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Abstrakt  

Vässarös rederi bedriver idag transporter av gods och dessutom passagerartrafik, till och från 

Vässarö, med vanlig diesel som bränsle. I detta arbete undersöks vilka alternativa bränslen 

som skulle kunna användas i Vässarös fartyg. Syftet med detta arbete är att undersöka hur 

Vässarös rederi kan byta till ett bränsle som har mindre påverkan på miljön. Information har 

sammanställts om flera bränsletyper och intervjuer har genomförts med motortillverkare, 

bränsleleverantörer och ett skärgårdsrederi som genomfört tester med syntetisk diesel. 

Resultatet visar att ett tänkbart alternativt bränsle är syntetisk diesel och det bränslet skulle ej 

kräva modifieringar av motor eller bränslesystem och ej heller nya förvaringsrutiner. 

Biodiesel skulle, efter vissa modifieringar på motor och bränslesystem och även förändrade 

förvaringsrutiner, också vara ett alternativ. Båda bränslealternativen har kraftigt högre priser 

och leveransmöjligheterna är krångligare än vid dagens bunkringsförfarande. 
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Abstract  

Vässarö’s shipping company currently conducts transport of goods and passenger traffic to 

and from Vässarö with regular diesel fuel. In this study it is examined which alternative fuels 

could be used in Vässarö’s vessels. The purpose of this study is to examine how Vässarö’s 

shipping company may switch to a fuel that has less impact on the environment. Information 

has been compiled on multiple fuel types and interviews have been conducted with engine 

manufacturers, fuel suppliers and an archipelago shipping company who conducted tests with 

synthetic diesel a few years ago The results show that a possible alternative fuel, could be 

synthetic diesel and the fuel would not require modifications to the engine or fuel system, nor 

new storage routines. Biodiesel could, after some modifications to the engine and fuel system 

and new storage routines, also be an option. Both fuel alternatives have significantly higher 

prices and delivery possibilities are more complicated than today’s bunkering procedures. 
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1. Begrepp och motorspecifikationer  

Bio-DME Bio-DME är ett vätskeformigt bränsle, dimetyleter, utvunnet ur 

biomassa. Bränslet är fortfarande under utveckling. 

Biobränsle I Svensk standard SS 18 71 06 definieras biobränsle som ett 

bränsle där biomassa har använts som utgångspunkt. Vidare kan 

bränslet ha genomgått kemisk eller biologisk process eller 

omvandling. 

Biodiesel Biodiesel eller FAME, fettsyremetylester. Diesel tillverkad av 

förnybara råvaror såsom vegetabiliska oljor eller djurfetter. 

Biogas Biogas är ett gasformigt biobränslet som bildats av organiskt 

material. Innehåll varierar beroende på framställningsmetod samt 

vilka råvaror som används. Främst innehåller den metan och 

koldioxid, men den innehåller även andra gaser. 

Cetantal Cetantal är ett mått på dieselns tändvillighet, vilket är dieselns 

förmåga att självantända vid högt tryck och hög temperatur. Ju 

högre tändvillighet, desto högre cetantal.  

Etanol Etanol är efter metanol den enklaste av alla alkoholer och är en 

lättlöslig och färglös vätska som är mycket brandfarlig. 

FAME  Fettsyremetylester. Se biodiesel. 

Förbränningsentalpi Förbränningsentalpi är den värmemängd som utvecklas när en mol 

av ett ämne förbränns i syre vid konstant tryck. 

FT-diesel   Fischer Tropsch-diesel. Se GTL-diesel. 

GTL-diesel Gas-To-Liquid-diesel, syntetisk diesel eller FT-diesel (Fischer 

Tropsch) framställs syntetiskt ur syntesgas. Syntesgas framställs 

genom förgasning/reformering av fossil råvara såsom kol, olja och 

naturgas eller t.ex. förgasning av biomassa eller svartlut. Syntetisk 

diesel framställd av biomassa benämns BTL-diesel. 
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IBC-behållare Intermediate bulk container, är en typ av behållare för vätskor eller 

bulklast och den är tillverkad för att på ett enkelt sätt transportera 

ämnen som annars kan vara svårhanterliga. 

LNG Liqufied Natural Gas. Flytande naturgas, bränsle med fossilt 

ursprung som används på flera fartyg, men där regelverken 

fortfarande är under utveckling.  

Metanol Metanol är den enklaste av alla alkoholer och den är giftklassad. 

Den är mycket brandfarlig. 

Omförestring Omförestring, förestring eller omestring är en kemisk process där 

den vegetabiliska oljan tillsammans med en alkohol bildar en ester, 

under utträde av vatten. Detta görs för att förändra oljans fysiska 

egenskaper. 

RME Rapsmetylester. Tillhör gruppen FAME och är en biodiesel 

tillverkad av rapsolja.  

Petrodiesel Diesel tillverkad av den fossila råvaran petroleum, kan även kallas 

konventionell diesel eller vanlig diesel. 

Syntetisk diesel  Se GTL-diesel.  

Viskositet  Trögflutenhet 

 

Nedan följer en beskrivning över motormodell och antalet cylindrar för Vässarö rederis tre 

fartyg. 

Grisslan: 2 x Volvo Penta D4-180, fyra cylindrar   

Måsen: 2 x Cummins 4BT3 9-M, fyra cylindrar 

Tärnan: Volvo Penta Pro 41, sex cylindrar 
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2. Inledning 
Vässarö är en ö i Öregrunds skärgård, ca 14mil nordnordost om Stockholm. Ön ägs av 

scouterna och verksamheten som bedrivs på ön är olika typer av lägerverksamhet, bland annat 

scout-, lägerskole- och konfirmationsläger. Ön har ett rederi beläget i Djuphamn på 

nordvästra delen av ön. 

Idag bedriver Vässarös rederi transport av gods och dessutom passagerartrafik, till och från 

Vässarö, med de tre fartygen Grisslan, Måsen och Tärnan. Samtliga fartyg har en 

förbränningsmotor där bränslet som används för driften är konventionell diesel. Vid 

förbränning av dieseln sker bl.a. utsläpp av koldioxid som påverkar miljön negativt. Om 

driften av motorerna istället kan ske med ett bränsle som inte påverkar miljön lika mycket så 

skulle Vässarö bidra till en mer hållbar utveckling av miljön.  

Idén till detta projekt kommer från Vässarös medlemmar som kräver att möjligheterna för ett 

byte till ett miljövänligare bränslealternativ utreds.  

Lägeranläggningen Vässarö jobbar ständigt med att utveckla sitt miljöarbete på olika sätt. På 

senare år har utveckling skett inom hanteringen av matrester, latrin och t.ex. 

kartonghanteringen. System för färskvattentillgången har utvecklats och en föryngring av 

skogen har genomförts. Samtliga utombordsmotorer på instruktörsbåtarna i småbåtshamnen 

Fladan har ersatts med nya fyrtaktsmotorer. Detta är bara några av alla åtgärder som 

genomförts för att minska miljöpåverkan och en strävan finns att kontinuerligt utveckla 

miljöarbetet inom verksamheten och bidra till en hållbar miljöutveckling.  

3. Bakgrund  
Den huvudsakliga trafik som bedrivs med fartygen Grisslan, Måsen och Tärnan är transporter 

av gods och dessutom passagerartrafik, från Ellan på Singö till Djuphamn på Vässarö och vice 

versa, en sjöresa på cirka fem nautiska mil. Ett par gånger per år sker resor till och från andra 

hamnar vid hämtning och lämning av passagerare eller gods från till exempel Sundsveden, 

Öregrund eller Äsp-skärets brygga på Gräsö. Varje sommar genomförs flera resor till 

skärgårdsstaden Öregrund, för studiebesök eller rekreation för Vässarös anställda. Det är även 

i Öregrund som dagens bunkring sker från fast tank på kajen. Ett par gånger per år används 

fartygen inom aktiviteter som Vässarö bedriver, vilket kan vara till exempel fisketurer eller 

nattliga rundturer. 
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Bränslet som används för driften av motorerna är i alla Vässarös tre fartyg diesel miljöklass 1. 

Den köps in skattebefriad för cirka åtta kronor per liter.   

I Sverige är diesel miljöklass 1 standarddiesel och det är den du får när du t.ex. tankar diesel 

på en vanlig bensinmack (Wiktorsson & Huss, 2011). Det är en något renare diesel än den 

diesel som är standard i EU enligt CEN, European Committee for Standardizations. CEN:s  

standard nummer EN 590 definierar dieseln i Europa. Europadieseln räknas i det svenska 

systemet som diesel miljöklass 3. I drivmedelslagen, SFS 2011:319, 8-10 §§ definieras diesel 

miljöklass 1 – 3. 

Bunkringen sker i dagsläget i Öregrund dit Vässarös största fartyg Grisslan åker. Väl där fylls 

Grisslans bunkertankar med cirka två kubikmeter diesel och de kör tillbaka till Vässarö. De 

tankar som finns att tillgå vid bunkring är en tank av en storlek om två kubikmeter och en 

tank av en storlek om 300 liter. På Vässarö lossas dieseln, med pump som finns ombord, till 

en farmartank av en storlek om fyra kubikmeter. Rederiets årsförbrukning är cirka 21 

kubikmeter och bunkring sker cirka elva-tolv gånger per år.  

Alternativa bränslen som är kompatibla med Vässarös motorer finns. I denna rapport kommer 

dessa bränslen att presenteras, dess miljöpåverkan kommer att behandlas och de aktuella 

bränslenas leveransmöjligheter kommer att presenteras. 

