utslipp av ulike komponenter pga økt andel biodrivstoff vil først og 
fremst være knyttet opp mot partikler og NOx. Andre helsefarlige stoffer som for eksempel 
polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) vil i stor grad også være knyttet opp til partikler. 
Betydningen av en økt andel biodrivstoff må derfor vurderes opp mot slike krav, samt en forventet 
utvikling av andel omsatt biodrivstoff og kjøretøysammensetning.   
 
1.1. Omsetning av biodrivstoff  
 

• Omsetning av drivstoff og biodrivstoff i 2009 
I 2009 ble det omsatt i overkant av 4 milliarder liter drivstoff i Norge. Av dette var  
58 % diesel og 42 % bensin. Omsetningen var omtrent den samme i 2006, men da var 49 % 
diesel og 51 % bensin. I 2009 bestod rundt 3,1 % av omsatt drivstoff til veitrafikk av 
biodrivstoff.  Denne biodrivstoffandelen ble først og fremst oppnådd gjennom innblanding av 
biodiesel i vanlig diesel. Kun 1,2 % av det omsatte biodrivstoffet var bioetanol blandet inn i 
bensin. Bioetanolen var basert på sukkerrør fra Brasil. Resten av biodrivstoffandelen (98,8 %) 
bestod av biodiesel basert på raps (97,1 %) og noe soya (1,7 %). 

 
• Omsetning av drivstoff og biodrivstoff fram mot 2020 

De siste årene har blant annet avgiftssystemet ført til at det har vært en økning i salg av 
dieselbiler til fordel for bensinbiler. I 2009 utgjorde dieselkjøretøy 72,7 % av nybilsalget1. I 
fremskrivningen i Klimakur er det forventet en økning i omsetning av drivstoff til veitransport 
fram mot 2020. Andelen dieselpersonbiler, som i dag utgjør om lag 30 %, vil øke til rundt 70 
% i 2020 ifølge fremskrivninger i Klimakur. I 2020 er det rimelig å anta at minst 10 % av 
omsatt diesel er biodiesel fordelt på 7 % førstegenerasjons biodiesel og 3 % andregenerasjons 
biodiesel. I tillegg kommer en økning i tungtransporten som i all hovedsak benytter diesel. Det 
forventes at førstegenerasjons biodiesel basert på raps samt sukkerrørsetanol vil utgjøre det 

                                                
1 http://www.ofvas.no/BILSALGET/Bilsalget_2009/Bilsalget+desember+2009.9UFRrWZn.ips 
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aller meste av dette biodrivstoffet. Andregenerasjons biodrivstoff vil sannsynligvis bestå av 
både biodiesel og etanol basert på lignocellulose (trevirke og annet avfall fra skogbruk og 
landbruk).  

 
1.2. Krav til drivstoff  

• Krav til omsetning av biodrivstoff 
Gjennom § 3-16 i produktforskriften ble det fra 1. april 2009 satt et krav om at minst 2,5 % (i 
volum) av alt omsatt drivstoff til veitrafikk skulle være biodrivstoff. Fra  
1. april 2010 ble dette kravet økt til 3,5 %. Det er foreslått en ytterligere økning til 5 % fra 1. 
juli 2011. 

 
• Krav til drivstoffkvalitet 

Gjennom EUs drivstoff kvalitetsdirektiver har det også blitt gjort endringer som påvirker 
partikkelutslippene fra særlig diesel. Maksimalt tillatt svovelinnhold i diesel har blitt redusert 
fra 50 mg/kg til maksimalt 10 mg/kg i 2009.  

 
• Krav fram mot 2020 

Fra 2011 vil det være tillatt å blande inn 10 % etanol i bensin. På sikt regner man også med at 
dette vil være tilfelle for biodiesel. Fra 2011 blir kravet til PAH i diesel redusert fra maksimalt 
11 % til 8 % m/m. Det er sannsynlig at kravet til PAH vil bli lavere fram mot 2020. I Sverige 
opererer man med tre miljøklasser for diesel hvor klasse 1 (som er mest vanlig) ikke skal ha 
målbart PAH-innhold, mens klasse 3 kan ha maksimalt 8 % PAH. Det er realistisk å tenke seg 
at lignende krav også kan bli stilt i Norge på sikt. (Effekten av et slikt krav på det faktiske 
utslippet av PAH er vanskelig å fastsette). 

