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Sammanfattning	
	
Det	här	arbetet	bygger	på	en	litteraturstudie	från	föregående	arbeten	som	handlar	om	
biobränslet	 HVO	 och	 dess	 funktion	 vid	 drift	 av	 flera	 olika	 typer	 av	 dieselmotorer.	
Författarna	 till	 arbetet	 har	 tittat	 på	 de	 för-	 och	 nackdelar	 som	 föreligger	 vid	 drift	 på	
HVO	 och	 gjort	 jämförelser	med	 diesel	 och	 HFO	 vilka	 dominerar	 inom	 sjöfarten	 idag.	
Arbetet	har	gjorts	med	fokus	på	teknisk	drift	samt	miljöaspekter	vid	användning	och	vi	
har	 bortsett	 från	 annat	 som	 tillgång,	 framställning	 och	 distribution.	 Vi	 har	 även	 tagit	
upp	kommande	utsläppskrav	inom	sjöfarten	och	diskuterat	vad	som	kan	behöva	göras	
för	 att	 klara	 av	 dessa.	 Skillnader	 i	 utsläpp	 vad	 gäller	 koldioxid,	 kväveoxider,	
svaveloxider	 och	 partiklar	 behandlas	 tillsammans	med	 driftsaspekter	 som	 prestanda,	
bränsleförbrukning	och	lagringsstabilitet.	Sett	till	sin	helhet	har	resultaten	visat	sig	vara	
goda	 för	HVO	vid	 jämförelser	mot	diesel	 och	HFO,	 särskilt	 ur	 ett	miljöperspektiv.	Det	
största	dilemmat	i	dagsläget	är	huruvida	man	ska	kunna	tillgodose	de	enorma	behoven	
som	råder	på	bränsle,	 då	 råvarutillgången	är	begränsad	och	 framställningsmetoderna	
kostsamma.	
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Abstract	
	
This	work	is	based	on	a	literature	study	from	previous	work	regarding	the	biofuel	HVO	
and	its	function	in	the	operation	of	several	different	types	of	diesel	engines.	The	authors	
of	 this	 work	 have	 looked	 at	 the	 pros	 and	 cons	 of	 operating	 at	 HVO	 and	 made	
comparisons	with	diesel	and	HFO	which	dominate	in	shipping	today.	The	work	has	been	
done	with	 a	 focus	 on	 technical	 operations	 and	 environmental	 aspects	 in	 use	 and	we	
have	 not	 taken	 availability,	 production	 and	 distribution	 into	 consideration.	 We	 have	
also	 raised	 future	 emission	 requirements	 in	 shipping	 and	 discussed	 what	 may	 be	
needed	to	cope	with	these.	Differences	in	carbon	dioxide,	nitrogen	oxides,	sulfur	oxides	
and	 particulate	 emissions	 are	 treated	 together	 with	 operational	 aspects	 such	 as	
performance,	 fuel	 consumption	 and	 storage	 stability.	 In	 summary,	 the	 results	 have	
proven	 to	 be	 in	 favor	 for	 HVO	 in	 comparison	 to	 diesel	 and	 HFO,	 especially	 from	 an	
environmental	 perspective.	 The	 biggest	 dilemma	 at	 present	 is	 whether	 to	 meet	 the	
enormous	 needs	 of	 fuel,	 as	 raw	 materials	 are	 limited	 and	 the	 production	 methods	
costly.	
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Förord	
 
Vi	vill	rikta	ett	stort	tack	till	vår	handledare	Tobias	Hedin	som	alltid	har	ställt	upp	med	
goda	 råd,	 insikt	 och	 hjälp	 under	 arbetet.	 Dessutom	 har	 våra	 opponenters	 tips	 och	
synpunkter	varit	värdefulla	för	att	slutföra	arbetet	på	ett	bra	sätt.	
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1 Inledning	
	

1.1 Bakgrund	
	
Fossila	bränslen	som	olja,	naturgas	och	kol	har	länge	varit	en	självklarhet	för	människor	
världen	 över	 och	 i	 samband	 med	 den	 ökade	 globaliseringen	 har	 efterfrågan	 och	
konsumtionen	av	dessa	ökat	markant.	 
 
Restprodukterna	 som	 bildas	 vid	 förbränning	 av	 fossila	 bränslen	 är	 ett	 stort	 problem	
som	får	en	rad	konsekvenser	för	vår	miljö.	Ett	av	problemen	är	utsläppen	av	koldioxid	
(CO2)	 som	 är	 den	 största	 bidragande	 orsaken	 till	 den	 globala	 uppvärmningen.	 Dessa	
allmänt	kända	utsläpp	av	CO2	är	inte	det	enda	som	gör	de	fossila	bränslena	skadliga	utan	
de	 ger	 även	 upphov	 till	 försurning	 i	 och	 med	 bränslets	 höga	 svavelinnehåll.	 Andra	
konsekvenser	är	övergödning	som	är	resultatet	av	höga	halter	av	kväveoxider	(NOx)	 i 
utsläppen,	 som	 i	 sin	 tur	 leder	 till	 för	 mycket	 algblomning	 och	 syrebrist	 i	 våra	 hav.	
Utsläppens	negativa	effekter	stannar	inte	här.	Människor	och	djur	kan	också	utsättas	för	
flera	 hälsorisker	 som	 förutom	 svaveloxider	 (SOx)	 och	 NOx	 kan	 bero	 på	 oförbrända	
partiklar	som	följer	med	avgaserna.	Dessutom	finns	alltid	en	risk	för	oavsiktliga	utsläpp	
som	 vid	 hantering	 av	 fossila	 bränslen	 kan	 få	 ödesdigra	 konsekvenser	 för	människor,	
djur	och	miljö	(Johansen,	2016).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

2 

0	

10	

20	

30	

40	

50	

HFO	 LNG	 MDO	

SOx-Utsläpp	(ton/år)	

SO	x-Utsläpp	(ton/år)	

0	

50	

100	

150	

200	

HFO	 LNG	 MDO	

NOx-Utsläpp	(ton/år)	

NO	x-Utsläpp	(ton/år)	

1.1.1 Skillnader	mellan	marina	bränslen	
	
Nedan	 visas	 en	 jämförelse	 i	 avgasutsläpp	 mellan	 tre	 av	 de	 sex	 idag	 mest	 använda	
bränslena	 bland	 fartyg,	 Heavy	 Fuel	 Oil	 (HFO),	 Marine	 Diesel	 Oil	 (MDO)	 och	 Liquid	
Natural	Gas	(LNG).	HFO	som	är	ett	trögflytande	restbränsle	är	förmånligast	i	pris	men	
sämre	 när	 det	 gäller	 hälsorisker	 och	 miljöpåverkan.	 Dess	 svavelinnehåll	 kan	 variera	
beroende	 på	 kvalité	 och	 prisklass	 men	 ligger	 vanligtvis	 runt	 maximalt	 tillåtna	 3,5	
viktprocent	vilket	gör	HFO	till	en	stor	bidragande	orsak	till	den	ökade	försurningen	av	
sjöar	och	hav,	samtidigt	som	det	också	är	hälsofarligt	för	djur	och	människor.	MDO	som	
är	 ett	 renare	 bränsle	 har	 en	 betydligt	 lägre	 svavelhalt	 men	 liksom	 HFO	 så	 kan	 den	
variera	 beroende	 på	 bränslets	 kvalitet	 och	 blandning. Förbränning	 av	 LNG	 bidrar	
nästan	inte	till	några	utsläpp	av	svavel	alls	då	svavelinnehållet	är	obefintligt.	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
LNG	har	också	fördelen	att	minska	NOx-utsläppen	väldigt	mycket	jämfört	med	MDO	och	
HFO.	 Dock	 så	 är	 LNG	 också	 det	 dyraste	 av	 de	 tre	 specificerade	 bränslena	 (Larsson,	
2015).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figur	2.	Medelutsläpp	av	SOx	per	svenskt	fartyg	under	ett	år	

Figur	1.	Medelutsläpp	av	NOx	per	svenskt	fartyg	under	ett	år	
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Utsläppen	 av	 CO2	 är	 relativt	 likvärdiga	 för	 bränslena	men	 även	 här	 är	 LNG	 det	mest	
miljövänliga	alternativet.	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
																											Figur	3.	Medelutsläpp	av	CO₂	per	svenskt	fartyg	under	ett	år	

	

1.1.2 Utsläppsgränser	
	
SECA	
I	dagsläget	 finns	vissa	restriktioner	på	hur	mycket	svavel	 fartygsbränsle	 får	 innehålla.	
Inom	 Emission	 Control	 Areas	 (ECA-områden)	 får	 svavelhalten	 inte	 överstiga	 0,1	
viktprocent	från	och	med	2015.	Därför	måste	man	använda	sig	av	ett	bränsle	som	efter	
framställningen	 har	 ett	 lägre	 svavelinnehåll.	 Det	 finns	 dock	 ett	 alternativ	 för	 att	
fortfarande	 kunna	 använda	 sig	 av	 ett	 billigare	 bränsle	 med	 högre	 svavelhalt	 som	
innebär	att	man	efterbehandlar	avgaserna	ombord.	På	de	vattenområdena	utanför	ECA	
gäller	en	svavelgräns	på	3,5	viktprocent	(Petrini,	2015).	

 
Figur 4. Bild över vilka områden i världen som ingår i ECA  (2015), alltså där svavelhalten i bränslet inte får 
överstiga 0,1 viktprocent	
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NECA	
För	 att	 minska	 övergödning	 och	 de	 hälsoskadliga	 bieffekter	 som	 utsläpp	 av	 NOx	 ger	
upphov	 till	 så	 har	 även	NOx	Emission	 Control	 Areas	 (NECA-områdena)	 upprättats	 på	
flera	 ställen.	 Där	 gränsregleras	 NOx-utsläppen	 per	 fartygets	 effektuttag	 och	 kraven	
beror	även	på	fartygets	byggnadsår	för	att	framtida	fartygsmaskiner	ska	utvecklas	och	
bli	mer	miljövänliga	(Petrini,	2015).	
	