3.1 Problemformulering 
Vässarös medlemmar kräver en utredning av möjligheterna att byta bränsle från diesel, till ett 

bränsle som har en mindre påverkan på miljön, vid driften av fartygen Grisslan, Måsen och 

Tärnan. 

För att Vässarö rederi skall erhålla tillräckligt med underlag för att kunna fatta beslut 

angående ett eventuellt bränslebyte så krävs det att information presenteras inom flera olika 

områden. 

En presentation av de bränslen som motorerna kan drivas av är nödvändig. Information om 

bränslets produktion, dess fysiska egenskaper och miljöpåverkan skall framgå. Vidare bör 

övrig information som till exempel förvaring, hållbarhet, genomförda tester och om 

motorernas underhåll eller verkningsgrad förändras, tas upp.  

Leveransmöjligheter och pris för aktuellt bränsle skall presenteras.  
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Slutligen bör det nämnas ifall någon konfigurering på motor eller bränslesystem krävs för 

driften av något av bränslena. 

4. Syfte 
Syftet med detta projekt är att undersöka vilka möjligheter Vässarö har att byta bränsle, från 

diesel miljöklass 1, till ett bränsle som har en mindre påverkan på miljön, vid driften av de tre 

transportfartygen Grisslan, Måsen och Tärnan.  

Det finns flera faktorer som kommer att behöva tas hänsyn till för att avgöra om det verkligen 

är bättre för miljön. Fokus kommer att ligga på utsläppen av skadliga ämnen till luften, men 

även skadliga utsläpp till vattnet har betydelse.  

Ekonomiska faktorer måste även tas hänsyn till. Faktorer som påverkar ekonomin är bränslets 

pris, förbrukning, verkningsgrad, leveransmöjligheter, och förändrade serviceintervaller av 

motorer. 

4.1 Avgränsning 

Projektet avgränsar sig till att omfatta information om alternativa bränslens produktion, 

fysiska egenskaper och miljöpåverkan. Leveransmöjligheter och pris av aktuellt bränsle och 

eventuella konfigurationer av motor eller bränslesystem berörs också. 

 

Ytterligare punkter som kan vara av intresse för Vässarö men som ej omfattas av projektet 

kan t.ex. vara följande:  

* Behöver klassificeringssällskap eller försäkringsbolag kontaktas innan ett bränslebyte sker?  

* Gäller några övriga regler eller lagar för att bedriva sjöfart med alternativt bränsle?  

* Ändras motorernas inspektionsintervaller?  

* Undersökning kring när, hur och till vilket pris en eventuell konfigurering av motor och 

bränslesystem kan genomföras. 

 

Anledningen till att dessa punkter ej omfattas av projektet är att projektet då skulle bli svårt 

att genomföra på grund av tidsbrist. 
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5. Frågeställning 
För att besvara syftet behöver flera saker specificeras i frågeställningen. Därmed krävs flera 

delfrågeställningar och resultaten som fås av dessa leder till att huvudfrågeställningen kan 

besvaras.  

Huvudfrågeställningen blir som följer. Vilka möjligheter har Vässarös rederi att genomföra ett 

bränslebyte, och därmed minska sin miljöpåverkan vid driften av fartygen Grisslan, Måsen 

och Tärnan? 

Delfrågeställningarna blir som följer. Vilka eller vilket alternativt bränsle kan motorerna 

drivas av? Hur påverkas motorernas underhåll vid drift med detta bränsle? Hur påverkas 

miljön av detta bränsle? Vilka leveransmöjligheter finns för detta bränsle?  

Rapporten skall fungera som underlag vid rederiets beslutsfattning angående ett eventuellt 

byte av bränsle för driften av rederiets tre fartyg Grisslan, Måsen och Tärnan.  

6. Metod  

6.1 Projektarbete 

Rederiets chef Valdemar Eriksson tillfrågades av författaren om rederiet behövde ha 

någonting undersökt och fick då ämnet presenterat. Därefter utformades projektdirektivet i 

samråd med beställaren. Nästa steg var att en projektplan utformades i samråd med 

handledaren. I denna specificerades projektets moment och inriktningen från direktivet fick 

justeras en aning. 

 6.2 Val av metod 

Metoden i detta projekt är utformad för att bäst kunna ge svar på frågeställningarna.  

 

Metoden som använts för att hitta information angående alternativa bränslen är främst 

litteratursökning. Sökmotorer, databaser och sökord specificeras nedan under rubriken med 

samma namn.  

 

För att få veta vad motortillverkarna, Cummins och Volvo Penta, officiellt säger angående 

alternativa bränslen, har dessa intervjuats via telefon och därefter har uppföljande e-mail 

skickats. Detsamma gäller med Waxholmsbolagets tekniska chef som har intervjuats 

beträffande Waxholmsbolagets undersökningar angående alternativa bränslen. Detta 

specificeras nedan under rubriken Intervjuer.  
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För att avgöra vilka bränslen som det är aktuellt att undersöka leveransmöjligheterna på, har 

det efter litteratursökningen fattats ett beslut om vilka bränslen som faktiskt är rimliga att 

använda vid driften av rederiets motorer. 

 

För att få fram information angående leveransmöjligheter för aktuellt bränsle har sökningar 

via sökmotorn Google genomförts. Efter att leverantörer hittats, har e-mail skickats och 

därefter telefonsamtal genomförts med leverantörerna. Dessutom kontaktades SPBI, Svenska 

Petroleum- & Biodrivmedelsinstitutet, och frågades ut angående bränsleleverantörer för 

aktuellt bränsle. 

6.3 Intervjuer 

Intervjuer har genomförts med anställda hos motortillverkarna, Cummins och Volvo Penta, 

med Waxholmsbolagets tekniska chef samt med leverantörerna av bränsle.  

 

Via respektive motortillverkares svenska internetsida, har kontaktuppgifter inhämtats för att 

kunna skicka ett inledande e-mail till den allmänna kundtjänsten. I detta e-mail har projektet 

förklarats och kontaktperson lämplig för intervju har efterfrågats. Därefter genomfördes 

intervjuerna per telefon. Tanken var att intervjuerna skulle spelas in. Dessvärre så ringde, i 

bägge fallen, motortillverkarna upp när tillgång till inspelningsutrustningen ej fanns och 

därmed nedtecknades intervjun endast med penna och papper och intervjuerna kan därmed ej 

återges ordagrant. Efter intervjuerna så har kompletterande e-mail skickats då mer 

utvecklande svar krävdes på vissa frågor. 

 

Samma tillvägagångssätt användes då kontaktuppgifter söktes till Waxholmsbolaget samt till 

bränsleleverantörerna Ecopar och Sven Johanssons Olje AB. 

6.3.1 Utformning av Intervjufrågor 

En hög grad av standardisering innebär att intervjuaren har bestämt frågorna och i vilken 

ordning de ställs och att alla som blir intervjuade intervjuas på samma sätt. En låg grad av 

standardisering däremot innebär att frågorna inte är helt bestämda från början och att den 

intervjuade själv kan styra åt vilket håll diskussionen går. En halvstrukturerad intervju har en 

hög grad av standardisering men en lägre grad av strukturering. Frågor, med en hög grad av 

öppenhet, ställs då i en given ordning, men den intervjuade har möjlighet att formulera sig 

fritt. Denna intervju kan ske opersonligt (Hartman, 2004). 
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Intervjuerna inom detta projekt kommer att ha en hög grad av standardisering och vara 

halvstrukturerade. Detta har valts för att möjliggöra till exempel förklaringar vid missförstånd 

eller utveckling av olika tankar och formuleringar. Då intervjuerna kommer att ske med hjälp 

av telefon eller e-post passar även denna typ av intervju bra då den kan genomföras 

opersonligt.  

 

Då intervjuerna som skall göras inom detta projekt ej är en del i en kvantitativ studie och ej 

heller har stora krav på att varje intervju skall vara den andra exakt lik så passar det bra med 

en halvstrukturerad intervju. 

6.4 Litteratursökning 

Litteratursökningen har genomförts för att få fram information om alternativa bränslen. 

Vetenskapligt korrekta källor har varit viktiga för all informationsinsamling och materialet 

som har använts består främst av uppsatser eller rapporter från högskolor eller universitet. 

Undersökningar och statistik från olika myndigheter har också använts. Säkerhetsdatablad för 

specifika bränslen och vissa allmänna informationsdokument från bränsleleverantörer, har 

använts.  

6.4.1 Sökmotorer, databaser och sökord 

Nedan presenteras de söktjänster som har använts för att erhålla information inom detta 

projekt. 

Google: Google är en sökmotor med målsättningen är att organisera världens information 

och göra den tillgänglig och användbar för alla. 

Google Scholar: På Google Scholar kan du söka efter flera ämnen och källor: 

vetenskapligt granskade skrifter, avhandlingar, böcker, referat och artiklar från akademiska 

förlag, yrkessamfund, preprintarkiv, universitet och andra akademiska organisationer.  

Libris: Libris är en nationell söktjänst med information om titlar på svenska 

universitets-, högskole- och forskningsbibliotek samt ett tjugotal folkbibliotek. Här finns 

böcker, tidskrifter, artiklar, kartor, affischer, noter, elektroniskt publicerat material m.m. 

Onesearch: OneSearch är Linnéuniversitetets universitetsbiblioteks söktjänst för gemensam 

sökning i deras samtliga fulltextdatabaser och bibliotekskatalogen. 
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Vidare har information eftersökts direkt på internetsidor hos Energimyndigheten, IVL 

Svenska miljöinstitutet och SPBI, Svenska Petroleum & Biodrivmedelinstitutet. 