 
1.3. Utslipp fra kjøretøy og lokal luftforurensning 
 

• Eurokrav 
Fra begynnelsen av 1990-tallet ble det innført europeiske utslippskrav til kjøretøy (Eurokrav). 
Eurokravene bestemmer hvor mye nye kjøretøy kan slippe ut av PM10, NOx, HC og CO. 
Utslipp av partikler fra kjøretøy er knyttet til dieselbiler, ettersom forbrenning av bensin i 
bilmotorer gir lave partikkelutslipp. Krav til maksimalt partikkelutslipp fra dieselkjøretøy er 
gradvis skjerpet gjennom de nye Euro-kravene, og har ført til betydelig reduksjon i 
partikkelutslippene fra dieselbiler. Euro 5-kravet som gjelder for alle nye diesel personbiler fra 
2009 er 0,005 g/km for partikler. Dette kravet er om lag tretti ganger strengere enn Euro1, ti 
ganger så strengt som Euro 3 og fem ganger så strengt som Euro 4.   Euro 5-kravet er like 
strengt som kravet for bensin personbiler, og medfører at i praksis må alle dieseldrevne 
person- og varebiler ha partikkelfiltre for å klare kravet. Euro 6 (fra 2014) for tunge kjøretøy 
setter også krav til maksimalt antall partikler.  
 
Eurokravene har også bidratt til å redusere NOx-utslippene, særlig fra dieselkjøretøy. NOx-
kravet i Euro 5 for dieselbiler (0,18 g/km) er nesten tre ganger så strengt som Euro 3, og det 
nye NOx-kravet i Euro 6 vil være mer enn dobbelt så strengt som  
Euro 5. En nedgang i NOx-utslippene vil også føre til en reduksjon i NO2-utslippene på sikt, 
selv om renseteknologi for nyere biler gir en høyere NO2/NOx-andel enn eldre biler. Hvordan 
innblanding av biodiesel påvirker dette utslippet er usikkert.  
  

 
2. Biodrivstoff og utslipp – kunnskapsstatus 
 
2.1. Biodrivstofftyper, blandinger og kjøretekniske forhold 
 
Sammensetningen av biodiesel kan variere betydelig med lokale ressurser og således bestå av en lang 
rekke ulike planteoljer eller animalsk fett i ulike land.  I noen områder benyttes eksempelvis palmeolje 
eller olivenolje, andre steder lages biodiesel fra raps eller animalsk fett. I Norge brukes nå nesten bare 
rapsolje. Fettsyrene må gjennom en kjemisk prosess (transesterifisering) som gjør dem mer like i 
viskositet som fossil  drivstoff. Fettsyrebasert biodiesel kan blandes med fossil  diesel i alle forhold. 
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Andelen av biodiesel/biodrivstoff kan variere fra 5 % (B5), til 20-30 % (B20-30) og sågar opp mot 50-
100 % (B50-100).  Innholdet av biodiesel i diesel varierer i forhold til lufttemperaturen i de områdene 
den brukes. Lave temperaturer vil kunne påvirke forbrenning og utslipp. Det syntetiseres nå også 
fettsyrer til biodiesel med karbonkjeder av spesifiserte lengder og antall umettede bindinger.  
 