Tabell 1. Beskrivning av de olika utsläppsreglerna inom NECA-områdena med hänsyn till de olika klasserna 
	 Dieselmotor	installerad	

ombord	
Motorvarvtal	
(n)	i	rpm	

Max	tillåtet	NOx-utsläpp	
(g/kWh)	

Tier	1	 Från	1	januari	2000	till	
1	januari	2011	

<	130	 17.0	

130	≤	n	<	
2000	

45*n-0.2	

n	≥	2000	 9.8	

Tier	2	 Efter	1	januari	2011	 <	130	 14.4	
130	≤	n	<	
2000	

44*n-0.23	

n	≥	2000	 7.7	
Tier	3	 Efter	1	januari	2016	

inom	ECA-områden	
<	130	 3.4	

130	≤	n	<	
2000	

9*n-0.2	

n	≥	2000	 2	

	
	
Nya	 koldioxidneutrala bränslen	 bör	 framöver	 uppmärksammas	 och	 utvecklas.	
Framställning	av	 fossilfria	bränslen	är	något	som	sedan	en	 tid	 tillbaka	pågår	 i	ökande	
takt	 och	 samtidigt	 som	 detta	 sker	 går	 också	 den	 teknologiska	 utvecklingen	 i	
framställningsprocesserna	 framåt.	 Dessutom	 väntas	 de	 utsläppsreglerade	 områdena	 i	
framtiden	att	bli	 fler	och	kraven	hårdare	vilket	kan	komma	att	 leda	till	att	man	måste	
börja	använda	miljövänligare	fartygsbränslen	i	högre	utsträckning	än	vad	det	görs	idag	
(Österman,	2017).	
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1.1.3 Allmänt	om	HVO	
	
Hydrogenated	 Vegetable	 Oil	 (HVO),	 på	 svenska;	 Hydrerad	 vegetabilisk	 olja,	 är	 en	
fossilfri	 biodiesel	 som	 framställs	 ur	 djur-	 och	 växtoljor.	 HVO	 har	 mycket	 liknande	
kemiska-	och	 tekniska	egenskaper	som	konventionell	 fossil	diesel.	Det	 innebär	att	det	
praktiska	 användandet	 sker	mycket	 problemfritt	 och	 inga	 omfattande	modifikationer	
krävs	för	användning	 i	 traditionella	dieselmotorer	samt	bränslesystem.	I	nuläget	 finns	
det	en	 relativt	bred	marknad	 för	att	 tanka	HVO	 i	 sitt	dieselfordon	 (lastbilar,	bilar	och	
bussar)	och	tankstationer	 finns	utplacerade	runt	om	i	Sverige	 (EcoBränsle, 2017).	Men 

när	 det	 kommer	 till	 sjöfarten	 är	 situationen	 annorlunda.	 Det	 finns	 idag	 extremt	 få	
handelsfartyg	 som	 använder	 sig	 av	 en	 fossilutblandad	 HVO	 eller	 andra	 former	 av	
biodiesel	 och	 majoriteten	 av	 handelsfartygen	 förlitar	 sig	 fortfarande	 på	 traditionella	
fossila	bränslen.		
 
HVO	 ingår	 i	kategorin	biodiesel.	Man	kan	även	blanda	konventionell	 fossil	diesel	med	
HVO	 och	 när	 det	 görs	 anger	 siffertalet	 procentsatsen	 av	 HVO	 i	 bränsleblandningen.	
Möjligheten	 att	 kunna	 blanda	 HVO	 med	 fossil	 diesel	 är	 mycket	 tillämpningsbar	 då	
övergången	till	helt	fossilfria	bränslen	kommer	ta	lång	tid.	Detta	då	sjöfartens	behov	är	
mycket	högre	än	vad	som	i	dagsläget	går	att	tillgodose	(Lindström,	o.a.,	2016,	s.	45). 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Animaliskt	feK	
5%	
	

CerMfierad	
palmolja	
15%	

Råtallolja	
22%	

Slaktavfall	
35%	

Vegetabilisk	
eller	animalisk	
avfallsolja	

23%	

Figur 5. Råvarubasen för den HVO som producerades i Sverige 2014.	
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1.1.4 Framställning	
	
I	framställningsprocessen	krävs	avancerade	industriella	tekniker	för	att	så	effektivt	och	
miljömässigt	som	möjligt	kunna	utvinna	bränsle	ur	råvaran,	som	i	nuläget	främst	består	
av	animaliska	fetter	från	restprodukter	samt	vegetabiliska	oljor.	Tillgången	på	råvaror	
är	kanske	det	största	bekymret	i	nuläget	och	en	av	de	största	utmaningarna	ligger	i	hur	
man	ska	övergå	från	vegetabiliska	oljor	till	avfallsbaserade	råvaror	vid	framställningen	
(Team,	Greenea,	2017).	
	
Den	 vegetabiliska	 delen	 kan	 innefatta	 olja	 ifrån	 exempelvis	 rapsfrön,	 solrosfrön,	
sojabönor	samt	palmer.	Även	råtallolja	som	erhålls	vid	framställning	av	pappersmassa	
kan	 användas	men	 oljeutvinningen	 är	 förhållandevis	 liten.	 Dessutom	 är	 tillgången	 på	
dessa	 råvaror	 begränsad	 och	 eftersom	 att	 de	 i	 hög	 utsträckning	 konkurrerar	 med	
livsmedelsbranschens	 behov	 så	 krävs	 det	 andra	 alternativ	 för	 att	 möta	 framtidens	
efterfrågan.	 Det	 finns	 dock	 vegetabiliska	 alternativ	 till	 råvaror	 som	 inte	 konkurrerar	
med	livsmedelsbranschen	och	det	är	i	nuläget	olja	från	alger	samt	från	jatrophaväxten.	
De	animaliska	 fetter	 som	används	kommer	 från	 slakteriavfall	 och	 livsmedelsindustrin	
där	bland	annat	fiskavfall	ingår	(Aatola,	Larmi,	&	Sarjovaara,	2008).	
	
Forskning	 pågår	 kontinuerligt	 för	 att	 hitta	 råvaror	 som	 finns	 i	 rätt	 kvantitet	 för	 att	
tillgodose	 framtida	behov	 i	ett	 långsiktigt	perspektiv.	Det	 finns	nya	 lovande	rapporter	
som	talar	för	att	det	kan	gå	att	använda	sig	av	mikroalger	för	att	omvandla	trä	till	olja	i	
framtiden	men	 innan	dess	återstår	en	hel	del	 forskning.	Även	biomassa	 från	 lantbruk	
och	skog	ligger	i	forskningsstadiet.	Oavsett	vilken	råvara	som	används	för	framställning	
så	 blir	 det	 slutliga	 bränslets	 egenskaper	 nästan	 identiskt	 (Tuner,	 2015),	 (Österman,	
2017).	
	
Att	 hydrogeneringen	 nu	 kan	 användas	 till	 så	många	 olika	 råvaror	 gör	 att	 det	 i	 vissa	
sammanhang	även	kallas	för	Hydroprocessed	Esters	and	Fatty	Acids	(HEFA). 
 
Processens	första	steg	består	av	en	vätebehandling	av	oljan	eller	fetterna.	Detta	sker	vid	
en	temperatur	på	mellan	300	och	390	C°	där	vätet	tillsätts	för	att	mätta	bindningarna	av	
triglycerid	 i	 den	 vegetabiliska	 oljan.	 Tillsättningen	 av	 väte	 fortsätter	 tills	 dess	 att	
fetterna	 krackas	 sönder	 till	 propan.	 Vid	 normalt	 lufttryck	 är	 propan,	 som	 har	
handelsnamnet	gasol,	en	flyktig	gas.	Detta	gör	att	propanet	sedan	måste	monteras	ihop	
till	längre	kolvätekedjor	genom	att	behandlas	i	heterogena	metallkatalysatorer. 
Det	andra	steget	i	processen	innefattar	isomerisering	av	alkener	samt	krackning	vilket	
ger	 bränslet	 dess	 slutliga	 kvalité.	 Man	 kan	 därefter	 beskriva	 HVO	 som	 ett	 syntetiskt	
paraffiniskt	 bränsle	 då	 det	 i	 framställd	 form	 består	 av	 raka	 och	 grenade	 mättade	
kolväten	utan	vare	sig	svavel,	syre	eller	aromatiska	ämnen	(Aatola,	Larmi,	&	Sarjovaara,	
2008). 
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1.2 Syfte		
	
Syftet	med	den	här	uppsatsen	är	att	undersöka	 fördelar	 samt	nackdelar	ur	 flera	olika	
perspektiv	med	största	fokus	på	miljö	och	teknisk	drift.	Detta	kan	sedan	jämföras	med	
de	konventionella	fossila	bränslen	som	används	idag.	
	
Arbetet	kommer	att	mynna	ut	i	en	analys	där	fördelar	och	nackdelar	redovisas	utifrån	
ovan	 givna	 perspektiv.	 Sjöfarten	 står	 i	 nuläget	 för	 11%	 av	 världens	 koldioxidutsläpp	
inom	 transportsektorn	 som	 i	 sin	 tur	 står	 för	23%	av	världens	 totala	koldioxidutsläpp	
(Larsson, 2015).	Det	är	alltså	en	betydande	del	som	kommer	från	sjöfarten.	Vi	vill	också	
med	den	här	uppsatsen	att	man	ska	få	upp	ögonen	för	nya	alternativ	till	fossila	bränslen	
och	 inse	 den	 betydelse	 forskningen	 kring	 dessa	 innebär.	 Studien	 kommer	
huvudsakligen	 att	 innefatta	 fartyg	 med	 förbränningsmotorer	 där	 flytande	 fossila	
bränslen	idag	används.	
	