De sökord och kombinationer av sökord som har använts är som följer nedan: 

 

Avgasemissioner diesel (Libris) 

Bio-DME (Google Scholar) 

Biobränsle (Google Scholar, Energimyndigheten) 

Biodiesel (Google Scholar, Energimyndigheten, IVL) 

Biodrivmedel OR RME OR biodiesel OR biogas AND fartyg* OR båt* (Google Scholar) 

Biodrivmedel (Google, Google Scholar) 

Definition AND biobränsle (Google Scholar) 

Diesel miljöklass 1(Google, Libris) 

IGF-koden (Google) 

Life cycle marine fuels (Google scholar) 

LNG shipping (Google Scholar, Libris) 

Marine fuels (Google scholar) 

Metanol AND förbränning AND restprodukter (Google) 

Metanol AND förbränning AND restprodukt* (Google) 

metanol AND shipping OR sjöfart (Google) 

metanol AND bränsle (Google, Libris) 

Miljödiesel (Google Scholar) 

RME (Google, IVL, SPBI) 

Spireth (Google) 

Syntetisk diesel (Google Scholar, IVL, SPBI) 

syntetisk diesel OR FT-diesel AND leverantör (Google) 

syntetisk diesel OR FT-diesel AND leveran* (Google) 

Säkerhetsdatablad BioDME (Google) 

Säkerhetsdatablad diesel miljöklass 1 (Google) 

Säkerhetsdatablad RME (Google) 

Säkerhetsdatablad syntetisk diesel (Google) 
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7. Resultat 
Resultatkapitlet inleds med information om miljö- och hälsofarliga ämnen vid förbränning. 

Vidare följer information kring vissa svårigheter med bränslen som är baserade på grödor. 

Därefter presenteras information om de alternativa bränslena, vidare följer råd från 

motortillverkarna och slutligen presenteras Waxholmsbolagets undersökningar kring ett 

alternativt bränsle. 

7.1 Ämnen efter förbränning som påverkar miljön och hälsan 
I examensarbetet, Undersökning av avgasemissioner till vatten från dieselinombordsmotorer i 

fritidsbåtar (2006), skriver Ninnie Östman: Förbränning är en process där ett bränsle oxideras. 

Under oxidationen avges värme, samtidigt som restprodukter bildas. I en ideal förbränning 

mellan bränsle och luft omvandlas all kemisk energi till termisk energi. Den ideala 

förbränningen beskrivs som att mängden oxiderare är exakt det som behövs för att oxidera 

alla bränslemolekyler till koldioxid (CO2) och vatten (H2O). De flesta förbränningsprocesser 

är inte ideala, vilket medför ofullständig förbränning och det är den största källan till dagens 

luftföroreningar. 

 

Avgassystemet på en båtdieselmotor skiljer sig från avgassystemet på en vanlig dieselmotor. 

Båtdieselmotorns varma avgaser blandas med kylvattnet och går tillsammans ut genom 

avgasröret och överbord. Avgasemissionerna kondenserar i vattnet och bildar små 

vätskedroppar varav en del stannar i vattenfasen och en del dunstar till luften. Detta innebär 

att emissionerna kommer ut både till vattnet och till luften (Östman, 2006).  

 

Olika kolväten ger bränslet olika egenskaper. Hur bränslet är sammansatt och hur 

bränslemolekylerna är strukturerade är avgörande för vilka förbränningsprodukter som bildas 

(Östman, 2006). 

 

De emissionskomponenter som bildas vid förbränning beskrivs kortfattat nedan enligt 

Östman: 

 

Koldioxid (CO2). Koldioxid är en växthusgas som bidrar till klimateffekter om den har ett 

fossilt ursprung. Andelen CO2 i avgaserna ger en indikation på hur effektivt motorn arbetar 

och en hög andel CO2 i avgaserna indikerar att motorn arbetar effektivt. Ett idealiskt värde på 
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halten CO2 anses vara kring 13-15 %, samt att halterna CO och HC är på eller nära noll och 

syrgas inom 1-3 %. 

 

Ozon (O3). Ozon bildas genom kemiska reaktioner mellan olika luftföroreningar, flyktiga 

organiska ämnen och kväveoxider. Marknära ozon kallas ozon i det allra lägsta skiktet och är 

ett problem då höga halter ozon är giftigt för både människor och djur och tillfälligt höga 

halter kan förekomma. Ozon bidrar även till växthuseffekten. 

 

Kolväten (HC) är ett samlingsnamn för kolväteförening och kolväteliknande föreningar i 

avgaser och de är ett resultat av oförbränt bränsle vid ofullständig förbränning. Höga nivåer 

av HC är ett tecken på att någonting inte fungerar bra tekniskt i motorn. RME innehåller färre 

kolatomer per liter bränsle och alstrar på så vis mindre mängd kolväten i avgaserna. 

Syntetiska bränslen innehåller renare fraktioner av kolväten än konventionella bränslen vilket 

resulterar i mindre kolväten i avgaserna.  

 

Kolmonoxid (CO) bildas när det finns för mycket bränsle i förhållande till tillgängligt syre vid 

förbränningen. Det är, liksom CO2, en växthusgas, men med en ännu större inverkan på 

klimatet. Det är giftigt för människor och bildningen av marknära ozon kan öka p.g.a. CO. 

 

Kväveoxider (NOx) är ett samlingsnamn för kvävemonoxid och kvävedioxid. Kväveoxider 

bildas när förbränningstemperaturen ökar och kan tillsammans med oförbränt bränsle (HC) 

förorsaka så kallad fotokemisk smog som bidrar till att skapa marknära ozon. Kväveoxider 

bidrar även till försurning.  

 

Partikelemissioner. I partiklar från avgaser kan det finnas flera ämnen som är hälsofarliga och 

cancerframkallande, som t.ex. polyaromatiska kolväten som beskrivs nedan. Beroende på 

vilket bränsle som används så varierar partikelemissioner och dess giftighet avsevärt. 

 

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är en stor grupp ämnen som bildas vid ofullständig 

förbränning av kol eller kolväten. I förbränningsmotorer är de flesta ämnena i avgaserna 

PAH:er. Flera PAH:er har både miljö- och hälsofarliga egenskaper.     

 

Aromater (eller arener eller alkylbensener) är en grupp ämnen med bensen 
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som grundstruktur. Bensen är cancerframkallande och har en hög kronisk giftighet. Den är 

lättnedbrytbar i vatten, men är ändå giftig för vissa vattenorganismer. Vissa aromater bidrar 

kraftigt till ozonbildningen, emedan just bensen har en relativt låg ozonbildande potential 

jämfört med liknande aromatföreningar.  

 

Aldehyder, som i allmänhet är irriterande på slemhinnor. 

 

Ketoner, som ofta är irriterande för slemhinnor och ögon och kan framkalla t.ex. huvudvärk 

och yrsel  

7.2 Information om bränslen baserade på grödor 

Biobränslen är uppdelade i första generationens och andra generationens biobränslen. Första 

generationens biobränslen produceras främst av jordbruksgrödor som spannmål och 

oljeväxter. Andra generationens biobränslen produceras främst av virkesavfall och 

cellulosabaserad teknik (Bengtsson, Fridell, Andersson, 2012). 

Undersökningar, t.ex. i laboratorium, kring vilka utsläpp som en viss motor genererar med ett 

visst bränsle är enkelt att standardisera. När skillnader i produktion och transportvägar med 

mera analyseras i ett livscykelperspektiv så blir beräkningarna mer komplexa. Resultaten 

kring undersökningar angående bränslenas emissionsreducerande egenskaper är inte entydiga, 

vilket antagligen beror på att det är svårt att bedöma denna helhet (Trafikverket, 2010). 

Än mer komplext blir det när det kommer till biobränslen baserade på grödor där hänsyn till 

råvaror och odlingssätt måste tas med i beräkningarna. Åsikterna går isär angående att 

använda jordbruksareal till produktion av bränslegrödor då jordbruksarealen är begränsad och 

måste räcka till världens livsmedelsproduktion. Om bränslegrödorna odlas på mark som är 

avsedd för livsmedelsproduktion, måste livsmedelsproduktionen effektiviseras eller flytta 

någon annanstans om inte tillgången på livsmedel skall minska. På grund av detta är 

potentialen, för framställning av större kvantiteter av biobränslen som är baserade på grödor, 

begränsad (Trafikverket, 2010). Det argumenteras för att andra generationens biobränslen 

skulle undvika detta, men tekniken är ännu inte färdigutvecklad och det är än så läng väldigt 

kostsamt att utvinna andra generationens biobränslen (Bengtsson, Fridell, Andersson, 2012).  
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7.3 Undersökta alternativa bränslen 

I detta kapitel presenteras de undersökta alternativa bränslena med dess fysiska egenskaper, 

dess miljöpåverkan och övrig information.  

7.3.1 Bio-DME 

Produktion/Innehåll: 

I examensarbetet BioDME- utmaningar och möjligheter vid en marknadsintroduktion av ett 

nytt biodrivmedel skriver författaren Daniel Aulik att DME står för dimetyleter och det kan 

utvinnas ur råvarorna kol, råolja, naturgas och biomassa. Bio-DME är dimetyleter som 

utvunnits ur biomassa och Bio-DME kan utan problem blandas med DME baserad på fossila 

råvaror.   

Fysiska egenskaper:                       

DME är en transparent gas vid atmosfärstryck, men övergår till vätskeform vid lågt tryck om 

ca 5 bar. DME förångas lätt vid kontakt med luft och har en låg antändningstemperatur. 

(Aulik, 2010).  

DME har ett högre cetantal än petrodiesel vilket medför att kedjereaktionen i motorn inleds 

snabbare och vid en lägre temperatur. Förbränningsentalpin är också lägre än hos petrodiesel 

vilket innebär att större mängder DME måste tillsättas för att leverera samma mängd energi. 