Mange studier er foretatt av hvilken betydning innblanding av biodiesel i diesel har for utslipp, og da 
spesielt for partikler og nitrogenoksider. Resultatene synes å avhenge av flere faktorer, som 
kjøresyklus (standard europeisk (ECE-15), ”New European Driving Cycle” (NEDC), standard 
amerikansk (USEPA)), utetemperatur, motortype, drivstoffblanding og eksos etterbehandling (DPF). 
Standard kjøresykluser i EU og USA tar imidlertid ikke hensyn til norske klimatiske forhold og 
vesentlig mer varierende topografi. Det kan dermed ikke utelukkes at resultatene ved kjøring i lavere 
temperaturer og med større gjennomsnittlig stigning på veinettet vil føre til noe annerledes 
utslippsdata. Norske årlige gjennomsnitts-temperaturer ligger godt under 10 Co, mens standard 
kjøresyklus i EU og USA opererer med 20 Co. ECE-15 syklus beregner inn 3 % stigning, som Rolf 
Hagman (TØI) mener er for lavt for norske forhold (personlig meddelelse). 
  
2.1.1 Nitrogenoksider 
 
USEPA (2002) konkluderte at moderat innblanding av biodiesel i diesel, kalt B20, førte til en 2 % 
økning i NOx-utslipp. Andre rapporter viser imidlertid ulike resultater med hensyn til NOx-utslipp, fra 
en liten nedgang til en mindre økning i nitrogenoksider avhengig av motorbelastning, mengde og type 
biodiesel innblandet, sammensetningen av drivstoff, og eventuell innblanding av antioksidanter. Selv 
om nyere motorer kan se ut til å gi mindre nitrogenoksider enn eldre motorer, finnes det ingen 
omfattende testing av dette. Det savnes også hvilke konsekvenser disse endringene har for NO2-
andelen i NOx, siden det er NO2 som forårsaker helseskade. 
 
2.1.2. Partikler    
 
Generelt synes innblanding av biodiesel i diesel i tunge kjøretøy å føre til lavere utslipp av partikler 
når standard kjøresykluser legges til grunn (USEPA 2002). Det er elementært karbon 
(partikkelkjernen) som reduseres. Organisk karbon (som hovedsakelig sitter heftet på 
partikkelkjernen) synes derimot å øke noe. Partikler samlet inn fra motorer kjørt med biodiesel hadde 
noe endret struktur og syntes mer reaktive. Videre er størrelsesfordeling og partikkelantall viktige 
parametre for helsen. I de fleste undersøkelser finner man ingen endring i størrelsesfordeling ved 
innblanding av biodiesel. En studie rapporterer imidlertid at partikkeltallet økte ved bruk av B20, ved 
lav hastighet og belastning på kjøretøyet, mens ren biodiesel av rapsolje (B100) synes å gi noe lavere 
partikkelantall. I tillegg til forbrenningspartikler kan det være uforbrente komponenter som 
fettsyrerester og smøreolje som danner partikler eller er bundet til partikler i utslippet. Manzetti et al. 
(2010) legger stor vekt på økte utslipp av uforbrente fettsyrer i nanopartikkelfraksjonen i eksos fra 
biodiesel. Oksidert biodiesel (brukt stekefett) ga høyere utslipp enn annen biodiesel. Et annet viktig 
aspekt ved bruk av biodiesel er mulig påvirkning av dieselpartikkelfiltre (DPF), hvor funksjonen ser ut 
til å kunne påvirkes både positivt og negativt.  
   
2.2.3. Andre mulige skadelige komponenter 
 
Ved innblanding av biodiesel synes CO-utslippet å gå ned (USEPA 2002). Studier viser imidlertid 
varierende resultater med hensyn til utslipp av PAH og karbonylforbindelser (aldehyder, ketoner) ved 
innblanding av biodiesel. Flere studier viser en reduksjon av slike utslipp, men også økninger er 
observert. For PAH er utslippene avhengig av hvilken PAH-komponent som undersøkes. Utslippene 
av PAHer og karbonylforbindelser bør derfor undersøkes videre ved betingelser som er aktuelle i dag. 
 
 
 3. Biodiesel og uønskede helseeffekter - en kunnskapsstatus 
 
Det foreligger svært få publiserte studier om betydningen av utslipp fra biodieselmotorer for 
helsemessige effekter hos mennesker. I en studie av truckførere ble det rapportert luftveissymptomer 
hos førerne, men det var ikke forskjell på bruk av biodiesel og fossil diesel (Hasford et al.1997). En 
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seinere studie av danske arbeidere i et biodieselanlegg ga ingen økt hyppighet av respiratoriske 
symptomer (Schlünssen et al., 2010). 
 
