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HVO diesel (Hydrotreated Vegetable Oil)

 Framställd av slaktavfall och restprodukter

 Minskningen av växthusgasutsläpp blir mellan 50 till 90 procent jämfört 
med traditionell vanlig diesel. Exakt hur stor minskningen blir beror lite 
på vilken typ av avfall och råvara som använts vid tillverkningen. 
Exempelvis om den framställts av vegetabiliska eller animaliska fetter.

 Denna diesel är fullt blandbar med MK1 diesel.

 Idag kör Sveaskog på HVO diesel i alla egna skogsmaskiner förutom 
Norrbotten där vi idag inte har depåer. Lösning är troligen klar i år.

 Inga förberedande åtgärder innan övergång

 Ingen förändring av förbrukningen liter per timme



Fossilfria hydrauloljor
 Första testerna genomfördes 1987 med Rapsolja

 Höga repkostnader för hydraulik startade utvecklingen

 Projekt under ca 10 år med SMP (skogsbolag och oljebolag)

 SP lista med godkända oljor enligt SS155434

 Från vegetabiliska hydrauloljor till syntetiska estrar (omättad o mättad)

 ”Skogsbrukets rekommendationer” för hydraulolja

 Föroreningar och vatten

 Sensorer

 utbildning via webb som startar i höst för maskinförare och skolor







Fossilfri kyl olja
 Etylenglykol, dödlig dos motsvara en snaps

 Propylenglykol infördes för ca 20 år sedan i skogsbruket

 Problem i maskinerna med dålig kvalité av både propylenglykol och 
gummielement. Byte av vätskan varje år 

 Kyloljeprojekt som Sveaskog testat nu i ca 15 månader med goda 
erfarenheter

 Projekt som Sveaskog varit värd för har genomförts tillsammans med 
KTH, SMP, Skogforsk och Komatsu. Leverantör är Avantherm.











Fossilfri sågkedjeolja
 Vegetabiliska oljor eller fett

 Sveaskog kör övervägande fett och skälet till detta är bättre smörjning 
och mindre nedkladdning av maskinen

 Påfyllning 1 till 2 ggr per vecka beroende på metod.



Motor-, transmissions- och boogieolja

 Syntetiska oljor med längre byteintervall idag än tidigare

 Detta är slutna system och inget kommer ut i naturen
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