1.3 Frågeställning	
	

• Vilka	 är	 för-	 och	 nackdelarna	med	HVO	 jämfört	med	 flytande	 fossila	 bränslen	
med	hänsyn	till	miljö.		

• Vilka	 är	 för-	 och	 nackdelarna	med	HVO	 jämfört	med	 flytande	 fossila	 bränslen	
med	hänsyn	till	driften.	

	
	

1.4 Avgränsningar	
	
Vi	kommer	i	det	här	arbetet	är	att	bortse	från	tillgången	till	de	råvaror	som	behövs	vid	
framställning	 av	 HVO.	 I	 nuläget	 pågår	 en	 omfattande	 forskning	 både	 vad	 gäller	
framställningsmetoder	 men	 även	 omkring	 vilka	 råvaror	 som	 kan	 lämpa	 sig	 för	
framtagning	 av	 HVO.	 Nya	 metoder	 kan	 ge	 en	 annan	 framtidsprognos	 vad	 gäller	
långsiktig	och	miljösmart	framställning	och	utvinning	som	skulle	kunna	ske	med	hjälp	
av	 exempelvis	 alger,	 skog,	 vete	 eller	 biogräs.	 Komplexiteten	 kring	 detta	 gör	 också	 att	
ekonomiaspekterna	inte	kommer	att	tas	upp	i	det	här	arbetet.	Vi	har	inte	heller	valt	att	
jämföra	HVO	med	andra	biobränslen	utan	inriktar	oss	på	HFO,	MDO	samt	HVO.	Då	HVO	
är	 blandbart	 med	 diesel	 kan	 man	 kombinera	 dessa	 till	 ett	 utblandat	 bränsle	 vilket	
förekommer	 men	 i	 det	 här	 arbetet kommer	 främst	 ren	 HVO	 att	 behandlas	 och	 vid	
blandningar	med	 fossil	 diesel	 anges	 det.	 Blandningar	 namnges	 normalt	med	 en	 siffra	
som	 anger	 procentsats	 HVO,	 exempelvis	 så	 innehåller	 HVO30	 30%	 HVO	 samt	 70%	
konventionell	diesel.	
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2 Metod		
	
Eftersom	att	nästan	inga	fartyg	i	nuläget	använder	sig	av	HVO	så	bygger	arbetet	på	en	
litteraturstudie	med	 efterföljande	 analys.	 Tabell	 2	 visar	 på	 de	 sökningar	 som	 gjordes	
och	vilka	databaser	om	användes.	Vi	redogjorde	databaser,	sökvägar,	sökord,	söktermer	
och	 kombinationer	 av	 dessa,	 samt	 antal	 träffar	 och	 antal	 valda	 artiklar.	 Valet	 av	
databaser	baserade	vi	på	relevans	till	ämnet.	Den	mest	relevanta	databasen	visade	sig	
vara	Web	Of	Science	eftersom	det	var	den	största	databasen	för	vetenskapliga	artiklar	
som	vi	hade	 tillgång	 till.	Databasen	är	multidisciplinär	och	möjliggör	 simultansökning	
av	en	rad	olika	databaser.	Den	ger	också	tillgång	till	forskningsverktyg	som	till	exempel	
citatsrapporter	och	citerade	referenssökningar	tillsammans	med	personliga	funktioner	
som	 sparade	 sökningar	 och	 varningar.	 Det	 fanns	 en	 uppsjö	 av	 vetenskapliga	 artiklar	
som	behandlade	olika	delar	av	ämnet.	Efterhand	så	redogjorde	vi	varför	varje	enskild	
artikel	var	relevant	för	vårt	arbete.	Vid	kvalitetsgranskning	av	artiklar	såg	vi	främst	till	
artikelns	källor	och	eftersom	att	utvecklingen	av	HVO	och	dess	framställning	går	framåt	
så	tog	vi	även	i	viss	mån	hänsyn	till	utgivningsår.	 
	
	
Tabell 2. Redogörelse av sökvägar för att hitta relevanta källor till arbetet 

Sökord/Kombiationer	
	

Databas	
	

Antal	
träffar	
	

Lästa	
titlar	
	

Lästa	
abstrakt	
	

Lästa	
artiklar	i	
fulltext	
	

Kvalitetsgranskade	
artiklar	
	

Antal	artiklar	
som	
inkluderades	i	
studien	
	

1. HVO	 Web	of	
Science	

237	 0	 0	 0	 0	 0	

2. HVO	+	Ships	 Web	of	
Science	

0	 0	 0	 0	 0	 0	

3. HVO	+	Ship	 Web	of	
Science	

0	 0	 0	 0	 0	 0	

4. HVO	+	Vessels	 Web	of	
Science	

1	 1	 1	 0	 0	 0	

5. HVO	+	Vessel	 Web	of	
Science	

1	 1	 1	 0	 0	 0	

6. Biofuel	+	Vessel	 Web	of	
Science	

129	 129	 1	 1	 1	 1	

7. Particle	+	HVO	 Web	of	
Science	

30	 30	 1	 1	 0	 0	
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3 Teori	
	

3.1 Innehåll	HFO,	HVO	och	EN590	diesel	
	
Diesel	 som	 säljs	 på	 pumpstationer	 i	 Sverige	 uppfyller	 sedan	 90-talet	 ett	 antal	 krav	
beträffande	 hållbarhet,	 köldegenskaper	 och	 densitet	 som	 ger	 det	 dess	 Miljöklass	 1	
(MK1)	(Transportstyrelsen,	2013).	En	liknande	kvalitetsklassning	finns	i	övriga	Europa	
som	kallas	 för	 europadiesel	 (EN	590)	 eller	Miljöklass	3	 (MK3).	Även	om	denna	anses	
vara	bättre	så	stängs	den	ofta	ute	på	grund	av	svensk	skattereglering.		
	
HVO	har	en	något	 lägre	densitet	än	MK1	diesel	och	i	och	med	detta	uppfyller	den	inte	
standarden	för	MK1	eller	EN	590	som	kräver	en	densitet	på	minst	0,8	respektive	0,82.	
HVO	faller	alltså	på	grund	av	sin	densitet	utanför	denna	specifikation	vilket	gör	att	det	
inte	alltid	är	tillåtet	att	köra	sitt	fordon	på	HVO	utan	tillverkarens	godkännande.	Detta	
har	gjort	att	det	sedan	2016	finns	en	ny	drivmedelsstandard	(EN	15940)	som	täcker	och	
reglerar	 HVO.	 Detta	 är	 viktigt	 för	 samarbetet	 mellan	 drivmedelsbranschen	 och	
fordonsindustrin	och	exempelvis	måste	denna	standard	tillämpas	för	att	nya	bilmotorer	
ska	kunna	klassas	enligt	Euro	6	vid	drift	på	HVO.	 I	USA	 tillämpas	 för	övrigt	en	annan	
drivmedelsstandard	som	inte	hindrar	HVO	med	dess	lägre	densitet	(Preem,	2017).	
	
Viskositet	är	ett	mått	på	en	vätskas	”tjockhet”	eller	det	interna	motståndet	hos	vätskan.	
En	högre	viskositet	innebär	en	mer	trögflytande	vätska.	HVO	har	en	låg	viskositet	vilket	
medför	att	den	är	väldigt	lättflytande	och	lätthanterlig	vid	alla	normalt	förekommande	
temperaturer.	En	 tjockolja	 som	HFO	380	behöver	värmas	 till	ungefär	40°	C	 för	att	bli	
flytande	och	pumpningsbar	samt	ca	125°	C	för	att	erhålla	den	viskositet	som	krävs	för	
att	fungera	i	en	motors	bränslesystem.	
	
Med	 flampunkt	 menas	 den	 lägsta	 temperatur	 en	 vätska	 avger	 så	 mycket	 brännbara	
gaser	i	luften	att	den	med	hjälp	av	en	låga	kan	börja	brinna.		
	
Cetantalet	är	ett	mått	på	 tändvilligheten	hos	ett	dieselbränsle.	 Ju	högre	cetantal	desto	
mer	lättantändligt	är	bränslet.	
	
	High	Frequency	Reciprocating	Rig	(HFRR)	är	det	viktigaste	testet	för	att	bestämma	hur	
bra	 smörjförmåga	 ett	 bränsle	 har.	 Smörjförmågan	 kan	 vara	 viktig	 för	 att	 hålla	
exempelvis	bränslepumpar	i	gott	skick.	HFRR-talet	för	HVO	är	relativt	lågt	och	bränslet	
behöver	 vanligtvis	 smörjadditiv	 för	 fullgod	 smörjning.	 Liknande	 gäller	 för	 andra	 lätta	
dieselbränslen.	
	
Polyaromater	 är	 en	 grupp	 ämnen	 som	 finns	 i	 exempelvis	 stenkol	 och	 petroleum	 som	
även	 bildas	 vid	 förbränning	 av	 organiska	material.	 Polyaromater	 är	 cancerogena	 och	
farliga	för	människor	och	djur.	Vid	förbränning	av	HVO	bildas	ytterst	lite	polyaromater	
vilket	är	gynnsamt	för	människor	och	djur.	
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Värmevärde	 är	 ett	mått	 på	 hur	mycket	 energi	 som	 bildas	 vid	 förbränning	 av	 en	 viss	
mängd	bränsle.	Det	anges	normalt	sett	i	energi	per	massenhet,	alltså	J/kg	men	kan	även	
anges	som	energi	per	volymenhet.	HVO	har	ett	relativt	högt	värmevärde	vilket	medför	
att	 bränslet	 har	 hög	 energidensitet	 och	 lämpar	 sig	 bra	 för	 användning	 i	
förbränningsmotorer.	
	
Svavelhalten	anger	som	namnet	tyder	hur	mycket	svavel	som	finns	i	bränslet	och	i	HVO	
är	det	näst	intill	obefintligt.	
	