Foreløpig er det også få dyrestudier. I en studie av mus eksponert for biodieseleksos (B50 og B100) 
ble det konkludert med at biodiesel var mer helseskadelig enn fossil  diesel. Biodiesel ga større 
endringer på hjerte-karparametre, og også på betennelsesreaksjoner i lunge og ellers i kroppen (Brito 
et al., 2010). Tzamkiozis et al. (2010) rapporterer derimot data som tyder på at drivstofftyper 
(biodiesel versus fossil diesel) har liten betydning for evnen til å gi betennelsesreaksjoner.  Bruk av 
motorteknologi som oppfyller ulike EURO-krav hadde større betydning.  
 
Det er imidlertid utført noen studier i cellekulturer, hvor eksos eller partikler dannet ved ulike 
innblandinger av biodiesel er sammenlignet med fossil diesel. Selv om disse cellekulturstudiene ikke 
kan overføres direkte til sykdomsutvikling/skader hos mennesker, er de nyttige for å kunne studere 
faktorer/endepunkter som er viktige i sykdom-/skadeutviklingen. Eksempler på slike endepunkter er 
betennelsesfaktorer og celledød som er viktige for utvikling av lunge- og hjertekarsykdommer, samt 
genskader som er sentrale i kreftutvikling og arvelige skader. Cellekulturstudier er og også nyttige til å 
sammenligne effekten av ulike partikler. 
 
Genskader. En rekke studier viser genskadelige (mutagene) effekter av alle typer dieseleksospartikler, 
men det synes å være noe mindre effekter av biodiesel (fra rapsolje) enn fossil  diesel (Bunger et al., 
2000, Swanson et al., 2007, Jalava et al.,2010, Krahl et al., 2010). Det er imidlertid også rapportert at 
biodiesel kan gi mer genskader enn fossil  diesel (Bunger et al. 2007). 
 
Celleskade.  Det er rapportert i cellekultursystemer at biodieseleksos (B100 fra rapsolje) ga mer 
celledød enn fossil  diesel (Bunger et al., 2000), mens en nylig finsk studie viste liten forskjell mellom 
biodiesel (B100) og fossil  diesel (Jalava et al., 2010). 
 
Betennelsesresponser. Det er funnet at biodiesel (B50 og B100 fra rapsolje) kan gi økt (Swanson et al., 
2009, Gerlofs-Niland et al., 2010), men også redusert (Jalava et al., 2010) frigjøring av 
betennelsesstoffer sammenlignet med fossil  diesel. En forklaring kan være at ulike 
cellekultursystemer er brukt. 
  
Samlet sett synes ikke de foreliggende studiene å tyde på store forskjeller mellom diesel og biodiesel 
på helserelaterte effekter. Det er imidlertid foretatt et begrenset antall studier, og få brede studier hvor 
en sammenligner ulike typer biodiesel og fossil  diesel, og særlig blandinger av disse under ulike 
kjøretekniske forhold. 
 
 
4.  Vurdering av dagens situasjon 
 
I befolkningsstudier er nærhet til trafikk vist å være forbundet med økt forekomst av sykelighet og 
dødelighet. Dette gjelder både ved økning i forurensning over kort og lang tid. I disse studiene skyldes 
de økte forurensningsnivåene i stor grad utslipp fra lette og tunge dieseldrevne kjøretøy. I 
eksperimentelle studier både på dyr og mennesker er det videre vist at dieseleksos/dieseleksospartikler 
har et helseskadelig potensial. Dette understøttes videre av studier i ulike cellekultursystemer. Samlet 
tyder dette på at dieseleksos har et betydelig skadepotensial.  
 
Innblandingen av biodiesel i diesel i Norge i dag skjer bare i liten grad (opp til 7 %). Som det framgår 
av avsnittet ovenfor er det få toksikologiske studier som belyser hvordan ulike andeler av biodiesel 
påvirker helserelaterte effekter. Foreliggende studier indikerer økte utslipp av enkelte komponenter 
(som NOx) ved bruk av 20 % innblanding, mens andre komponenter som partikler går ned.  Lavere 
innblanding gir trolige mindre endringer i utslipp.  
 