(Aulik, 2010). 

Viskositeten är lägre än hos diesel och detta medför att läckage enklare kan uppstå samt att 

bränslets smörjande egenskaper blir sämre än den hos petrodiesel. För att lösa detta så tillsätts 

små mängder av smörjmedel till bränslet (Aulik, 2010).  

Preem (2013) skriver på sin hemsida under rubriken BioDME att bränslet är okänsligt för 

kallt klimat, alltså kan det användas året runt utan några speciella förvaringsåtgärder. 

Miljöpåverkan:                       

Bio-DME har en sotfri förbränning och jämfört med diesel så leder den sotfria förbränningen 

till mindre utsläpp av farliga partiklar. Då Bio-DME används som drivmedel i en dieselmotor 

så erhålles också en lägre ljudnivå än om diesel skulle använts som drivmedel (Aulik, 2010). 

Enligt Preem (2013) reduceras koldioxidutsläppen med ca 95 % jämfört med konventionell 

diesel.   
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Övrigt:                     

Volvo group Sweden skriver på sin hemsida, under rubriken Hög energieffektivitet – låga 

utsläpp, om bio-DME. De anser att det är ett av de mest effektiva förnybara bränslena, 

utsläppsnivåerna beskrivs också som extremt låga. Om man tar hänsyn till hela kedjan, från 

framställningen av bränslet till driften av fordonet, så visar flera undersökningar att DME är 

det mest energieffektiva förnybara bränslet, då framställningen genom en förgasningsteknik 

ger låga energiförluster. Bränslet hanteras sedan i flytande form under lågt tryck. Det är en 

enkel kemisk förening med kort kolkedja, vilket under förbränningen ger mycket låga 

partikelutsläpp. Då bränslet utvinns ur biomassa, t.ex. svartlut som är en energirik restprodukt 

från pappersmassaindustrin, anses det vara koldioxidneutralt. DME är t.ex. en enklare kemisk 

produkt än syntetisk diesel och det gör den billigare att framställa och hantering och 

distribution är enklare. För att kunna använda DME i vanliga dieselmotorer krävs några 

smärre justeringar.  

Bio-DME är fortfarande under utveckling och Miljöstyrningsrådet skriver i rapporten, 

Marknadsundersökning för drivmedel (2009): ”Varken bränsle eller fordon finns ännu i 

kommersiell drift och kan inte heller förväntas göra detta i någon större utsträckning inom de 

närmaste 5-10 åren.” Preem (2013) beskriver bio-DME som ett bränsle under utveckling och 

Preem genomför just nu tester tillsammans med Volvo, där de låter tio stycken lastbilar, med 

konfigurerade motorer, köra med bränslet. 

7.3.2 Biodiesel (miljödiesel, FAME, RME) 

Produktion/Innehåll:                         

Den vanligaste råvaran till FAME är rapsolja som förestrats till RME (rapsmetylester). RME 

går också under namnet biodiesel. Vid framställningen av RME bildas även produkten 

glycerol. RME är eftersom det är producerat av förnybara källor, ett biobränsle och det anses 

även vara koldioxidneutralt (Östman, 2006).  

Bengtsson, Fridell och Andersson beskriver i artikeln, Environmental assessment of two 

pathways towards the use of biofuels in shipping, varför biodiesel anses vara 

koldioxidneutralt. Det beror på att det vid förbränningen av biodiesel släpps ut samma mängd 

koldioxid som plantorna, som biodieseln är producerad av, har dragit åt sig då den växte. Som 

kontrast kan nämnas att fossila bränslen vid förbränning släpper ut koldioxid som har varit 

bunden i flera miljoner år. 
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Fysiska egenskaper:         

Vegetabiliska oljor har en hög viskositet vilket kan vara ett problem i motorer, men med 

omförestringen så sänks viskositeten (Östman, 2006).  

RME är känsligt för kyla och kan stelna redan vid -15°C, ett vinteradditiv kan tillsättas och då 

stelnar det vid en något lägre temperatur (Östman, 2006). 

RME är inte klassat som farligt gods och är ej brandklassat, vilket förenklar transporter 

(Energifabriken, 2013). 

Miljöpåverkan:                      

RME innehåller i stort sett inga aromater eller polyaromatiska kolväten och har ett lågt 

svavelinnehåll (Östman, 2006).  

Undersökningar har visat att biodiesel i de flesta fall har visat på lägre reglerade emissioner, 

förutom NOX som tvärtom har varit högre, än diesel miljöklass 1. (Med reglerade 

avgasemissioner menas förbränningsgenererade kolväten, som har gränsvärden på 

utsläppshalter reglerade enligt lag). Även de oreglerade emissionerna har undersökts och där 

påvisades att RME hade lägre halter av samtliga oreglerade emissioner jämfört med diesel 

miljöklass 1 (Östman, 2006). 

Bengtsson, Fridell och Andersson, författarna till artikeln Environmental assessment of two 

pathways towards the use of biofuels in shipping, skriver att nästan alla av de få studier som 

gjorts angående biobränsle inom shippingen handlar om biodiesel eller vegetabiliska oljor. 

Sedan summerar de för- och nackdelar från samtliga av dessa undersökningar. De fördelar de 

nämner är följande:                      

* Biodiesel bryts ned snabbare, än fossil diesel, vid ett utsläpp i havet 

* Biodiesel befanns vara mindre akut giftigt, än fossil diesel, för vattenlevande organismer.                

De nackdelar som de nämner är följande:                      

* Biodiesel kan kräva ett större underhåll av bränslefilter.                     

* Tillsatser av biobränsle till petrodiesel har visat sig stimulera mikroorganismers aktiviteter 

och biofilm har bildats på fasta installationer.                      

* Problem har uppkommit då biodiesel förvaras blandad med petrodiesel. 

Övrigt:                     

Dagens diesel miljöklass 1 i Sverige får innehålla upp till 7 % RME, detta står specificerat i 
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Drivmedelslagen 8§. Undersökningar visar att diesel miljöklass 1 med denna tillåtna 

blandning av RME fungerar lika bra som diesel miljöklass 1 utan att någon förändring i 

underhållet av motorerna krävs. 

För att få köra med 100 % RME i en dieselmotor så bör gummi och packningar i 

bränslesystemet vara anpassade för RME. Dessutom krävs ett uttryckligt godkännande från 

motortillverkaren (Östman, 2006). För aktuella motortillverkares kommentarer, se kapitel 7.4 

Råd från motortillverkare.  

Esping (2013) skriver i artikeln Biodiesel drabbas av skatt att den tidigare helt skattebefriade 

biodieseln nu i februari 2013 drabbas av en skatt på ca 60 öre / liter p.g.a. att viss metanol 

med fossilt ursprung används vid förestringen av rapsoljan. I kontakt med distributören, av 

RME, Energifabriken kom det fram att skatten sedan blev endast 20 öre per liter. 

7.3.3 Etanol 

Produktion/Innehåll:                    

Etanol är baserat på förnybara råvaror och räknas därför som ett biobränsle. Det framställs 

genom jäsning av socker- eller stärkelserika grödor (Trafikverket, 2010). 

Fysiska egenskaper:                   

Etanol har ett högt oktantal. Etanol hanteras och klassas som bensin, vilket bl.a. innebär att 

det är mycket brandfarligt. Energiinnehållet i etanol är ca 55 % av diesel och 

energieffektiviteten är ca 45 % jämfört med diesel (Trafikverket, 2010). 

De farliga egenskaper som ämnet har är att det är giftigt, mycket brandfarligt samt miljöfarligt 

(Preem, 2010). 

Miljöpåverkan:                         

Etanol är fritt från svavel och aromater (Trafikverket, 2010). 

Övrigt:                    

Etanol är till för användning i förbränningsmotorer med elektrisk tändning (ottomotorer), 

anpassade för Etanol (Preem, 2010).  

7.3.4 Metanol 

Produktion/Innehåll:                          

de Serves, Henke, Ahlvik och Rehnlund skriver i rapporten Användning av metanol som 

drivmedel i fordon, att ”Metanol tillverkas från olika råvaror via så kallad syntesgas. 
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Syntesgas är en blandning av kolmonoxid (CO) och vätgas (H2). […] I dag är naturgas den 

viktigaste råvaran för produktion av syntesgas och via syntesgasen metanol. Metanol kan 

dock tillverkas av i stort sett vilken kolinnehållande råvara som helst möjlig att förgasa. I och 

med detta är det såklart också så att mer eller mindre alla typer av biomassa kan användas för 

att producera metanol via vägen över förgasning, rening, reformering och skiftning till 

syntesgas.” Produkten kallas då bio-metanol. 

I artikeln, Metanol renare men åtgången större, skriver Hindenfelt att det finns flera pågående 

projekt med bio-metanol, som anses vara ett nytt bränsle, så om det i framtiden kommer 

beslut om en viss inblandning biobränsle finns det redan på plats. 

När metanol skall användas som drift i en dieselmotor så omvandlas metanolen rent tekniskt 

till dimetyleter i en katalysator. Dimetyleter är ett dieselbränsle med en liten inblandning av 

restmetanol (Hindenfelt, 2013). 

Fysiska egenskaper:                

Metanol är enkel att förvara och hantera. Men den är mycket brandfarlig och dess flampunkt 

är lägre än vad som är tillåtet för användning ombord på fartyg (Hindenfelt, 2013).  

Miljöpåverkan:                           

Bränsleåtgången i förhållande till brännolja beräknas till det dubbla på grund av det lägre 

energiinnehållet i metanolen (Hindenfelt, 2013).  