	
Tabell 3. Specifikationer för HVO, Diesel och HFO. 
Valda	Egenskaper	 Enhet	 HVOa	 EN590c	

(Diesel)	
HFO	380	

Densitet	vid	15°C	 Kg/m3	 770-790	 820-845	 991	
Viskositet	vid	40°C	 mm2/s	 2-4	 2-4,5	 380	
Flampunkt	 °C	 ≥61	 >55	 >60	
Cetannummer	 	 ≥70	 >52	 -	
Smörjmedel	HFRR	
vid	+	60	°	C	

µm	
</bold	

≈650b	 <460	 -	

Polyaromater	 %	
(m/m)	

≤0.1	 <11	 18	

Värmevärde	 MJ/kg	 ≈44	 ≈42,5	 42	
Svavel	 Vikt	%	 0	 <10	ppm	 3,5	
	
a.	Enligt:	(Neste,	2016,	s.	8)	
b.	Utan	tillsatser	
c.	Enligt:	(DIERSCH	&	SCHRÖDER,	2008)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
3.2 Utsläpp	
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3.2.1 NOx-utsläpp	
	
NOx-formationer	 i	 en	 förbränningsmotor	 kan	 förklaras	 med	 hjälp	 av	 tre	 olika	
mekanismer,	termisk	NOx,	snabb	NOx	samt	bränslebunden	NOx.		
	
Termisk	NOx		
Den	 termiska	NOx:en	bildas	 genom	högtemperaturoxidation	 av	det	 kväve	 som	 finns	 i	
förbränningsluften	 och	 dess	 formationshastighet	 beror	 till	 största	 delen	 på	
förbränningstemperatur	samt	förtändning.	Avgasvärdena	analyseras	med	hjälp	av	den	
utvidgade	Zeldovich-mekanismen	vilken	beskriver	hur	oxidationen	av	kväve	och	NOx-
bildning	 sker.	 (Zeldovich,	 1947).	 Termisk	 NOx	 är	 den	 vanligaste	 typen	 av	 NOx	 som	
bildas	i	moderna	dieselmotorer.	
	
Snabb	NOx	
Förekomsten	 av	 snabb	NOx-bildning	 identifierades	 först	 av	 Fenimore	 och	 började	 då	
benämnas	 snabb	 NOx.	 Det	 bildas	 genom	 en	 reaktion	 mellan	 atmosfäriskt	 kväve	 och	
kolväteradikaler.	 Det	 finns	 tydliga	 bevis	 som	 talar	 för	 att	 snabb	 NOx	 bildas	 främst	 i	
förbränningsmiljöer	där	lågtempererade	och	bränslemättade	förhållanden	råder.	Bland	
dagens	 förbränningsmotorer	 är	 snabb	 NOx	 sett	 till	 det	 totala	 NOx-utsläppen	 liten.	
(P.Fenimore,	1971,	s.	373)	
	
Bränslebunden	NOx	
Bränslebunden	NOx	innebär	att	flyktiga	kvävearter	oxiderar	under	de	första	stegen	av	
förbränningen.	Under	frisättningen	och	före	oxidationen	av	de	flyktiga	ämnena	reagerar	
kväve	för	att	bilda	flera	intermediärer	som	sedan	oxideras	till	NOx.	
	
3.2.2 Partikelutsläpp	
	
Partiklar	 är	 en	 form	 av	 luftföroreningar	 bestående	 av	 små	 fragment	 som	 följer	 med	
avgasutsläppen,	oftast	i	form	av	sot	och	kolväten.	Beteckningen	PM	som	står	för	Particle	
Number	 används	 ofta	 för	 att	 definiera	 storleken	 på	 partiklarna	 som	 släpps	 ut.	
Exempelvis	 står	 PM10	 för	 att	 partiklarna	 är	mindre	 än	 10	 µm.	 Skadliga	 partiklar	 kan	
uppstå	vid	naturliga		händelser	såsom	bränder	eller	vulkanutbrott	men	de	förekommer	
också	 som	 restprodukt	 vid	 olika	 slags	 förbränningar.	 Bildningen	 av	 partiklar	 vid	 en	
motors	förbränningsförlopp	är	en	komplex	händelse	som	beror	på	en	rad	olika	faktorer	
såsom	bränsleblandning,	tändfördröjning,	cetannummer,	viskositet	och	svavelhalt.	
	
Det	har	gjorts	omfattande	forskning	vad	gäller	de	skadliga	hälsoeffekter	som	inandning	
av	 partiklar	 innebär	 och	 resultaten	 talar	 sitt	 tydliga	 språk.	 Hälsopåverkan	 är	mycket	
stor	och	det	 inkluderar	för	tidig	död,	astma,	 lungcancer	och	hjärtsjukdomar.	Storleken	
på	partiklarna	är	också	av	betydelse	då	större	partiklar	har	en	tendens	att	stanna	redan	
i	munnen	eller	näsan	vid	 inandning	medan	mindre	partiklar	 kan	överföras	 till	 lungor	
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och	 blodomlopp	 vilket	 innebär	 större	 fara.	 Partiklar	 från	 förbränning	 av	 diesel	 bär	
också	på	cancerframkallande	ämnen	som	exempelvis	bensopyrener.	
	
EU-kommissionen	 har	 genom	 direktivet	 EU/1999/30	 och	 EU/1996/62	 fastställt	
gränsvärden	för	PM10	i	vår	luft	(EU-kommissionen,	1999).	
	
Tabell 4. Tabell över hur många partiklar av en viss storlek ett fartyg maximalt får släppa ut per kubikmeter 
avgaser. 

	 Fas	1.	Från	januari	2005	 Fas	2.	Från	januari	2010	
Årsmedelvärde	 40	µm/m3	 20	µm/m3	
Dygnsmedelvärde		 50	µm/m3	 50	µm/m3	
Tillåtet	 antal	
överskridanden	per	år	

35	 7	

	
	
3.2.3 SOx-utsläpp	
	
SOx	är	ett	samlingsnamn	på	de	olika	svaveloxider	som	släpps	ut	vid	förbränning.	Det	
innefattar	flera	olika	slags	sammansättningar	av	svavel	och	syre.		
	

- SO	
- SO2	
- SO3	
- S7O2	
- S6O2	
- S2O2	

Med	flera.	
	
Ett	 nedfall	 av	 svavel	 bidrar	 till	 en	 försurning	 av	 mark	 och	 vatten.	 För	 att	 reducera	
nivåerna	av	svavel	i	rökgaserna	kan	man	göra	på	två	olika	sätt.	Antingen	använder	man	
sig	av	ett	bränsle	med	lägre	svavelhalt	eller	så	får	man	efterbehandla	avgaserna	vilket	
görs	genom	att	installera	en	skrubberanläggning	på	fartygets	avgasrör.	Vilket	alternativ	
man	väljer	bestäms	främst	utifrån	en	ekonomisk	synvinkel.	Skrubber	har	trots	sin	höga	
installationskostnad	 på	 senare	 år	 blivit	mycket	 populärt	 då	 det	möjliggör	 drift	 på	 ett	
sämre	och	billigare	bränsle	med	fortsatt	tillåtna	svavelutsläpp.	
	
På	 fartyg	 används	 vanligtvis	 något	 som	 kallas	 för	 våt	 skrubber	 alternativt	 en	 torr	
skrubber.	
Den	 torra	metoden	 som	 används	 ombord	 går	 ut	 på	 att	man	 leder	 rökgaserna	 genom	
bäddar	av	kalkpellets	(kalciumhydroxid)	där	svavlet	i	rökgaserna	reagerar	med	kalken	
och	 bildar	 en	 restprodukt	 bestående	 av	 kalciumsulfat.	 Restprodukten	 kan	 sedan	 tas	
bort	och	lagras	ombord	utan	risker.	
	



	
	

16 

Den	våta	skrubbermetoden	kan	delas	upp	i	tre	olika	typer;	open-loop,	closed-loop	och	
en	 hybrid	 mellan	 de	 båda	 metoderna.	 Våta	 skrubbers	 är	 den	 vanligaste	 typen	 för	
fartygsbruk.	
En	 open-loop	 skrubber	 använder	 sig	 av	 saltvatten	 från	 havet	 för	 att	 rena	 rökgaserna	
från	 Sox	 samtidigt	 som	 det	 även	 kan	 reducera	 partikelutsläppen.	 Det	 krävs	 dock	 att	
vattnet	som	används	är	av	rätt	hårdhet.	
	
Från	 en	 sjökista	 pumpas	 vatten	 till	 skrubbern	där	 det	 finfördelas	med	hjälp	 av	 dysor	
som	 ökar	 arean	 på	 vattendimman,	 detta	 för	 att	 så	 mycket	 vatten	 som	 möjligt	 ska	
komma	 i	 kontakt	 med	 rökgaserna.	 Vattnet	 duschar	 då	 rökgaserna	 och	 binder	 upp	
svavlet	i	vattnet	som	sedan	samlas	upp	och	leds	tillbaka	ut	i	havet,	därav	namnet	open-
loop.	
	
En	 closed-loop	 skrubber	 använder	 sig	 av	 färskvatten	 som	 blandats	med	 kaustiksoda.	
Här	är	systemet	recirkulerande	och	man	använder	sig	av	samma	tvättvatten	om	och	om	
igen.	 En	 del	 av	 tvättvattnet	 renas	 efter	 skrubbern	 och	 restprodukterna	 tas	 upp	 i	 en	
sludgetank.		
	