Etter vår vurdering gir trolig dagens biodieselinnblanding ikke  noen større  helsefare for 
befolkningen  enn bruk av ren fossil diesel. Dette bildet kan tenkes å kunne endre seg ved  høyere 
innblanding av biodiesel. Bruk av renseteknologi (DPF) har stor betydning for utslippene både ved 
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bruk av diesel og biodiesel.  Hvilke konsekvenser høyere innblanding og bruk av renseteknologi vil ha 
for utslippene og helseeffekter bør undersøkes på en mer systematisk måte. 
 
 
5. Behov for videre arbeid og plan 
 
Det er betydelige mangler i kunnskapsstatusen med hensyn til hvilke fordeler og/eller ulemper 
innføring av økte andeler av biodiesel i vanlig diesel vil medføre.  I tillegg til faktorer som motortype, 
kjøresyklus, utetemperatur, biodieseltype, grad av innblanding, og etterbehandling, vil også hvilke 
helserelaterte effekter (endepunkt) som studeres ha betydning for hvilke resultater man kommer fram 
til. Det er derfor en meget stor matrise for testing man ser for seg, hvis en systematisk gjennomgang 
skal gjennomføres.  
 
Det er særlig ved økninger av biodieselinnblanding i fossil  diesel opp mot 20 og 30 % vi synes at mer 
forskning er påkrevd for å avklare hvilke helseskadelige potensial dette vil ha. Vi tenker da på å: 
 

- undersøke den helseskadelige effekten av ”biodiesel” produsert via råstoffer, og prosesser, 
inkludert andregenerasjons biodiesel, som er relevante for bruk i Norge 

 
- studere hvordan motorteknologiske forhold, samt lave utetemperaturer, er av betydning for 

utslipp og eventuell helseskade 
 

- Undersøke aktuelle blandingsforhold med hensyn til mulige samvirkeeffekter mellom fossil  
diesel og biodiesel på helseparametre   

 
En utførlig plan for undersøkelser som bør gjennomføres kan på dette tidspunktet ikke presenteres. Vi 
vil likevel påpeke noen punkter. For å gjennomføre slike studier er det nødvendig med komplementær 
faglig kompetanse. Det tenkes da på miljøer som har kjennskap til produksjon av biodiesel, bruk av 
relevante motorteknologier og kjøresykluser, karakterisering av utslipp og undersøkelse av mulig 
helseskade. Etter vår oppfatning finnes relevante miljøer for alle disse problemstillingene i Norge 
(SINTEF, Folkehelseinsituttet, NTNU, Vestlandsforskning). I tillegg vil det være klokt å samarbeide 
med internasjonale miljøer både på produksjons- og helsesiden, og kanskje spesielt med Sverige, som 
har en betydelig satsning på biodieselområdet. 
 
Siden Folkehelseinstituttet har mest kompetanse på helsesiden vil vi kort nevne enkelte momenter på 
dette området og med en trinnvis tilnærming: 
 
- Produsere og karakterisere partikler fra ulike biodieselblandinger (partikkelstørrelse og  
-sammensetning). 
 
- Det bør først undersøkes hvorvidt disse ”biodieselpartiklene” kan gi biologiske/skadelige effekter 
ved ”screening” i cellekultursystemer. Slike tester kan gi holdepunkter for potensialet til å gi skadelige 
effekter, enten det er celledød, betennelse eller genskader.  Effektene bør sammenlignes med relevante 
fossile dieseltyper. 
 
- Effekten av ulike motorteknologiske forhold kan så testes for utvalgte biodiesel/fossil diesel i det 
samme ”screening-systemet”. 
 
- Et begrenset utvalg av biodieseltyper/motorteknologiske forhold bør verifiseres i inhalasjonsforsøk 
med dyr, eventuelt mennesker.  
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