När metanol används som drivmedel vid driftvarm katalysator är emissionerna generellt sett 

mycket låga, men vid kallastart kan tillfälligt höga emissioner av oförbränt bränsle och 

formaldehyd uppstå. Då metanol brinner vid en förhållandevis låg temperatur blir NOx-

emissionerna låga (de Serves, Henke, Ahlvik, Rehnlund, 2007). 

Övrigt:            

Regelverken för drift av fartyg med bränslen med låg flampunkt, dit metanol räknas, är 

fortfarande under utveckling. IGF-koden, (International Code of Safety for Ships using Gas or 

other lowflashpoint Fuels), som regelverket skall heta, beräknas vara klar år 2014, men redan 

nu finns en del guidelines som förväntas permanentas när IGF-koden färdigställs (Hindenfelft, 

2013).    

Stena Teknik genomför just nu ett projekt, som startades redan för tre år sedan, ombord på 

fartyget Stena Scanrail, där syftet är att testa metanol som bränsle. Till en början skall 
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bränslet användas i två stycken hjälpmaskiner och första provturen beräknas ske i mars eller 

april i år. Då metanol har en lägre flampunkt än tillåtet så genomförs detta projekt som ett 

undantagsförfarande. Där krävs det underlag som styrker att det är lika säkert som de tillåtna 

bränslen som idag finns (Hindenfelt, 2013). 

7.3.5 Naturgas/LNG 

Produktion/Innehåll:               

Teknikkonsultföretaget Sweco skriver i rapporten LNG för fartygsdrift i Sverige att:”LNG 

produceras från naturgas […] och genom att kyla gasen till under dess kokpunkt, övergår 

naturgasen till flytande form. Genom att omvandla naturgasen till LNG möjliggörs 

förflyttning av stora energimängder oberoende av tillgång till rörledningar (pipelines).” 

Fysiska egenskaper:                       

LNG ursprung är avgörande för dess sammansättning och därmed dess egenskaper. 

Avgörande för dessa egenskaper är halten av metan och andelen tyngre kolväten (Sweco, 

2009). 

Gahnström, Molitor, Raggl och Sandkvist, beskriver i rapporten, Maritima förutsättningar för 

utbyggnad av infrastruktur för LNG/LBG, att LNG förvaras med mycket låg temperatur och 

kräver speciellt utformade tankar. I fartygen som idag drivs av LNG dominerar två typer av 

lagringstankar, sfäriska tankar samt tankar av membrantypen. Det finns även mindre vanliga 

tankkonstruktioner. 

 

Miljöpåverkan:               

Naturgas är ett fossilt bränsle men det har ett lägre kolinnehåll än vanlig diesel vilket innebär 

en 25 % lägre utsläppshalt av koldioxid per energienhet än diesel. Om gasen skulle användas i 

en gnisttändmotor av Ottoprincip så försvinner denna fördel, p.g.a. den lägre verkningsgraden 

i den motortypen jämfört med dieselns kompressionstända motor (Trafikverket, 2010).  

Övrigt:                       

Drift med LNG kommer, liksom med metanolen, att regleras under IGF-koden, (International 

Code of Safety for Ships using Gas or other lowflashpoint Fuels), som fortfarande är under 

utveckling och beräknas vara klar år 2014 (Hindenfelft, 2013). Men redan år 2009 så 

beslutade IMO om Interim Guidelines on Safety for Natural Gas-fuelled Engine Installations 

in Ships. Dessa guidelines är att betrakta som ett tillfälligt regelverk som ska gälla i väntan på 

slutförandet av IGF-koden (Gahnström, Molitor, Raggl, Sandkvist, 2011).    
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7.3.6 Syntetisk diesel (FT-diesel, GTL-diesel) 

Produktion/Innehåll:                         

FT-diesel framställs idag syntetiskt ur syntesgas. Syntesgasen består främst av vätgas (H2) 

och kolmonoxid (CO) och den framställs av förgasning/reformering av fossila råvaror som 

kol, olja och naturgas (Östman, 2006).  

Syntesgasen kan även framställas från biomassa och andra restprodukter/avfallsbränslen som 

sedan renas till syntesgas och då kallas biosyntesgas. Detta skulle då ge ett koldioxidneutralt 

bränsle (Östman 2006). Men majoriteten av den syntetiska dieseln som främst användas idag 

är baserad på naturgas (Trafikverket, 2010). 

Fysiska egenskaper:                 

Tändegenskaperna anses vara goda hos syntetisk diesel (Östman, 2006). 

Syntetisk diesel går att köra i befintliga dieselmotorer utan någon speciell åtgärd. Oftast har 

syntetisk diesel högre energiinnehåll per kilo, men lägre densitet, än konventionell diesel och 

därför ett lägre energiinnehåll per liter (Trafikverket, 2010).   

 

Miljöpåverkan:            

Syntetisk diesel är fri från svavel och aromater, och emissioner av partiklar och kväveoxider 

har visat sig minska jämfört med konventionell diesel (Trafikverket, 2010). 

Undersökningar med FT-diesel visar att den har goda förbränningsegenskaper, och en något 

långsammare och jämnare förbränning än konventionell diesel. Den har goda 

smörjegenskaper. Utsläppen har också jämförts mot konventionell diesel och FT-diesel hade 

lägre utsläpp av reglerade emissioner av, NOX, HC, CO, och CO2. Oreglerade emissioner 

som t.ex. PAH:er, aldehyder, ketoner, alkener och bensen har också i undersökningar visat sig 

vara lägre hos FT-diesel än hos konventionell diesel. I en undersökning visade dock FT-diesel 

högre emissioner av propen. Den generella slutsatsen från dessa undersökningar har varit att 

renare bränsle ger renare avgaser (Östman, 2006). 

Övrigt:                       

Ur syntesgasen kan även t.ex. metanol och dimetyleter (DME) utvinnas (Östman, 2006). 

I samtal med Leif Johansson, på företaget Sven Johanssons Olje AB, så framhäver han att 

huvudförtjänsten med Ecopar, som är ett varumärke av syntetisk diesel, är dess hälso- och 

arbetsmiljöegenskaper. Avgaserna känns mycket renare och är inte lika farliga att stå och 
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arbeta i. Sedan får man enligt honom de miljöbesparande egenskaperna ”på köpet” och där 

nämner han att deras undersökningar har visat på 30-50 % mindre koldioxidutsläpp. 

7.4 Råd från motortillverkare 
Hos Cummins Sverige erhölls direkt ett svar av deras servicechef Anders Thimrén och efter 

ett e-mail så genomfördes intervju via telefon. Efter intervjun så har flera e-mail skickats som 

komplement för frågor där erhållet svar behövde utvecklas. 

 

Hos Volvo Penta Sverige efterfrågades kontaktuppgifter, till en tekniskt ansvarig person, via 

ett frågeformulär på deras hemsida. Kontaktuppgifter erhölls till företaget Industri- & 

Maringruppen AB där flera e-mail skickades. Efter detta kontaktades Volvo Penta återigen 

och telefonintervju genomfördes med Johan Redin, teknisk support motorer.  

7.4.1 Cummins 

Under intervju med Anders Thimrén, servicechef på Cummins Sverige, framkom detta:  

Cummins-motorer får bara köra på det bränslet som de är byggda för. En viss procents 

inblandning av RME får användas. På Cummins 4BT3.9-M. som är den modell som är på 

Måsens motorer så får en inblandning av 7 % RME användas. Cummins Quantum-motorer får 

använda en inblandning av 20 % RME.  

Ingen kontakt krävs med Cummins innan man börjar köra på denna inblandning och ingen 

konfigurering av motor eller bränslesystem krävs heller för att köra med denna inblandning.  

Underhållet på motorerna förändras ej i och med en RME-inblandning om 7 %. 

På frågan om det går att köra med 100 % RME svarade Thimrén direkt att det ej går för att 

motorerna ej klarar av det. Han var inte helt tydlig på vad det var i motorerna som inte klarade 

av att man körde med 100 % RME utan sade att de ”säckar ihop” och att till exempel 

pumparna inte klarar det. I service bulletinen som sedan erhölls specificeras varför 100 % 

biodiesel ej är lämpligt och det nämns nedan i detta kapitel. 

På frågan om det går att köra motorerna på syntetisk diesel erhölls svaret nej. Men frågan var 

troligtvis inte tillräckligt specificerad och i uppföljande e-mail har frågan specificerats 

tydligare och då har ett positivt svar erhållits. Så länge den syntetiska dieseln uppfyller kraven 

för diesel, enligt service bulletinen, så går det bra att använda den utan några speciella 

åtgärder på motorerna. 
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Slutligen erbjöd han sig att skicka en ”Service bulletin” som han sedan skickade via e-mail. 

I Service Bulletin Number 3379001, Fuels for Cummins® Engines, framkom bland annat 

detta: 

Då lagringstiden för RME är max 6 månader rekommenderas säsongsbundna verksamheter att 

ej köra med 100 procent biodiesel. 

Jämfört med konventionell diesel är energiinnehållet i biodiesel sju till tio procent lägre. 

Vatten kondenseras lätt med biodiesel och vatten underlättar för mikrobakteriell tillväxt. Ett 

krav som finns för en lagringstank för biodiesel är att den har en bränsle-/vattenavskiljare för 

att säkerställa att vattnet har strippats ur tanken innan bränslet pumpas till fartyget.  

7.4.2 Volvo Penta 

Efter rekommendationer från Volvo Pentas kundtjänst kontaktades Reine Petersson på 

Industri & Maringruppen Sverige AB. Det framkom snabbt att de inte hade något mandat att 

ge några rekommendationer åt Volvo Penta, men de skickade en Service Bulletin, angående 

bränslen till Volvo Penta-motorer, som fick användas i arbetet, men inte ”spridas vind för 

våg.”  