Hybridsystemet	 är	 en	 kombination	 av	 open-loop	 och	 closed-loop.	 Det	 här	 systemet	
lämpar	 sig	 bra	 för	 fartyg	 som	 trafikerar	 områden	 där	 vattnet	 har	 olika	 hårdhet.	 Där	
vattnet	är	tillräckligt	hårt	användes	open-loop	och	där	vattnet	inte	når	de	nivåerna	som	
krävs	använde	closed-loop.	Man	vill	i	så	stor	utsträckning	som	möjligt	köra	med		
open-loop	 systemet	 då	 man	 sparar	 på	 kemikalier	 (kaustiksoda)	 som	 används	 i	
färskvattnet	vid	closed-loop	(Larsson,	2015).	
	
De	 lågsvavliga	 bränslena	 som	 man	 kan	 använda	 sig	 av	 är	 Ultra	 Low	 Sulfur	 Diesel	
(ULSD),	Light	Sulfur	Marine	Fuel	(LSMF),	Liquid	Natural	Gas	(LNG)	för	att	nämna	några.	
Här	ingår	också	HVO	då	det	innehåller	nästintill	inget	svavel	alls	vilket	gör	att	bidraget	
till	SOx-utsläpp	är	obefintligt	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
3.3 Drift	
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HVO	har	sedan	lång	tid	tillbaka	betraktats	som	ett	bränsle	med	utmärkta	egenskaper	för	
att	 blanda	 direkt	 i	 fossil	 diesel	 i	 den	 mängd	 man	 önskar,	 sett	 till	 motorn	 och	 dess	
kringutrustnings	 slitage,	 förbränning	 och	 prestanda.	 För	 att	 visa	 detta	 har	 vi	 jämfört	
fossil	diesel	med	ren	HVO	samt	en	utblandad	så	kallad	HVO30,	vars	innehåll	består	av	
fossil	diesel	blandad	med	30%	HVO.	
	
3.3.1 Förbränning	och	prestanda	
	
Med	 hjälp	 av	 en	 termodynamisk	 förbränningsanalys	 kan	 man	 under	 driften	 studera	
tändförloppet	för	en	aktuell	motor	vilket	ger	oss	en	bild	över	tryckbildningen	som	sker	
vid	antändning	 i	 förbränningsrummen.	Metoden	används	 i	hög	utsträckning	 för	att	ge	
oss	 resultaten	 som	 krävs	 för	 att	 analysera	 bland	 annat	 topptryck,	 effektuttag,	
bränsleeffektivitet	 samt	 formation	 av	 föroreningar	 vid	 drift	 på	 HVO	 kontra	 fossila	
bränslen.	En	känd	metod	för	detta	är	WHSC	(World	Harmonized	Stationary	Cycle)	som	
är	 ett	 test	 utvecklat	 för	 att	 jämföra	 en	 specifik	 varmkörd	motors	utsläpp	vid	de	olika	
varvtal	och	laster	som	motorn	kan	utsättas	för	under	normala	driftsförhållanden.	Detta	
utförs	 vid	 13	 olika	 driftsförhållanden	 och	 testet	 används	 uteslutande	 för	 stora	
dieselmotorer	(DieselNet,	2008).	
	
En	liknande	standardiserad	testmetod	som	används	för	mindre	motorer	på	exempelvis	
personbilar	 samt	 små	 transportbilar	 är	 NEDC	 körcykeln	 vilken	 utförs	 i	 bromsbänk	
under	 de	 driftsförhållanden	 som	 normalt	 råder	 för	 europeiska	 bilar	 (Armas	 Octavio	
García-Contreras,	2015).	
	
Genom	 att	 studera	 förbränningsfasen	 kan	 man	 dessutom	 få	 viktig	 information	 om	
förbränningens	 duration	 eller	 varaktighet	 vilken	 skiljer	 sig	 beroende	 på	 bränsle	 och	
dess	 egenskaper	 vad	 beträffar	 exempelvis	 bulkmodul,	 värmevärde	 och	 cetantal.	 Även	
detta	 kan	 påverka	 motorns	 prestanda	 samt	 formationen	 av	 föroreningar	 i	 viss	
utsträckning	(John	Petersen,	2014).	
	
	
	



	
	

18 

4 Resultat	
	
4.1 Resultat	utsläpp	
	
4.1.1 Tvetydigheter	vid	NOx-utsläpp	
	
Utsläppen	av	NOx	från	dieselmotorer	som	drivs	med	ren	HVO	eller	med	inblandning	av	
HVO	 har	 utförligt	 studerats	 av	 olika	 forskare.	 Resultaten	 av	 rapporterna	 har	 varit	
väldigt	tvetydiga	(M.	Vojtisek-Lom,	2017,	ss.	15,	20,	26,	28,	31,	39,	43-46,	49,	51-53,	55,	
60-62,	65).	
	
Majoriten	 av	 forskarna	 kom	 fram	 till	 att	 HVO	 drift	 reducerade	 NOx-utsläppen	 vid	
jämförelser	 mot	 fossil	 diesel.	 Vissa	 har	 sett	 liknande	 NOx-utsläpp	 oavsett	 bränsle	
samtidigt	som	några	var	osäkra	på	om	HVO	gav	en	minskning	av	NOx-utsläpp	(S.	Niemi,	
ss.	16,	25,	35,	47-48,	56-57).	Ett	fåtal	forskare	menar	även	att	förbränning	av	HVO	kan	
öka	NOx-utsläppen	(M.	Kousoulidou,	2014,	ss.	30,	34,	38,	40).	De	främsta	orsakerna	till	
detta	menar	de	ska	vara	att	HVO	har	ett	högre	cetantal	samt	ett	högre	värmevärde	än	
diesel.	Det	här	 är	dock	 tvetydligt	 då	 vissa	 forskare	menar	 att	 ett	 högre	 cetannummer	
och	den	tidigare	förbränningen	det	innebär	skapar	ett	lägre	NOx-utsläpp.	Man	kan	alltså	
även	 dra	 paralleller	 till	 att	 motorn	 inte	 är	 inställd	 rätt	 vad	 beträffar	
insprutningstidpunkt	 vilket	 skulle	 kunna	 förbättra	 de	 aktuella	 utsläppsvärdena.	 Vid	
förbränningförhållanden	som	skapar	höga	cylindertryck	och	därmed	även	höga	 lokala	
gastemperaturer	 kan	 man	 förvänta	 sig	 en	 förhöjning	 av	 de	 termiska	 NOx-utsläppen,	
menar	vissa.	
	
Enligt	Knothe	(G.	Knothe,	2006,	ss.	403-408)	konstaterades	det	att	HVO	minskade	NOx-
utsläppen	 med	 15-16%	 jämfört	 med	 diesel.	 Utsläppstestet	 gjordes	 på	 en	
chassidynamometer	 (bromsbänk)	 genom	 att	 justera	 bränslesystemet	 så	 att	 samma	
arbete	uppnåddes	med	de	 två	bränslena	 vid	 en	FTP-cykel	 vilket	 är	 ett	 standardiserat	
utsläppstest	för	tunga	vägfordon.	
	
Enligt	Westphal	 (G.A.	Westphal,	 2013,	 ss.	 6038-6046)	konstaterades	det	 att	 en	 större	
motor	 som	drivs	med	HVO	ger	 ett	 lägre	NOx-utsläpp	än	densamma	vid	drift	 på	 fossil	
diesel.	 Testet	 visade	 att	 NOx-emissionsfaktorn	 för	 diesel	 varierade	mellan	 51-64g/kg	
bränsle	medan	motsvarade	 siffra	 för	 användning	 av	 HVO	 var	 47-55g/kg	 bränsle.	 Vid	
testerna	 av	 en	 annan	 4-taktsmotor	 kunde	 man	 uppvisa	 lägre	 NOx-utsläpp	 som	 låg	 i	
intervallet	 2,9-4,9%	 reducering	 för	 HVO20	 (20%	 blandning	 av	HVO	med	 diesel),	 5,4-
10,2%	reducering	för	HVO50	(50%	blandning	av	HVO	med	diesel)	samt	9,9-18,1%	lägre	
utsläpp	för	ren	HVO	gentemot	MK1	diesel.	(M.	Hajbabaei,	2012,	ss.	9163-9173)	
	
	
	
Andra	 kunde	 uppvisa	 reduceringar	 av	 NOx	 på	 upp	 till	 25%	 vid	 tester	 utförda	 på	
motorer	 drivna	 av	HVO	 istället	 för	 vanlig	 fossil	 diesel.	De	 fördelaktiga	NOx-utsläppen	
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kunde	tydligt	ses	på	de	större	motorerna	som	testades,	men	inte	alls	lika	tydligt	på	de	
mindre	(O.	Armas,	2014).	Armas	visade	 jämförbara	resultat	vad	beträffar	NOx-utsläpp	
oavsett	om	motorn	kördes	på	HVO	eller	fossil	diesel.	Trots	högre	cetannummer	i	HVO,	
vilket	gynnar	lägre	trycktoppar	under	förbränningsfasen	observerades	ingen	signifikant	
minskning	 i	 NOx-utsläppen.	 Olika	 bränsleegenskaper	 som	 täthet,	 syre	 och	
cetannummer	 men	 även	 motoroperativa	 parametrar	 studerades	 för	 att	 få	 klarhet	 	 i	
NOx-bildningen.	Detta	experimentet	visade	att	högre	cetannummer	inte	alltid	resulterar	
i	 lägre	 NOx-utsläpp	 utan	 man	 kom	 fram	 till	 att	 bränslebunden	 syre	 påverkar	 NOx	
utsläppen	 mer	 än	 vad	 bränslets	 cetannummer	 gör.	 Det	 visade	 sig	 också	 att	 NOx-
koncentrationen	är	direkt	relaterad	till	den	bränslebundna	syrehalten,	bränsletätheten	
och	motorbelastningen.	
	
