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Projektbeskrivning

Beskrivning av fälttest:
Diesel BioMax
Om produkten

Fakta

Diesel BioMax består till 100 % av syntetisk diesel som framställs
ur förnybara råvaror såsom vegetabiliska och animaliska fetter. Ett
samlingsnamn för denna syntetiska diesel är HVO som är en för
kortning av hydrerade vegetabiliska oljor. De förnybara råvaror som
används för att framställa Diesel BioMax är rapsolja och slaktavfall.
Produkten innehåller ingen palmolja eller spår av Palmolja. Diesel
BioMax uppfyller dessutom alla krav enligt lagen om hållbarhets
kriterier för biodrivmedel, vilket bland annat innebär att hela leve
rantörskedjan kan spåras för alla råvaror och att gedigna koldioxid
reduktionsberäkningar genomförs. Beroende på råvara (animaliska vs
vegetabiliska fetter) ger dieseln en CO2-reduktion på mellan 50 till 90 %.
Produkten är inte lanserad utan testas och utvärderas för närvarande.

Start: Testet påbörjades i januari
2013.

Om projektet
I ett gemensamt projekt avser OKQ8, Renova, DHL Freight via sina
entreprenörer GBG International och GB Framåt samt Volvo Lastvagnar
genomföra ett test av 100 % förnybart dieselbränsle (HVO, vätebe
handlad vegetabilisk olja) eller så kallad syntetisk diesel. Testet körs i
ett begränsat antal fordon i entreprenörernas existerande flotta med
syfte att utvärdera ev. påverkan på fordonens prestanda eller kompo
nenter. Samtliga parter i projektet ser en väldigt liten risk för negativa
konsekvenser av drift med 100 % HVO, men vill ändå via en struk
turerad uppföljning säkerställa bränslets lämplighet innan en utökad
användning startar.

Tidsplan: Delperiod 1 med utvär
dering och ställningstagande om
eventuell utvidgning av testet löper
under 2013. Utvärdering klar i början
på 2014. Testet i sin helhet avslutas i
december 2014.
Antal fordon: 6 konventionella die
selbilar. 7-, 11- och 13-liters motorer
från Volvo. Dessutom ingår ett antal
7-liters MetanDiesel bilar där BioMax
utvärderas som stödbränsle till CNG.
Typ av fordon: Volvo FL, FE, FM
och FH.
Metod för mätning, testning och
uppföljning: Vi följer upp påverkan
på kritiska drivlinekomponenter så
som katalysator och injektorer (därav
längden på provet). Dessutom följer
vi upp förbrukning av bränsle, AdBlue
och motorolja samt bilens prestanda
och upplevda köregenskaper.
Potential: Ambitionen är ett mini
mum av justeringar och anpassning
ar till ett bränsle med mycket goda
egenskaper vad gäller CO2-utsläpp.
Nästa steg: Fullföljande av testpe
riod 1 gemensamt med kunderna i
projektet. Delutvärdering i slutet av
året. Fortsättning av testperiod 2 för
slutlig utvärdering och rapportering.

Bakgrund till testet är den stora potential vi ser i 100 % HVO från
ett miljöperspektiv. Beroende på råvara kommer 100 % HVO ge en
CO2-reduktion på mellan 50 och 90 %. Från ett tekniskt och ett an
vändarperspektiv ser projektet många fördelar i 100 % HVO jämfört
med till exempel 100 % FAME, även kallad biodiesel.
Testet kommer att genomföras under två år där vi räknar med en
delanalys efter 12 månader och en slutlig utvärdering och rekommen
dation kring användning efter 24 månader.
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Produkten
• Bränslet är hållbart ur alla perspektiv, miljömässigt, ekonomiskt och socialt/etiskt.
   – Ursprung, spårbarhet, distribution mm
• Bränslet kommer att utgöra ytterligare ett förnybart alternativ på bränslesidan. Det
kommer att fungera parallellt med andra förnybara bränslen.

Om testet

PROJEKTTID

Januari 2013 – december 2014

FORDON

 konventionella dieselbilar. 7-, 11- och 13-liters motorer från Volvo.
6
Ett antal 7-liters Metandieselbilar där Diesel BioMax utvärderas som stödbränsle
till CNG.
Typ: Volvo FL, FE, FM och FH

OMFATTNING

 åverkan på kritiska drivlinekomponenter (katalysator och injektorer)
P
Förbrukning av bränsle, AdBlue och motorolja
Prestanda och upplevda köregenskaper

POTENTIAL

 mbitionen är ett minimum av justeringar och anpassningar till ett bränsle med
A
mycket goda egenskaper vad gäller CO2-utsläpp

Testet ser mycket lovande ut, men måste utvärderas under en längre tid.

Gemensamt initiativ – samarbete
•

•

Effektivt miljöarbete bygger på samarbete – eller CO2llaboration som vi kallar det.
Sedan länge arbetar vi med att reducera utsläppen för det CO2-tillskott som våra
transporter skapar här och nu.
Projektet sker inom ramen för KNEG (Klimatneutrala Godstransporter på Väg).

Tillsammans genomför vi ett test med ett fossilfritt bränsle som vi hoppas kommer att få
stor betydelse för utvecklingen mot hållbara transporter.
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