Volvo Penta kontaktades återigen och kort därefter ringde Johan Redin, ansvarig för teknisk 

support motorer på Volvo Penta, upp. Önskemål om att ringa upp honom senare framfördes, 

då en önskan att spela in samtalet fanns, men detta var ej möjligt då han inte hade tid senare. 

Han framhöll att de i vanliga fall, på grund av hög arbetsbelastning, ej ringer upp folk och att 

detta var ett undantag. Genom hela samtalet var hans tonläge stressat och det uppmuntrade 

inte till att ställa fler frågor eller att be honom utveckla svaren. I samtalet med honom 

framkom detta: 

Volvo Penta tillåter en maximal inblandning av sju procent biodiesel, vilket är samma siffra 

som gäller enligt de europeiska och amerikanska standarderna för diesel, EN 590 och ASTM 

D975. Vid högre inblandning fås en negativ inverkan på prestanda, utsläpp och 

bränsleförbrukning. En tydligare specifikation om varför det är så kunde ej erhållas. 

Syntetisk diesel, som uppfyller kraven enligt standarderna för diesel EN 590 eller ASTM 

D975, får användas som drivmedel i Volvo Pentas motorer utan några speciella åtgärder. 

Petersson påpekar att det är många som frågar honom om alternativa bränslen och han säger 

att det sällan är möjligt. När han får höra rederiets årsförbrukning säger han att han tror att 
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rederiet är för litet för något annat alternativt bränsle än syntetisk diesel. Han nämner att 

hanteringen av biodiesel blir dyr i liten skala och att lagring och leveranserna troligen 

kommer att bli ett stort problem. Slutligen skickade han ett informationsdokument angående 

alternativa bränslen till Volvo Penta-motorer.    

I Service Bulletin 18-8, 10, 1 Diesel Fuel Quality and Function, se bilaga 2, framkom detta:  

I Volvo Penta-motorer tillverkade efter 1 januari 2012 tillåts en inblandning av 30 % 

biodiesel. 

Råa vegetabiliska eller animaliska oljor uppfyller inte någon bränslestandard och kan därmed 

ej användas som bränsle eller som inblandningskomponent i ett bränsle. 

Bensin eller alkohol får ej mixas med diesel. Bara några få procent av bensin eller alkohol 

medför en mycket större brandrisk och är därmed förbjudet. 

Informationsbladet som erhölls av Reine Petterson på Volvo Penta, var i stort sett en svensk 

översättning av den redan erhållna service bulletinen, 18-8, 10, 1, men med några tillägg. I 

den framkom att en högre biodieselinblandning än sju procent påverkar vissa elastomer och 

metaller i bränslesystemet. 

7.5 Waxholmsbolagets undersökningar med alternativt bränsle 

Nedan presenteras informationen som erhölls av Waxholmsbolagets tekniske chef, Tom 

Thureborg, angående deras undersökningar om alternativa bränslen. 

 

Waxholmsbolaget har genomfört undersökningar kring alternativa bränslen till rederiets 

fartyg och 2006 genomförde de tester med syntetisk diesel, tillverkad av naturgas, vid driften 

av ett fartyg. Testet genomfördes, men de tvingades avbryta testet efter ett år i samband med 

att bränsledistributören försattes i konkurs.  

 

Målet med undersökningen var att utröna möjligheter för drift med miljövänligare bränslen. 

Erfarenheterna var mycket positiva och inga tekniska komplikationer uppstod under 

testperioden. Inga konfigurationer krävdes på motor eller bränslesystem och de behövde ej 

införa nya förvaringsrutiner.  

 

En avgörande faktor var kostnaderna. Under den begränsade testperioden erhöll 

Waxholmsbolaget dispens från Skattemyndigheten och tilläts köpa bränslet skattefritt trots att 
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bränslet var omärkt och normalt ej kan, till skillnad från konventionell diesel, inköpas 

skattefritt. Eftersom en sådan dispens inte kan påräknas under en utsträckt tid måste de 

kalkylera med skattepålägg på allt omärkt bränsle och därmed skulle de drabbas av näst intill 

fördubblade bränslekostnader så länge marknaden inte kan tillhandahålla märkt skattebefriat 

bränsle. 

 

Dessvärre upprättades ingen officiell rapport angående testet. 

 

Idag använder Waxholmsbolaget diesel miljöklass 1 med en inblandning av 5 % RME. Denna 

procentinblandning används eftersom det är den RME-inblandning som marknaden idag kan 

tillhandahålla märkt som skattebefriad fartygsbunker. 

 

Tekniskt sett skulle Waxholmsbolaget kunna köra med 100 % biodiesel, till exempel RME, 

efter vissa modifieringar på motorerna, främst avseende tätningar med mera, av gummi. 

Betydande faktorer idag är problem med bakterietillväxt och vinterhantering. Kostnaden för 

biodiesel, som i stort sett är skattebefriad, ligger idag i paritet med beskattad konventionell 

diesel. Inom sjöfarten är bränslet skattebefriat och det skulle innebära näst intill fördubblade 

kostnader vid en övergång till 100 % biodiesel. 

 

För närvarande har Waxholmsbolaget inte planerat in något nytt provprojekt, men de följer 

med stort intresse utvecklingen av syntetisk diesel och marknadens förutsättningar att 

tillhandahålla en skattebefriad, märkt sådan. 

8. Diskussion 
Syftet med denna rapport är att undersöka vilka möjligheter Vässarö har att byta bränsle, från 

diesel miljöklass 1, till ett alternativ som har en mindre påverkan på miljön, vid driften av de 

tre transportfartygen Grisslan, Måsen och Tärnan och det är även huvudfrågeställningen. 

Delfrågeställningarna är som följer, vilka eller vilket alternativt bränsle kan motorerna drivas 

av? Hur påverkas motorernas underhåll vid drift med detta bränsle? Hur påverkas miljön av 

detta bränsle? Vilka leveransmöjligheter finns för detta bränsle? 

Vilka eller vilket alternativt bränsle motorerna kan drivas av diskuteras under kapitel 8.1 

Bränslenas lämplighet i Vässarös fartyg. I samma kapitel diskuteras hur motorernas underhåll 

påverkas vid drift med detta bränsle. Hur miljön påverkas av detta bränsle presenterades i 
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kapitel 7.3 Undersökta alternativa bränslen. Leveransmöjligheterna för aktuellt bränsle 

diskuteras nedan under kapitel 8.2 Leveransmöjligheter.  

Slutligen besvaras huvudfrågeställningen under kapitel 9. Slutsats.   

8.1 Bränslenas lämplighet i Vässarös fartyg 

8.1.1 Etanol 

Detta bränsle är för brandfarligt för att hanteras ombord på fartyg. Vidare är bränslet 

framtaget för användning i motorer av Otto-princip och därmed ej lämpligt på aktuella 

motorer. 

8.1.2 Metanol  

Metanol är brandfarligt och ett bränsle som fortfarande är under utveckling som 

fartygsbränsle. Eftersom tester, med undantagsförfarande, genomförs just nu och reglerna för 

drift av fartyg med metanol fortfarande är under utveckling så kan det anses vara omöjligt att 

använda detta bränsle.    

8.1.3 Bio-DME 

Bio-DME är än så länge inte ett väl etablerat bränsle och inga tester kunde hittas där det 

använts som fartygsbränsle. Så med detta bränsle är det, likt metanol, många frågetecken då 

bränslet fortfarande anses vara under utveckling eller under prövning. 

Drift med Bio-DME skulle kräva modifikationer på samtliga motorer. Hur omfattande dessa 

skulle vara, samt vad de skulle kosta, är inte undersökt då bränslet p.g.a. det som nämns i 

förra stycket ändå ej är lämpligt som bränsle i Vässarös motorer. 

8.1.4 Naturgas 

Naturgas används redan som bränsle på flera större fartyg, men det kräver stora 

modifikationer med t.ex. särskilda tankar. Även här så är regelverken inte färdigställda ännu.  

Vässarös rederi är troligen för litet för de investeringar som krävs och bunkring i aktuell 

mängd skulle troligen vara svår att genomföra, dels ekonomiskt, men framförallt logistiskt. 

Det är också ett mycket brandfarligt bränsle. 

8.1.5 Biodiesel 

Biodiesel skulle eventuellt vara möjligt att använda som bränsle. 

Det skulle kräva modifieringar, av främst gummidetaljer, i motor och bränslesystem och vad 

detta skulle kosta är inte undersökt, men det skulle troligen inte vara så dyrt. Underhållet på 
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motorerna skulle troligen öka, vilket bl.a. kommer innebära att fler antal timmar kommer att 

behöva läggas på underhåll varje år, särskilt då det i Vässarös fall rör sig om fem motorer. 

Förvaringen sommartid bör inte vara ett problem då det i Vässarös förvaringstank i djuphamn 

kommer att vara en hög ruljans då det under sommaren körs mycket med Vässarös fartyg. 

Problemet är under lågsäsong då mikrobakteriell tillväxt enkelt skulle kunna ske i 

förvaringstanken, eftersom biodiesel inte lämpar sig för långvarig förvaring. Då biodiesel inte 

klarar av alltför kalla temperaturer, så kan problem med isbildning i tanken förekomma 

vintertid. Cummins varnar dessutom för användning av biodiesel vid säsongsbunden 

verksamhet.  

Distributören Energifabriken har kontaktats och enligt dem följer priset på biodiesel priset på 

konventionell diesel mycket väl, men det brukar vara ca 50-80 öre billigare per liter. Men just 

nu, 12 april 2013, är priset en hel krona billigare än konventionell diesel och är ca 9,80 kronor 

+ moms. Detta pris förutsatte stora leveranser och den tidigare nämnda nytillkomna skatten är 

inkluderad i detta pris. 