Happonen	studerade	utsläppskarakteristiken	hos	en	motor	som	var	optimerad	för	HVO.	
Rapporterna	från	studien	visade	att	man	enbart	genom	att	justera	motorparametrarna	
för	 HVO	 och	 för	 en	 motorgång	 som	 genererade	 Low	 NOx	 and	 Low	 Smoke	 (LNLS)	
lyckades	 minska	 NOx-utsläppen	 med	 30-50%.	 Vidare	 visade	 studien	 att	
utsläppsminskningen	av	NOx	var	ännu	större	när	målet	för	justeringen	var	uteslutande	
att	minska	partiklar	eller	NOx	(M.	Happonen,	2012,	ss.	6198-6204).	
	
Andra	 studier	 av	 tester	 utförda	 på	 en	 större,	 icke	 bränsleoptimerad	motor	 visade	 att	
NOx-utsläppen	 minskade	 med	 16%	 vid	 användning	 av	 HVO	 då	 den	 specifika	
bränsleförbrukningen	hölls	konstant		(Aatola	H,	2008).	
	
Det	visade	sig	enligt	Bugarski	att	förbränning	med	HVO	minskade	NOx-utsläppen	med	
20%	men	också	NO	(kvävemonoxider)	med	30%.	Vid	turboladdade	elektroniskt	styrda	
motorer	var	NOx-	och	NO-koncentrationerna	i	allmänhet	lägre	vid	förbränning	av	HVO	
jämfört	med	Ultra	Low	Sulphur	Diesel	(ULSD)	(A.D.	Bugarski,	2013,	ss.	293-302).	
	
Sett	till	det	stora	hela	är	det	oklart	huruvida	förbränningen	av	HVO	minskar	eller	ökar	
NOx-utsläppen	 jämfört	 med	 förbränning	 av	 fossila	 bränslen.	 Beroende	 på	 motor	 och	
testmetod	 kan	 resultaten	 variera.	 En	 sammanställning	 av	 flertalet	 studier	 har	 kunnat	
visa	att	63%	av	de	granskade	NOx-utsläppsstudierna	visat	en	minskning	av	NOx-utsläpp	
med	2-30%,	och	 i	 vissa	 fall	upp	 till	50%	om	motorns	kontrollenhet	 justeras	optimalt.	
Vidare	visade	37%	av	studierna	att	NOx-utsläppen	ökade	med	3-26%	vid	 förbränning	
av	 HVO.	 Det	 här	 framhäver	 osäkerheten	 vad	 beträffar	 NOx-utsläppen.	 Enligt	 studien	
drogs	 slutsatsen	 att	 det	 inte	 enbart	 är	 bränsleegenskaperna	 som	 bidrar	 till	 NOx-
utsläppen	 utan	 att	 stora	 variationer	 kan	 förekomma	 beroende	 på	 motortyp,	 dess	
storlek,	 om	motorn	har	 en	 turbo	och	 framförallt	 dess	bränsleinsprutningssystem.	Det	
går	alltså	inte	att	bevisa	att	enbart	ett	bränsleskifte	kommer	att	bidra	till	en	betydande	
minskning	av	NOx-utsläppen	(Devendra	Singh	K.	S.,	2017,	s.	2952).	
4.1.2 Oavsiktliga	utsläpp	
	
Utsläpp	i	mark	
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Vid	 utsläpp	 i	 mark	 och	 jord	 sker	 den	 biologiska	 nedbrytningen	 av	 HVO	 snabbt.	 Den	
hastighet	 som	 nedbrytningen	 sker	 med	 beror	 till	 stor	 del	 på	 om	 miljön	 är	 aerob	
(syrerik)	eller	anaerob	(syrefri).	HVO	nedbrytes	lättare	i	en	aerob	miljö.		
	
Utsläpp	i	luft	vid	spill	eller	brand	
Förbränning	 av	 HVO	 vid	 brand	 skapar	 kolmonoxid,	 koldioxid	 samt	 tjock	 rök.	 En	
brandrisk	förekommer	vid	utsläpp	av	alla	slags	förbränningsoljor.	
	
Utsläpp	i	vatten	
HVO	 är	 inte	 lösligt	 i	 vatten	 men	 degenereras	 relativt	 snabbt	 vid	 större	 utsläpp	 i	
vattenmiljöer.	Det	beräknas	att	nedbrytningen	sker	fyra	gånger	snabbare	än	för	diesel.	
Exempelvis	så	har	HVO85	en	beräknad	degenerationstid	på	28	dagar.	
	
Hälsoeffekter	
Hälsorisker	som	kan	uppstå	vid	inandning	av	HVO	är	försumbara	och	bränslet	klassas	
som	helt	ofarligt,	med	undantag	om	HVO:n	har	värmts	upp	så	pass	mycket	att	den	avger	
ångor.	 Vid	 förtäring	 av	 HVO	 skulle	 enzymer	 i	 kroppen	 bryta	 ner	 HVO-molekyler	 till	
fettsyra	 och	 alkohol.	 Alkoholen	 som	 produceras	 är	 vanligtvis	 metanol	 som	 är	 giftig	
vilket	gör	att	förtäring	av	HVO	en	hälsorisk.	
	
Miljöeffekter	
Vid	utsläpp	av	större	mängder	HVO	i	miljön	kan	det	bilda	ett	skikt	som	täcker	djur	och	
växter	vilket	i	sin	tur	leder	till	minskad	rörlighet	hos	djur	som	då	kan	riskera	att	svälta	
ihjäl.	Det	kan	också	vid	utsläpp	i	vatten	bidra	till	att	syrehalten	minskar	då	HVO	behöver	
mycket	 syre	 för	 att	 brytas	 ner.	 Eftersom	 de	 här	 effekterna	 är	 liknande	 de	 som	 för	
utsläpp	av	fossila	flytande	bränslen	använder	man	sig	av	samma	tekniker	vid	sanering	
av	utsläpp	som	vid	vanliga	oljeutsläpp	(Kimble,	2016).	
	
Flytande	fossila	bränslen	
Då	 fossila	 flytande	 bränslen	 innehåller	 högre	 gifthalter	 än	HVO	 så	 ökar	 riskerna	med	
utsläpp	inom	alla	kategorier	ovan	avsevärt	och	HVO	får	därför	anses	vara	fördelaktigt.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4.1.3 Utsläpp	av	SOx		
	
Eftersom	HVO	inte	 innehåller	något	svavel	så	bidrar	det	 inte	till	 försurningen.	Det	ger	
HVO	en	miljöfördel	jämfört	med	framförallt	HFO	som	innehåller	upp	till	3,5	viktprocent	
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svavel.	Diesel	bidrar	normalt	sett	inte	heller	till	försurning	genom	svavelutsläpp	då	även	
det	innehåller	mycket	låga	svavelhalter.	
	
4.1.4 Partikelutsläpp	
	
Vid	förbränning	av	HVO	visar	det	sig	att	det	massbaserade	PM-talet	är	lägre	än	det	vid	
förbränning	 av	 diesel.	 Det	 här	 på	 grund	 av	 det	 obefintliga	 innehållet	 av	 svavel	 och	
aromatiska	 föreningar	 (M.	 Zubel,	 2016).	 Vid	 tester	 som	 utfördes	 på	 mindre	 och	
medelstora	 motorer	 minskade	 partikelutsläppen	 med	 39%	 respektive	 13-24%	 vid	
körning	 på	 HVO.	 Alla	 tester	 genomfördes	 på	 turboladdade	 motorer	 med	
direktinsprutning	och	elektroniskt	styrda	bränslesystem.	Vid	tester	utförda	på	de	allra	
största	 motorerna,	 vilket	 är	 mest	 relevant	 för	 den	 här	 studien,	 visade	 resultatet	 en	
signifikant	 minskning	 av	 partikelnumret	 med	 29%	 jämfört	 med	 fossil	 diesel	 (A.D.	
Bugarski,	 2013,	 ss.	 293-302).	 Partiklar	 från	 förbränning	 av	 fossil	 diesel	 bär	 också	
cancerframkallande	ämnen	som	exempelvis	bensopyrener.	HVO	har	genomgående	visat	
sig	vara	ett	bränsle	med	fördelar	sett	till	avgasutsläpp	i	jämförelse	med	fossil	diesel	och	
HFO.	
	
4.2 Resultat	drift	
	
4.2.1 Förbränningsförlopp	
	
Enligt	vissa	är	de	topptryck	som	uppnås	med	drift	på	ren	eller	utblandad	HVO30	väldigt	
lika	de	som	fossil	diesel	ger	i	tester	utförda	på	stora	turboladdade	motorer	under	alla	de	
13	driftsförhållandena	som	WHSC	testet	innefattar	(M.	Vojtisek-Lom,	2017).	Vid	tester	
utförda	enligt	NEDC	körcykeln	på	mindre	motorer	så	visar	även	det	att	medeltrycket	vid	
förbränning	med	HVO-drift	är	 liknande	eller	 identiskt	med	det	för	fossildiesel.	(Armas	
Octavio	García-Contreras,	2015)	
	
Dock	 så	 ger	 flertalet	 studier	 av	 detta	 ämne	 indikationer	 på	 att	 resultatet	 i	 hög	 grad	
varierar.	Ibland	så	förekommer	en	minskning	av	topptrycket	med	några	procent,	vilket	
enligt	dessa	källor	skulle	kunna	härledas	till	det	högre	cetantalet	som	i	sin	tur	kan	ge	en	
tidigarelagd	antändning	och	därför	långsammare,	mer	varaktig	och	jämn	förbränning	av	
bränslet.	Dessa	jämförelser	utförs	normalt	på	exakt	samma	motor	med	identiskt	insprut	
av	bränslet,	alltså	enbart	ett	skifte	av	bränslet	på	befintlig	motor	(John	Petersen,	2014)	
(Patrick	A.	Caton,	2012)	(Marius	Zubel,	2016)	(Dolanimi	Ogunkoyaa,	2014).	
	
