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U Din guide till rätt   tapp 2.0
HVO00 har blivit mirakelkuren i 
allas tankar. Men kommer volymerna 
verkligen räcka till och fi nns det 
alternativ? På allmän begäran – här 
kommer Din guide till rätt tapp 20!
TEXT: FRANS JOHANSSON  ILLUSTRATION: BO REINERDAHL
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HÖGRE INBLANDNING I DIESEL
Bara att välja rätt pump vid macken gör skillnad. Numera 
finns diesel med upp till 50 procent biodrivmedel, som 
varken är krångligare eller dyrare än vanlig standarddiesel. 
Inblandningen börjar nå rätt ansenliga nivåer och finns 
numera på närmare tusen stationer i landet. Du känner 
kanske igen varumärken som Miles Diesel Bio, ACP Evolution, 
Diesel Bio + och Diesel RE+. 

Alla har basen i vanlig Mk1diesel men med inblandning 
av HVO och en mindre mängd RME. Miles Diesel Bio från 
Circle K innehåller upp till 40 procent förnybart. Preems 
Svanenmärkta ACP Evolution har upp till 30 eller 50 procent 
biodrivmedel, beroende på var i landet man tankar. OK Q8 
har två produkter: Diesel Bio + och BioZ. Diesel Bio + ligger 
på mellan 30 och 40 procent förnyelsebart, medan BioZ 
främst är en bulkprodukt för de som vägrar RME.

ST1 har precis nyligen lanserat sin Diesel RE+ med 50 
procent HVO och RME – varav HVO ska stå för minst 
47 procent. 

HVO100 
De senaste två åren har HVO blivit biodrivmedlet på allas 
läppar. Vi talar om en kemiskt framställd kopia av diesel som 
dels används som inblandning i diesel, dels går att köra på som 
den är. Idag finns drygt 130 publika HVO100anläggningar 
från norr till söder – och nu börjar fler än åkerierna få upp 
ögonen för drivmedlet som lovar upp till 90 procent i 
koldioxidreduktion. Frågan nu är om volymerna med HVO 
gjord på rätt råvara kommer att räcka till.

HVO100 kan produceras av en rad olika råvaror 
som exempelvis raps, palmolja, slaktavfall, och andra 
rest produkter från olika processer. Den fossila koldioxid
reduktionen kan variera mellan 40 och 90 procent, 
beroende på råvarans ”klassning.”

En stor del av den HVO100 som  hittills sålts i Sverige 
är gjord på slakteriavfall, men nu lär volymgränsen vara 
nådd – vilket öppnar för debatten om det etiska kring 
att använda exempelvis PFAD, som är en restprodukt/
biprodukt från palmoljeindustin. Nästa fråga som väntar 
därefter är klassningen av råvaran. Klassas den som 
biprodukt får den bära en stor del av hela påverkan från 
tillverkningsprocessen. Klassar man däremot som restprodukt 
blir det cirka 90 procent i klimatpåverkan.

HVO100 har än så länge varit skattebefriat i Sverige, 
vilket gjort att priset hamnat på samma nivå som dieseln. 
Numera är också standarden för syntetiska bränslen godkänd, 
vilket betyder att fordonstillverkarna har en standard 
att certifiera motorerna mot. Idag är många motorer 
godkända, dock finns det fortfarande ett antal som inte fått 
grönt ljus. Någon fordonstillverkare centralt har till exempel 
bara godkänt nyare modeller, men inte alla äldre. En 
annan fordonstillverkare har gett okej i omvänd ordning, 
där det istället saknas godkännande för Euro 6. 

Det är alltså viktigt att först kontrollera med tillverkaren. 
Förutom att det inte krävs någon speciell infrastruktur 

eller ombyggnad av motorerna är fördelarna många. 
Drivmedlet har, jämfört med standarddiesel, marginellt lägre 
energiinnehåll per liter, har motsvarande energieffektivitet 
och kräver normalt ingen speciell service utöver det vanliga. 
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ED95/ETANOL
Intresset för etanolförsäljningen har återigen vaknat, 
även om volymutvecklingen för etanol minskat senaste 
åren. Som med alla biodrivmedel handlar allt om råvaror 
och spårbarhet – men med rätt råvara erbjuds mycket 
goda klimatprestanda helt i klass med HVO100.  

Etanoldieseln består av 95 procent etanol och 5 procent 
tändförbättrare, smörjmedel och korrosionsskydd. På 
etanolmarknaden finns idag Lantmännen Agroetanols 
Agro Cleanpower 95, som med svenskt spannmål som 
bas lovar närmare 90 procent i koldioxidreduktion. På 
samma nivå ligger Sekab, som har tre olika versioner av 
ED95 med upp till 90 procent lägre utsläpp av koldioxid, 
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jämfört med det fossila referensvärdet inom EU.
Nackdelar så här långt är att tankmöjligheterna är 

begränsade, och att bara Scania erbjuder bilar. Etanol
motorn har nästan lika hög verkningsgrad som dieselmotorn, 
dock är energiinnehållet betydligt lägre – vilket betyder att 
man får tanka oftare. 

Kring inköp av fordon finns möjlighet att söka 
investeringsbidrag via Klimatklivet – ett stöd för lokala 
klimatinvesteringar initierat av riksdagen.

Tekniken är väl beprövad. Måhända har den aldrig 
slagit igenom stort på transportsidan, men väl bland 
bussföretagen. 
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RME100
RME100 – alltså 100 procent rapsmetylester, måste nog 
sägas ha rätt bra klimatprestanda. Ändå har drivmedlet 
tappat kraftigt i försäljning sedan beskattningen ändrades 
och HVO100 kom in som näringens biodrivmedelsfavorit.