8.1.6 Syntetisk diesel 

Syntetisk diesel är troligen det bränsle som Vässarö enklast skulle kunna byta till. Ingen 

modifiering behövs på motorer eller bränslesystem och eftersom den uppfyller de vedertagna 

standardiseringarna för diesel går det att börja använda bränslet utan att genomföra någon 

förberedande åtgärd. 

Bunkerkostnaden kommer att öka då marknaden ännu inte kan tillhandahålla detta bränsle 

skattefritt. Frågan kan vara hur mycket man är villig att betala, med tanke på att det 

fortfarande är ett bränsle baserat på en fossil produkt och det därmed ej är ett biobränsle och 

varken kan anses vara hållbart eller koldioxidneutralt. En fråga kan därmed vara om det anses 

som tillräckliga miljöförbättringar med tanke på den stora prisskillnaden jämfört med dagens 

petrodiesel. 

Om bränslets huvudförtjänst är att skapa en god arbetsmiljö för personer som tvingas arbeta i 

dess avgaser, och att de miljöbesparande egenskaperna bara är en bonus, så kanske frågan är 

om det är rätt bränsle för användning på ett fartyg där besättning och passagerare väldigt 

sällan, p.g.a. framfarten, besväras av avgaser. Å andra sidan kan detta uttalande vara Leif 

Johanssons privata åsikt och är därmed kanske inte väsentlig.  
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Om det i framtiden går att köpa syntetisk diesel tillverkad av biomassa, t.ex. av svartlut, så 

kan det anses som ett väldigt bra alternativ till dagens petrodiesel. 

8.2 Leveransmöjligheter 
Biodiesel och syntetisk diesel anses vara de enda bränslena som eventuellt skulle kunna 

användas i Vässarös fartyg. Biodieseln skulle kräva mycket modifieringar och generera 

problem vid förvaringen. På grund av detta anses syntetisk diesel vara det alternativa bränslet 

som Vässarö enklast skulle kunna byta till och därför har leveransmöjligheter undersökts för 

detta bränsle. 

Med hjälp av sökmotorn Google har distributörer av syntetisk diesel sökts och det enda 

varumärket av syntetisk diesel till salu som kunde hittas var Ecopar®. För att vara säker på att 

ej ha missat någon distributör av syntetisk diesel i Sverige så kontaktades Ebba Tamm, på 

Svenska Petroleum- & Biodrivmedelsinstitutet, som bekräftade att det i Sverige endast är 

företaget Ecopar som importerar syntetisk diesel. 

På Ecopars internetsida nämns fyra stycken återförsäljare. Dessa är Sven Johansson olje AB i 

Uppsala, Lundblads bränsle & åkeri AB i Allingsås, skeppsmäkleriföretaget Breeze i Onsala 

samt företaget R-con i Norrköping. Samtliga dessa återförsäljare samt Ecopar har kontaktats.  

8.2.1 Ecopar 

Ecopar kontaktades initialt för att få veta mer om produkten och under detta samtal framkom 

att de även tillhandahåller leveranser. Flera e-mail och en telefonintervju genomfördes, där 

upplägget förklarades med Vässarös lokalisering, bunkerkapacitet, förvaringsmöjligheter samt 

årsförbrukning presenterades.  

Två upplägg diskuterades, antingen ca 10-11 bunkringstillfällen om ca 2 m3 eller ca 5-6 

bunkringstillfällen om 4 m3. För att möjliggöra det senare skulle 2 stycken IBC-behållare på 

en storlek av 1 m3 behöva införskaffas och fyllas med bränsle vid varje bunkring. Dessa 

skulle sedan surras på däck på Grisslan och transporteras tillbaka till Vässarö. Den skulle 

sedan pumpas över till farmartanken i djuphamn tillsammans med övrig bunkers. Alternativt 

kan bränslet förvaras i IBC-behållaren på Vässarö. Denna variant är möjlig då Ecopar ej är 

klassat som farligt gods och därmed ej har restriktioner på hur det skall transporteras.  

 

Det prisförslag som erhölls från Ecopar, 12 april 2013, var 14,81 kronor per liter + moms. 

Detta inkluderade fria transporter och en minimimängd av tre kubikmeter per bunkring. Detta 

skulle alltså medföra att minst en IBC-behållare skulle krävas vid denna lösning. 
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8.2.2. Sven Johansson olje AB  

Sven Johansson olje AB kontaktades initialt via e-mail där olika upplägg för 

bränsleleveranser diskuterades. 

 

Samtal genomfördes med Leif Johansson, hos Sven Johansson olje AB,  och det framkom att 

ju större mängd som kunde bunkras vid varje tillfälle desto lägre pris skulle det bli. 

Egentligen kör de inte gärna ut mindre än fem kubikmeter, men han skulle presentera en 

offert om både fyra respektive fem kubikmeter. Han påpekade att man kan ha IBC-behållare 

stående i djuphamn på Vässarö och därmed bunkra fem kubikmeter per tillfälle. 

 

Det prisförslag som erhölls från Sven Johansson olje AB, 12 april 2013, var ca 16,00 kronor 

per liter + moms, inkluderande transporter, vid en bunkring av fyra kubikmeter per tillfälle. 

Vid en bunkring av fem kubikmeter per tillfälle skulle priset bli ca 15,75 kronor per liter + 

moms.  

 

Jämfört med Ecopar så kunde detta företag alltså ej erbjuda bunkring i lika liten mängd och 

dessutom till kraftfullt högre priser. 

8.2.3 Övriga företag som undersökts, där inga leveransmöjligheter kunde hittas 

Breeze shipping har valt att inte ens svara på skickade e-mail. I senare kontakt med Ecopar 

framkom det att Breeze shipping framförallt transporterar Ecopar i små tankfartyg på 

västkusten.  

Lundblads bränsle & åkeri AB i Allingsås tillhandahåller utkörning av Ecopar till egen tank 

och utgångspunkten är Allingsås. I kontakt med Lundbladhs angående bränsleleveranser så 

rekommenderade de att istället kontakta Sven Johanssons Olje AB i Uppsala, då de kör i 

aktuellt område. 

R-con tillhandahåller ingen distirbution, utan är ett företag som tillverkar, servar och säljer 

pumpar och pumpsystem samt sysslar med konsultverksamhet inom pappers- och 

cellulosaindustrin.  

 

Sunpine kallar sig för Sveriges ledande biodieselföretag. De har en fabrik i Piteå som 

tillverkar råtalldiesel med ursprung från råtallolja som är en biprodukt från skogsindustrins 

massaprocess. Jag har i e-mail till företaget frågat om deras bränsle uppfyller de europeiska 

eller amerikanska kraven för diesel, EN 590 samt ASTM D975, och om de har några 
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återförsäljare. I svaret framkom att det inte spelar någon roll då de säljer hela sin produktion 

till Preem som med den tillverkar bränslet Preem Evolution Diesel som innehåller 70 % 

petrodiesel och 30 % förnybar diesel.  

9. Slutsats 
Om man är beredd på ökat underhåll, viss problematik med förvaring samt modifieringar på 

samtliga motorer så är biodiesel ett tänkbart alternativt bränsle som också i princip anses vara 

koldioxidneutralt och är ett biobränsle.  

Bägge motortillverkarna rekommenderar dock ej användning av biodiesel i ren form och de 

påpekade att garantin på motorerna då upphör att gälla. 

Drift med biodiesel skulle leda till en ökning av bunkerkostnaderna. (Priset som erhölls från 

Energifabriken, 12 april 2013, på 9,80 kronor per liter förutsatte stora leveranser så priset 

skulle bli högre för Vässarö). 

Om man vill skifta bränsle utan att behöva modifiera motorerna, förändra underhållsrutinerna 

och förvaringen, är syntetisk diesel det enda tänkbara alternativet. 

Då de undersökta bränsleleverantörerna ej har fasta tankar i närheten av Vässarö så var de 

enda leveransmöjligheter som kunde erbjudas från tankbil. Detta gör att bunkring ej kan ske 

”spontant”. Samtliga bunkringsförslag som presenterats kräver en större minimimängd vid 

varje bunkringstillfälle, än volymen i Grisslans bunkertankar och därmed krävs inköp och 

hantering av minst en IBC-behållare. 

Drift med syntetisk diesel skulle leda till en avsevärd ökning av bunkerkostnaderna, 12 april 

2013 en prisökning om ca 6,80 kronor per liter jämfört med priset på konventionell diesel som 

idag används.  

 

9.1 Förslag till vidare utredning 
Som framkommit i arbetet, är bränslekostnaden för syntetisk diesel väldigt hög, nästan det 

dubbla, jämfört med dagens petrodiesel och man kanske istället bör titta på hur man, genom 

andra metoder, kan genomföra åtgärder som innebär en mindre miljöpåverkan. 

 Idéer på detta skulle kunna vara att undersöka om t.ex. körteknik och hastighet kan förändras 

för att fartygen skall gå mer bränsleekonomiskt. Vidare skulle man kunna undersöka om mer 
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miljövänliga alternativ finns till bottenfärg och andra material som rederiet använder i sin 

verksamhet. 
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Bilaga 1 Projektdirektiv 
1 Uppdragsgivare och –tagare 

Uppdragsgivare: Valdemar Eriksson, Ö-chef, Stockholms Scoutdistrikt Vässarö 

Uppdragstagare: Albin Knochenhauer, student, Sjöfartshögskolan i Kalmar 

 

2 Bakgrund 

Idag bedriver Vässarös rederi transport av gods samt passagerare till och från Vässarö med de 

tre fartygen Grisslan, Måsen och Tärnan. Samtliga tre fartyg har en förbränningsmotor där 

bränslet som används för driften är konventionell diesel. Vid förbränning av dieseln sker 

utsläpp av koldioxid som påverkar miljön negativt. Om driften av motorerna istället kan ske 

med någon form av biobränsle så skulle Vässarö bidra mer till en hållbar utveckling av 

miljön. 