Vissa	andra	får	ett	annat	resultat	med	aningen	högre	topptryck	där	de	använder	samma	
förklaring,	att	det	högre	cetantalet	och	den	tidigarelagda	tändningen	skulle	kunna	vara	
anledningen	till	de	högre	mätvärdena.	Alltså	en	del	tvetydigheter	även	om	variationerna	
är	förhållandevis	små	(Marina	Kousoulidou,	2014)	(Mohammed	EL-Kasaby,	2006).	
	
Trots	allt	så	visar	majoriteten	av	de	 funna	studierna	att	ett	bränsleskifte	 till	HVO	som	
sker	på	en	befintlig	dieselmotor	resulterar	i	ett	något	sänkt	topptryck.	Färre	erhåller	ett	
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resultat	som	tyder	på	förhöjt	topptryck	och	i	vissa	fall	ses	inga	tydliga	skillnader	alls.	Ett	
högre	 maxtryck	 behöver	 nödvändigtvis	 inte	 heller	 betyda	 att	 medeltrycket	 är	 högre,	
utan	förbränningsförloppet	kan	avkortas	i	och	med	den	tidiga	antändningen	av	bränslet	
och	på	så	sätt	sänka	medeltrycket	(Mohammed	EL-Kasaby,	2006).		
	
Vid	 studering	 av	 förbränningsfasen	 ser	 man	 att	 förbränningens	 duration	 eller	
varaktighet	vid	drift	på	HVO	ofta	förlängs	0,5-2	vevaxelgrader	jämfört	med	fossildiesel.	
Detta	 vid	 tester	 som	 utförts	 på	 både	 två-	 och	 fyrtaktsdieslar	 (John	 Petersen,	 2014)	
(Patrick	A.	Caton,	2012).	
		
Ett	 högre	 cetantal	 och	 snabbare	 antändning	 betyder	 alltså	 nödvändigtvis	 inte	 att	
förbränningsförloppet	 sker	 eller	 avslutas	 snabbare.	 Detta	 kan	 enligt	 samma	 studier	
bero	på	att	den	tidigare	antändningen	medför	att	luft	och	bränsle	inte	hinner	få	samma	
goda	blandning	som	hade	uppnåtts	vid	en	aningen	senare	 tändpunkt.	Andra	 förklarar	
den	långsammare	förbränningen	med	HVO:s	volymetriska	värmevärde	som	är	lägre	än	
det	 för	 fossil	 diesel,	 då	 densiteten	 är	 lägre	 (Aatola	 H,	 2008).	 En	 annan	 intressant	
förklaring	ligger	i	bränslets	bulkmodul	som	vid	tryck	på	ett	par	hundra	bar	är	lägre	än	
den	 för	vanlig	diesel.	Bulkmodul	är	motsatsen	 till	 kompressabilitet	vilket	gör	att	HVO	
vid	 aktuella	 tryck	 går	 att	 komprimera	 aningen	mer	 än	 fossil	 diesel.	 Det	 finns	 studier	
som	visar	att	upp	till	3-4%	mer	bränsle	levereras	per	pumpslag	i	samma	bränslepump	
jämfört	med	drift	på	vanlig	diesel	i	och	med	detta.	Denna	högre	kvantitet	av	bränsle	kan	
även	 vara	 en	 av	 förklaringarna	 till	 varför	 tändförloppet	 förlängs	 med	 drift	 på	 HVO	
(Magín	Lapuerta,	2011)	(Sugiyama,	Goto,	Kitano,	Mogi,	&	Honkanen,	2012).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4.2.2 Prestanda	
	
Flertalet	 studier	 visar	 att	motorprestandan	vid	drift	 på	HVO	eller	HVO30	är	 likvärdig	
den	vid	 användning	 av	 fossil	 diesel.	Det	 volymetriska	 värmevärdet	på	HVO	är	 ett	 par	
procent	 lägre	 men	 detta	 kompenseras	 troligtvis	 tillräckligt	 mycket	 via	 HVO:s	 lägre	
bulkmodul	för	att	i	de	flesta	fall	ge	liknande	effekt	och	vridmoment	på	olika	motortyper	
(Sugiyama,	Goto,	Kitano,	Mogi,	&	Honkanen,	2012).	



	
	

23	

	
Vridmomentet,	eller	effekten	på	 låga	varv	 i	en	motor	som	körs	på	HVO	har	även	det	 i	
tester	visat	sig	vara	snarlikt	eller	i	vissa	fall	lite	högre	än	det	vid	drift	på	diesel.	Detta	på	
grund	 av	 det	 ökade	 medeltrycket	 IMEP	 som	 i	 sin	 tur	 beror	 på	 den	 något	 förlängda	
förbränningen	som	råder	vid	det	specifika	testets	driftsförhållanden.	
	
4.2.3 Specifik	bränsleförbrukning	
	
Den	specifika	bränsleförbrukningen	anges	vanligtvis	 i	bränsleåtgång	per	utfört	arbete	
med	enheten	g/kWh.	Flertalet	studier	har	gjorts	som	beskriver	bränsleeffektiviteten	för	
HVO	som	fördelaktig	i	jämförelse	med	fossil	diesel.	Även	om	skillnaden	är	ganska	liten	
så	 förklaras	 den	 lägre	 åtgången	 med	 att	 HVO	 har	 ett	 effektivt	 värmevärde	 som	 är	
marginellt	 högre	 än	 det	 motsvarande	 för	 fossil	 diesel.	 Från	 någon	 enstaka	 till	 flera	
procents	 lägre	specifik	bränsleförbrukning	är	dock	en	klar	 fördel	 för	HVO,	särskilt	vid	
drift	 av	 större	 motorer	 med	 hög	 bränsleåtgång	 (Devendra	 Singh	 K.	 S.,	 2015)	
(A.C.Drenth,	2014)	(M.	Vojtisek-Lom,	2017).	
	
Det	 effektiva	 värmevärdet,	 på	 engelska	 Net	 heat	 content	 eller	 Lower	 heating	 value,	
skiljer	 sig	 från	 det	 tidigare	 nämnda	 volymetriska	 värmevärdet	 då	 det	 anges	 per	
viktenhet	 och	 inte	 heller	 innefattar	 energiinnehåll	 från	 vattenångor	 som	 avges	 vid	
förbränning		(ARCHIBUS,	2014).	
	
En	 sak	 att	 tänka	 på	 och	 som	 vissa	 tester	 tydligt	 visar	 är	 att	 den	 specifika	
bränsleförbrukningen	olika	bränslen	emellan	skiljer	sig	tydligt	beroende	vilken	last	den	
aktuella	motorn	 körs	 på	 (Dolanimi	Ogunkoyaa,	 2014).	Man	 kan	 dock	 konstatera	 att	 i	
majoriteten	av	fallen	kommer	den	specifika	bränsleförbrukningen	att	påverkas	positivt	
när	man	ersätter	vanlig	diesel	med	HVO	på	en	befintlig	motor.	
	
4.2.4 Termisk	verkningsgrad	
	
Den	termiska	verkningsgraden	är	ett	mått	på	hur	mycket	av	bränslets	kemiskt	lagrade	
energi	 som	 överförs	 till	 nyttigt	 arbete	 i	 en	 motor.	 Det	 kan	 liknas	 vid	 den	 specifika	
bränsleförbrukningen	men	här	räknar	man	alltså	på	hur	mycket	axeleffekt	man	kan	få	
ut	 av	 bränslets	 energiinnehåll	 (värmevärde)	 istället	 för	 per	 massa	 bränsle.	 Denna	
verkningsgrad	 blir	 oavsett	 bränsletyp	 ganska	 låg	 på	 grund	 av	 oundvikliga	 förluster	 i	
form	av	värme	genom	till	exempel	avgaser,	strålning	och	kylvatten.	HVO	visar	dock	även	
här	 fördelar,	 vanligtvis	 på	 ett	 par	 procent	 jämfört	 med	 fossil	 diesel,	 i	 enlighet	 med	
testerna	 för	 den	 specifika	 bränsleförbrukningen	 då	 dessa	 rimligen	 bör	 ha	 ett	
förhållande	 eftersom	 energiinnehållet	 är	 jämförbart.	 (A.C.Drenth,	 2014)	 (Dolanimi	
Ogunkoyaa,	2014)	(Noboru	Miyamoto,	1998).	
	
4.2.5 Stabilitet	och	lagring	
	
För	att	mäta	stabilitet	och	hållbarhet	på	HVO	så	används	 jämförbara	metoder	som	de	
vid	fossil	diesel,	då	bägge	 innehåller	 liknande	kolväten.	Enligt	studier	som	gjorts	 finns	
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det	ingen	anledning	att	sätta	ett	bäst-före	datum	på	HVO	och	det	är	ingen	större	risk	för	
problem	med	bränslekvaliteten	på	fartyg	eller	andra	fordon	där	tankarna	kan	ha	dålig	
omsättning.	Överlag	så	är	HVO	känt	för	att	vara	ett	bränsle	med	mycket	god	stabilitet.	
Självklart	 vill	man	 undvika	 vatten	 och	 smuts	 i	 tankarna	 i	 allra	 högsta	 grad	 då	 vatten	
tillsammans	 med	 höga	 temperaturer	 normalt	 sett	 är	 den	 största	 källan	 till	
bakterieodlingar	 i	 tankar.	 Vad	 gäller	 bakterietillväxt	 så	 visar	 dock	 HVO	mycket	 goda	
egenskaper	 som	 överträffar	 andra	 biobränslen,	 dessutom	 är	
vattenseparationsegenskaperna	mycket	 goda.	 Lågtemperaturegenskaperna	överträffar	
också	vad	som	krävs	av	ett	bränsle	 för	 fartygsbruk	då	grumlingspunkten	är	 låg,	vilket	
betyder	 att	de	 första	paraffinutfällningarna	 sker	vid	 en	väldigt	 låg	 temperatur	 (Neste,	
2016).	
	