Fortfarande är fördelarna många, om man kan bortse 
från priset.  

Här har vi då ett drivmedel som går relativt enkelt att 
använda i den vanliga tankinfrastrukturen med en koldioxid
besparing på mellan 50 och närmare 70 procent mot det 
fossila referensvärdet inom EU. Förutsatt att man köper sin 
RME100 från rätt vald leverantör, ska tilläggas. 

Några aber är att drivmedlet inte har lika lång hållbarhet 
som diesel och är något mer känsligt för vatten och föroreningar. 
RME gillar inte heller kyla. Under minus 20 grader bör man 
därför växla över och köra på diesel. RME kräver också 
tätare serviceintervaller. Bland annat är det viktigt med täta 
filterbyten när man går över från vanlig diesel, eftersom 
RME löser upp en del avlagringar i tanken. 

Effektmässigt är det ingen större skillnad mot vanlig 
diesel. Men med något lägre energiinnehåll får man räkna 
med att förbrukningen går upp med cirka fem procent. 

Till skillnad från inblandning krävs godkännande från 
lastbilstillverkaren. Värt att nämna är också att vissa Euro 6 kan 
beställas både som godkänd och inte godkänd för RME100. 
Flera Euro 6motorer har nu också fått betydligt längre 
serviceintervaller, mot Euro 5. 

TYNGRE ALKOHOL I RME100
Perstorp Bioproducts testar inblandning av tyngre alkoholer 
i form av oktanol från skogsråvara, som blandas in i RME. 
Just nu är andelen oktanol som testas något blygsam 
beroende på att biodieselstandarden ska uppfyllas. Men 
förhoppningen är att framåt kunna öka andelen till nivåer i 
stil med 40 procent skogsbaserad råvara. Utöver att bredda 
råvarubasen avser man att förbättra köldtåligheten, där 
RME100 idag har sina utmaningar.

BIOGAS
Här gäller det att särskilja på CNG och LNG. CNG är 
komprimerad gas medan LNG är flytande. All fordonsgas 
är dock metangas som graderats upp. Gasen på tank
anläggningen kan i sin tur vara fossil – eller förnyelsebar. 
Den som inte gör något aktivt val vid tankning kan räkna 
med svensk gasmix – där fördelningen 2015 var 72 procent 
biogas. 

Sammanlagt går fordonsgasförsäljningen ner något, 
vilket kan hänga samman med att kollektivtrafiken börjar 
gå över till el och elhybriddrift. Totalt sett produceras dock 
mer förnyelsebar biogas på bekostnad av naturgasen. 

Vid 100 procent biogasdrift ligger koldioxidbesparingen på 
över 90 procent. Och med Sverigemixen på mellan 50 och 55 
procent, jämfört med det fossila referensvärdet inom EU.

När det gäller tankställen för flytande gas så finns det än 
så länge bara en handfull i landet. Med komprimerad gas får 
man inte med sig lika mycket energi och lämpar sig därmed 
mindre för längre körsträckor.

Under hösten har Volvo flaggat för att de kommer med 
en dieselmotor för flytande metangas i slutet av nästa år. 
Enligt tillverkaren kommer räckvidden vara mellan 500 och 
1 000 kilometer. Än så länge finns ett mycket begränsat antal 
tankstationer, bara fem stycken i hela landet. Dock pågår 
ett EUprojekt för att säkra upp ett fungerande stråk från 
Hamburg till Oslo. 

EL OCH ELHYBRID
Det lär dröja innan luftburna ledningar eller nergrävda elslingor 
blir vardag. Men el är hett – i alla fall om du frågar politikerna 
och fordonstillverkarna. Som vi rapporterat om tidigare har 
teststräckor för elväg redan startats i Sverige, där lastbilen 
ges kontinuerlig elmatning via luftledning. I nära tid kommer 
också en teststräcka öppna mellan Arlanda och Rosersbergs 
logistikcentrum för att prova tekniken med elskenor i marken. 
Än så länge är det tämligen ont om tillverkare med el eller 
elhybrider på lastbilsmarknaden där elen lagras på fordonet. 
Scania är dock ett undantag. Nyligen lanserade man sin 
niolitersmotor som elhybrid. Lastbilen drivs med dels en 320 
hästars dieselmotor, dels en elmotor på 174 hästkrafter. Vid 
motorbromsning fungerar elmotorn som en generator och 
överför energi till batterierna. Volvo är på samma spår – även 
om de inte vill uttala sig om när de är tillbaka i produktion 
med en lastbil på el. Sedan ett bra tag har de liksom kon
kurrenterna i Södertälje jobbat med citybussar både med 
hundraprocentig eldrift med laddning vid hållplatsstoppen, 
och hybrider på el och HVO 100. Utvecklingen drivs aktivt av 
tankarna på den hållbara staden där kraven ständigt ökar på 
minskade utsläpp och buller.

FRAMTIDEN?
Hur kommer då framtiden se ut kring biodrivmedel för tung 
trafik? Det enda vi egentligen vet är att det kommer se 
annorlunda ut än idag. Svensk åkerinäring har goda möjligheter 
att genom aktiva drivmedels och fordonsval visa att man 
inte bara är en del problemet utan en mycket viktig del av 
lösningen!

Ett stort tack till TRB Sverige som stått för fakta. 

* X procent koldioxidbesparing jämfört med fossilt referensvärde enligt 

EU:s förnybartdirektiv.
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