Idén till detta projekt kommer, via Valdemar Eriksson, direkt från Vässarös medlemmar som 

kräver att möjligheterna för ett byte till miljövänligare bränsle utreds då en strävan finns att 

kontinuerligt utveckla miljöarbetet inom verksamheten och bidra till en hållbar 

miljöutveckling. 

3 Uppdrag/direktiv 

Syftet med detta projekt är att undersöka om Vässarö kan byta bränsle, från konventionell 

diesel, till ett biobränsle vid driften av sina tre transportfartyg Grisslan, Måsen och Tärnan.  

För att Vässarö skall erhålla tillräckligt underlag för att fatta beslut angående bränslebyte så 

krävs det att följande punkter undersöks: 

 Vilka biobränslen motorerna kan drivas av.  

 Om motorerna behöver konverteras.  

 Vad detta i så fall kommer att kosta.  

 Om motorernas verkningsgrad kommer att förändras. 

 En studie, baserad på vetenskaplig fakta, av de aktuella biobränslena, där de utförligt 

presenteras samt dess klimatpåverkan nämns.   
 

4 Mål 

 

4.1 Verksamhetsmål 

Vässarö är en lägeranläggning som bedriver scout-, lägerskole- samt konferensverksamhet. 

Verksamheten bedrivs från maj t.o.m. oktober samt vissa helger under sen höst och tidig vår. 

Vässarös mål och vision är att erbjuda en lägeranläggning i toppklass där flexibilitet och 

skräddarsydda lösningar som passar kunden skall erbjudas till ett rimligt pris. 

4.2 Berörd verksamhets mål 

Vässarös rederi bedriver transport av gods samt passagerare till och från Vässarö. Målet är att 

tillhandahålla säkra sjötransporter där det även ställs krav på tidpassning samt flexibilitet. 
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4.3 Produktmål 

Rapporten som skall produceras skall fungera som referens vid rederiets beslutsfattning 

angående byte av bränsle, från diesel till biobränsle, för driften av rederiets tre fartyg Grisslan, 

Måsen samt Tärnan. 

 

5 Kostnadsram 

- 

                                                                              

6 Övrigt 

- 

 

7 Prioritering 

 

 Prioritering:  X Resultat               Tid                     Kostnad  

Undertecknade är överens om projektet som ovan beskrivs. 

 

Uppdragsgivare:  Uppdragstagare: 

 

_________________  ______________________ 

Valdemar Eriksson  Albin Knochenhauer 
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Bilaga 2 Projektavslut 

 

 

SLUTRAPPORT 

 

 

 

Alternativa bränslen Vässarö 

Vilka möjligheter har Vässarös rederi att genomföra ett 
bränslebyte, och därmed minska sin miljöpåverkan vid driften av 
fartygen Grisslan, Måsen och Tärnan?  
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Inledning 

Vässarös rederi bedriver idag transporter, av gods och dessutom passagerartrafik, till och från 

Vässarö, med vanlig diesel som bränsle. I detta arbete undersöks vilka alternativa bränslen 

som skulle kunna användas i Vässarös fartyg. Syftet med detta arbete är att undersöka hur 

Vässarös rederi kan minska sin miljöpåverkan genom ett bränslebyte. Information har 

sammanställts om flera bränsletyper och intervjuer har genomförts med motortillverkare, 

bränsleleverantörer och ett skärgårdsrederi som genomfört tester med syntetisk diesel. 

Resultatet visar att ett tänkbart alternativt bränsle är syntetisk diesel och det bränslet skulle ej 

kräva modifieringar av motor eller bränslesystem och ej heller nya förvaringsrutiner. 

Biodiesel skulle, efter vissa modifieringar på motor och bränslesystem och även förändrade 

förvaringsrutiner, också vara ett alternativ. Båda bränslealternativen har kraftigt högre priser 

och leveransmöjligheterna är krångligare än vid dagens bunkringsförfarande. 

Avgränsningar 
Rapporten sammanfattar det arbete som skett inom ramen för detta projekt. 

Projektet avgränsar sig till att omfatta information om alternativa bränslens produktion, 

fysiska egenskaper och miljöpåverkan. Leveransmöjligheter och pris av aktuellt bränsle och 

eventuella konfigurationer av motor eller bränslesystem berörs också. 

Målgrupp för rapporten 
Valdemar Eriksson, chef för Vässarö rederi. 

Definitioner 
Biodiesel Diesel tillverkad av förnybara råvaror såsom vegetabiliska oljor 

eller djurfetter. 

Syntetisk diesel Diesel som framställts syntetiskt från naturgas. Syntetisk diesel 

kan även framställas av biomassa. 

Beskrivning av projektet 

Bakgrund 
Den huvudsakliga trafik som bedrivs med fartygen Grisslan, Måsen och Tärnan är transporter 

av gods och dessutom passagerartrafik, från Ellan på Singö till Djuphamn på Vässarö och vice 

versa, en sjöresa på cirka fem nautiska mil. Bränslet som används för driften av motorerna är i 
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alla Vässarös tre fartyg diesel miljöklass 1. Den köps in skattebefriad för cirka åtta kronor per 

liter.   

Bunkringen sker i dagsläget i Öregrund dit Vässarös största fartyg Grisslan åker. Väl där fylls 

Grisslans bunkertankar med cirkaa två kubikmeter diesel och de kör tillbaka till Vässarö. På 

Vässarö lossas dieseln, med pump som finns ombord, till en farmartank på kajen. Rederiets 

årsförbrukning är cirka 21 kubikmeter och bunkring sker då cirka elva-tolv gånger per år.   

Lägeranläggningen Vässarö jobbar ständigt med att utveckla sitt miljöarbete på olika sätt och 

nu kräver medlemmarna att frågan om alternativa bränslen utreds. 

Projektets målsättning 
Syftet med detta projekt är att undersöka vilka möjligheter Vässarö har att byta bränsle, från 

diesel miljöklass 1, till ett bränsle som har en mindre påverkan på miljön, vid driften av de tre 

transportfartygen Grisslan, Måsen och Tärnan.  

Projektorganisationen 
Fredrik Ahlgren, Handledare, tel. 0480-497 671, e-post: fredrik.ahlgren@lnu.se  

Valdemar Eriksson, Beställare, tel. 070-262 25 21, e-post: valdemar@scoutkansliet.se  

Albin Knochenhauer, Författare, tel. 070-224 12 55, e-post: aalbin@gmail.com 

Tidplan 
Projektet startade den 18 december 2012 och avslutades den 3 maj 2013. 

Projektets genomförande 
Litteratursökning och informationssammanställning angående alternativa bränslen, påbörjades 

under december 2012 och pågick fram till april 2013.  

Intervjuer med sakkunniga hos Volvo Penta, Cummins och Waxholmsbolaget genomfördes 

och kontakterna inleddes i januari 2013 och sista kompletterande e-posten skickades i mars 

2013.  

Undersökning av leveransmöjligheter för aktuella bränslen genomfördes och första kontakten 

skedde i mars 2013 och de slutgiltiga beskeden erhölls i april 2013. 

Opponering på rapporten skedde i april och kompletteringar har genomförts under april och 

maj 2013.  

mailto:fredrik.ahlgren@lnu.se
mailto:valdemar@scoutkansliet.se
mailto:aalbin@gmail.com
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Resultatet 
Om man är beredd på ökat underhåll, viss problematik med förvaring samt modifieringar på 

samtliga motorer så är biodiesel ett tänkbart alternativt bränsle som också i princip anses vara 

koldioxidneutralt och är ett biobränsle. Bägge motortillverkarna rekommenderar dock ej 

användning av biodiesel i ren form och de påpekade att garantin på motorerna då upphör att 

gälla. 

Drift med biodiesel skulle leda till en ökning av bunkerkostnaderna, och priset skulle i april 

2013 bli mer än 9,80 kronor per liter + moms. 

Om man vill skifta bränsle utan att behöva modifiera motorerna, förändra underhållsrutinerna 

och förvaringen, är syntetisk diesel det enda tänkbara alternativet. Då de undersökta 

bränsleleverantörerna ej har fasta tankar i närheten av Vässarö så var de enda 

leveransmöjligheter som kunde erbjudas från tankbil. Detta gör att bunkring ej kan ske 

”spontant”. Samtliga bunkringsförslag som presenterats kräver en större minimimängd vid 

varje bunkringstillfälle, än volymen i Grisslans bunkertankar och därmed krävs inköp och 

hantering av minst en IBC-behållare. 

Drift med syntetisk diesel skulle leda till en avsevärd ökning av bunkerkostnaderna, april 

2013 en prisökning om ca 6,80 kronor per liter jämfört med priset på konventionell diesel som 

idag används.  

Erfarenheter från projektet 
Exakt hur mycket utsläpp ett visst bränsle genererar visade sig vara lite svårt att få veta, på 

grund av att testmetoder och resultat skiljde sig åt i olika undersökningar. 

De flesta som kontaktades under detta projekt verkade tycka att Vässarö rederi hade en för 

liten förbrukning för att det skulle vara rimligt att genomföra ett bränslebyte. 

Ekonomisk slutrapport                        
Projektet har varken haft inkomster eller utgifter. 

 