4.2.6 Smörjförmåga	
	
För	 att	 undvika	 problem	med	 främst	 skurna	 bränslepumpar	 så	 är	 det	 av	 intresse	 att	
veta	 hur	 god	 smörjförmåga	 ett	 bränsle	 har.	 Framställningen	 av	 bränslet	 gör	 att	
smörjande	 innehåll	 som	 svavel	 och	 aromatiska	 föreningar	försvinner.	 HVO	 visar	
likheter	 med	 andra	 typer	 av	 lågsvavliga	 bränslen	 som	 exempelvis	 fossil	 diesel	 för	
fordonsbruk,	 alltså	 en	 bristande	 smörjförmåga	 i	 ren	 form.	 Därför	 tillsätts	 vanligtvis	
additiv	för	att	falla	in	under	de	rekommenderade	HRFF	värdena.	HRFF	(High	Frequency	
Reciprocating	Rig)	är	 en	 globalt	 standardiserad	metod	 för	 att	 fastställa	 smörjförmåga.	
På	 fartyg	 kan	man	 även	 koppla	 en	 extern	 smörjolja	 till	 plungen	 på	 bränslepumparna	
vilket	 ofta	 görs	 idag	 vid	 drift	 på	 lågsvavliga	 bränslen.	 Viss	 problematik	 med	
smörjförmåga	har	funnits	ända	sedan	etableringen	av	lågsvavliga	bränslen	och	relativt	
enkla	lösningar	finns	därför	redan	tillgängliga	(INSIGHT,	2013).	
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5 Diskussion		

Våra	resultat	har	utan	tvivel	fått	oss	att	inse	att	användandet	av	HVO	fungerar	väl	och	
att	det	hade	inneburit	flertalet	fördelar	gentemot	de	fossila	alternativ	som	används	idag.	
Detta	 sett	 ur	 driftsynpunkt	 med	 allt	 vad	 det	 innebär	 rent	 tekniskt	 samt	 miljö-	 och	
hälsomässigt.	Vilken	typ	av	dieselmotor	det	används	till	verkar	inte	vara	avgörande	då	
de	 studier	 vi	 funnit	 har	 utfört	 tester	 på	 allt	 från	 mindre	 personbilar	 upp	 till	 större	
dieslar	för	marint	bruk,	även	om	de	senare	testerna	har	varit	färre	till	antalet.	

	

Från	början	var	vår	tanke	att	inrikta	oss	enbart	på	större	fartygsdieslar	men	underlaget	
för	detta	blev	för	litet	så	vi	gick	över	till	de	studier	som	vi	ansåg	vara	de	bästa	och	mest	
fullständiga,	oavsett	motortyp.	Det	bränsle	som	fungerar	till	en	mindre	dieselmotor	och	
dess	 känsliga	 bränslesystem	 bör	 emellertid	 också	 fungera	 på	 ett	 liknande	 sätt	 till	 en	
större	 lågvarvig	motor,	vilket	vi	också	kom	fram	till	under	arbetets	gång	med	hjälp	av	
våra	 funna	 studier.	 Dessutom	 kan	 man	 förutspå	 att	 den	 begränsade	 tillgången	 som	
råder	 i	 nuläget,	 men	 som	 kan	 öka	 med	 tiden,	 gör	 så	 att	 en	 övergång	 till	 biobränsle	
kommer	att	ske	successivt.	Detta	är	en	övergång	som	till	viss	del	redan	i	nuläget	pågår	
och	 lär	så	göra	under	en	 lång	 tid	 framöver.	Det	 faktum	att	betydligt	 fler	studier	 fanns	
utförda	på	mindre	dieselmotorer	bör	kunna	härledas	till	att	fordonsbranschen	står	först	
i	kön	 till	 en	övergång	 till	biobränslen.	Att	 sjöfarten	 ligger	en	bit	efter	bilindustrin	vad	
gäller	miljökrav	och	tekniska	innovationer	är	ju	för	de	flesta	ingen	nyhet.		

	

De	 globala	 tillgångarna	 av	 fossilt	 bränsle	 kan	 enligt	 de	 senaste	prognoserna	 räcka	 ett	
bra	 tag	 framöver	och	så	 länge	utvinningen	av	dessa	är	billigare	än	 framställningen	av	
biobränslen	 som	 HVO	 kan	 man	 diskutera	 vad	 som	 skulle	 kunna	 göra	 biobränslena	
konkurrenskraftiga.	 Kommer	 miljön	 och	 utsläppen	 bli	 den	 avgörande	 faktorn	 för	
övergången	 eller	 kommer	 man	 kunna	 utnyttja	 alla	 fossila	 reserver	 innan	 man	 blir	
tvungen	 att	 gå	 över	 till	 andra	 alternativ?	 I	 takt	 med	 att	 framställningsmetoder	 och	
råvarubas	förbättras	för	HVO	så	lär	den	minskade	tillgången	på	fossila	bränslen	göra	att	
dess	 utvinning	 tvärt	 om	kräver	mer	 avancerade	 och	 dyrare	metoder.	 Exakt	 när	 detta	
möte	sker	är	nog	väldigt	svårt	att	veta	för	någon.	

	

Många	frågor	är	som	sagt	väldigt	komplexa	och	svåra	att	besvara	vilket	har	gjort	att	vi	
har	fått	avgränsa	oss.	Vad	vi	kan	se	från	våra	undersökningar	är	dock	att	människor	och	
natur	hade	kunnat	dra	stor	nytta	om	ett	bränsle	som	HVO	hade	kunnat	brukas	istället	
för	de	fossila	alternativ	som	idag	dominerar.	Detta	gäller	själva	användandet	men	för	att	
den	totala	miljöpåverkan	ska	bli	gynnsam	krävs	även	att	framställning	och	distribution	
kan	utföras	med	enkla	och	energieffektiva	metoder.	Man	kan	 ju	 inte	bara	se	 till	 själva	
avgasutsläppen	 för	 att	 bedöma	om	bränslet	 är	 fördelaktigt.	 Ekonomin	hänger	 nog	 till	
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viss	del	ihop	med	detta.	I	nuläget	kostar	de	förnybara	alternativen	mer	just	på	grund	av	
att	 utvinning	 och	 framställning	 är	 mer	 krävande	 än	 för	 de	 fossila	 alternativen.	 Vårt	
arbete	fick	dock	komma	att	handla	om	annat.	Att	vi	har	valt	att	avgränsa	det	som	kan	
ses	som	biobränslens	största	nackdelar	och	valt	att	inrikta	oss	på	de	områden	som	är	till	
fördel	för	HVO	kan	få	vårt	arbete	att	se	något	vinklat	ut,	vilket	vi	är	medvetna	om.	

	

Resultaten	 som	 vi	 fick	 fram	 genom	 litteraturstudien	 var	 goda	 och	 för	 oss	 kändes	 det	
överflödigt	 att	 göra	 egna	 experiment	 vad	 gäller	 till	 exempel	 avgasutsläpp	 och	
effektförändringar	på	vad	som	skulle	kunna	vara	en	av	våra	egna	personbilar.	Det	hade	
dock	kunnat	utföras	med	överkomliga	resurser	och	viss	expertis	utifrån	men	det	kändes	
bättre	att	inrikta	oss	på	de	noggrant	utförda	studier	som	redan	fanns	tillgängliga.	Vårt	
fokus	kunde	sedan	läggas	på	att	jämföra	dessa	för	att	få	en	klarare	bild	över	helheten.		

	

Detta	 leder	 oss	 vidare	 in	 på	 de	 variationer	 och	 oklarheter	 som	 faktiskt	 uppträdde	
studierna	 emellan	 vad	 gäller	 exempelvis	 NOx-utsläpp	 och	 bränsleförbrukning.	 Det	
känns	ganska	naturligt	att	varierande	resultat	och	 förklaringar	 till	dessa	 förekommer,	
med	tanke	på	bränslenas	olika	egenskaper.		

	

Under	 flertalet	 av	 studierna	 gjordes	 ingen	 motoroptimering	 för	 HVO	 utan	 motorn	
kördes	med	samma	timing	och	bränslemängd	på	insprutningen	som	den	ursprungliga,	
vilken	 troligtvis	 var	 väl	 avpassad	 för	 fossil	 diesel.	 Att	 ändra	 detta	 är	 förhållandevis	
enkelt	 både	 på	 en	 större	 marindieslar	 såväl	 som	 på	 en	 mindre	 elektroniskt	 styrd	
bilmotor	 och	 det	 hade	 nog	 kunnat	 ge	 HVO	 ett	 ännu	 bättre	 resultat	 med	 färre	 antal	
tvivelaktiga	 studier.	 I	 den	 studie	 där	 detta	 gjordes	 bekräftades	 detta	med	 ett	mycket	
gott	 resultat	 för	 HVO,	 klart	 bättre	 än	 i	 övriga	 studier.	 Att	 ta	 det	 steget	 längre	 och	
optimera	 för	 HVO	 genom	 att	 förändra	 motorns	 fasta	 parametrar	 som	 till	 exempel	
kompression	hade	kanske	även	det	kunna	leda	till	bättre	resultat,	även	om	det	inte	lär	
bli	aktuellt	innan	man	bestämt	sig	för	att	helt	gå	över	till	detta	bränsle.	
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6 Slutsats	

Genom	att	använda	HVO	 istället	 för	 fossil	diesel	eller	HFO	kan	man	 förvänta	sig	stora	
potentiella	miljövinster.	Sett	till	drift	och	förbränning	är	HVO	överlägset	fossil	diesel	och	
HFO	och	det	bör	inte	heller	framkalla	några	tekniska	problem.	HVO	har	dessutom	god	
lagringsstabilitet,	något	som	kan	vara	en	stor	akilleshäl	för	andra	biobränslen.	Det	finns	
alltså	inte	några	direkta	driftmässiga	skillnader	som	skulle	vara	till	nackdel	för	HVO.	Vi	
drog	därav	slutsatsen	att	HVO	sett	till	vår	frågeställning	är	ett	bättre	bränsle.	
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