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Local: 

-Particulates     

-NOx

Global: 

-CO2

-CO2equ -> CO2, CH4, N2O

The world is 
facing major 
challenges 
related to 

greenhouse gas 
emissions:



CO 2 - Viktige begrep og forståelse
Fossilt drivstoff - Miles diesel

• 1 kg drivstoff blir til 3 kg CO2. 

• Hvor mye CO2 slipper Transport ,biler i verden ? 3,6 milliarder tonn CO2 i året

• I Norge slipper vi ut 16, 5 millioner tonn fra all transport . Og fra veitrafikk ca. 8,3 tonn i 2020 (SSB)

• CO2 Nøytralt drivstoff – HVO 100 , Biogass, Ammoniakk( Grå / Blå) 

• HVO 100  produserer også CO2 – CO2 ca det samme som vanlig diesel
• CO2-gevinsten kan også forklares ved at vi grip- er inn i det naturlige CO2-kretsløpet til planten (fotosyntesen). Istedenfor at planten råtner, bruker vi den til drivstoff. CO2-

effekten blir den samme, og vi kan erstatte fossilt drivstoff.

• CO2 fritt drivstoff – Hydrogen, Strøm ,Grønn ammoniakk 

• Men , energien som vi bruker til å fremskaffe dette må være Co2 fritt. For eksempel vann, solenergi, vindkraft .

• Grønn ammoniakk er ammoniakk som er fremstilt fra grønt hydrogen, og grønt hydrogen er hydrogen som er fremstilt ved 
elektrolyse med strøm fra fornybare kilder, i dette tilfelle vannkraft.



Løsningen?

• HYDROGEN /AMONIAKK

• Brenselcellebiler er i praksis elbiler. De er utstyrt med et lite batteri, 
som lades ved hjelp av brenselcellen. Hydrogen er energibæreren i
systemet

• Fordelen med slike løsninger er at bilene kjøres utslippsfritt, og at de 
kan tankes opp mer eller mindre på samme måte som man fyller
bensin på en vanlig bil.

• ELEKTRISITET    

• I områder hvor man kan produsere strøm med “grønn” energi

• For eksempel vann, solenergi, vindkraft



Honda og General Motors' nye brenselcelleløsning 
inkluderer alt som trengs for å gjøre hydrogen om til 
strøm, unntatt selve hydrogentanken.

Slik fungerer en hydrogenbil - Hydrogenbil.net

https://www.hydrogenbil.net/artikkel/hvordan-fungerer-en-hydrogenbil/


Alternative 
drivstoff

• Circle K har en ledende posisjon 
innen alternative drivstoff.

Vi vil levere den energibæreren 
kundene ønsker.
Og det må være et marked for 
produktet 



Overgangen fra fossilt til fossilt 
fritt gjøres ikke over natta. 

Mange paralelle grep må 
gjøres. 



HVO 100-kan være en del av løsningen. Må ikke 
sammenlignes med de «gamle» Bioprodukter.

HVO, hydrogenert vegetabilsk olje
Produceres fra ulike typer 

vegetabilske oljer og animalsk fett 
gjennom en hydrogeneringsprosess 

som gir opphav til ulike 
hydrokarbon typer (C₁₀-C₂₀)

I drivstoff bransjen anses HVO 
biodiesel å ha lignende kjemiske 

egenskaper som vanlig diesel, og i 
enkelte tilfeller ha til og med 
betydelige bedre egenskaper.



Hvorfor Biodrivstoff?

• Det er et  potensial for å redusere CO2-utslippene ved hjelp av biodrivstoff

(Biodrivstoff er drivstoff fremstilt av biologisk materiale)

Hvorfor HVO (Hydrotreated Vegetable Oil)?

• HVO har bedre egenskaper enn biodiesel FAME, det har:

• Bedre forbrenningsegenskaper 

• høyere Cetantall (gir bedre startegenskaper når motoren er kald og gir mindre bankelyder og mindre støy)

• Bedre kuldeegenskaper

• lavere tåkepunkt (CP) og lavere blokkeringspunkt (CFPP)

• Bedre lagringsstabilitet

• Binder ikke vann så lett

• Er mer bestandig mot mikrobiell angrep

• Har ikke løsende egenskaper (løser ikke opp gammelt belegg/smuss i tanker)

• Krever ikke en tilpasning og vedlikeholds opplegg

• Har ikke så begrenset holdbarhet

• Vil ikke gi behov for reduserte bil service- og oljeskifteintervaller



HVO diesel 
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HVO
Hydrotreated Vegetable Oil

Råmaterialer:
Vegetabilsk olje

Animalfett

Avfall



• SFRs velger ut fornybare råvarer, som sikrer at 
biodrivstoffet gir en reel klimaeffekt og tilfredsstiller
kravene på bærekraft:

• -The product must be sustainability certificated and in addition 
must be free of palm oil as feedstock.  

• Furthermore, the fuel must:

• -reduce the greenhouse gas emissions by a minimum of 35%  rising 
to 50% on 01.01.17.

• -not destroy or damage large above or below ground carbon stocks

• -not lead to the destruction or damage of high bio diversity areas

• -not lead to soil degradation.

• -not lead to the contamination or depletion of water resources.

• -not adversely affect existing land rights and community relations

• -not adversely affect workers’ rights and working relationships



http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIyL86zntMgCFaR8cgodGQ4Hjw&url=http%3A%2F%2Fwww.chemicals-technology.com%2Fprojects%2Fneste-oil-plant%2Fneste-oil-plant6.html&psig=AFQjCNFMtXaBQZgeot7ILQ9m-n8Pmnw56g&ust=1444460102791978


Typiske data

Typiske data
NS-EN590 Diesel 

(vinter)

NS-EN14214 

Biodiesel FAME

EN15940 Biodiesel 

HVO (vinter)

Densitet kg/m3 800 - 840 860 - 900 765 - 800

Energi-innhold (brennverdi) MJ/kg

Energi-innhold (brennverdi) MJ/l 36,0 32,7 34,4

Viskositet ved 40°C 

mm2/

s 1,5 – 4,0 3,5 – 5,0 1,5 – 4,0

Flammepunkt °C min 58 min 101 min 58

Blokkeringspunkt, CFFP °C -32 -10 -32

Tåkepunkt, CP °C -22 -3 -32

Svovel-innhold ppm max 10 max 10 max 5

Polyaromatiske hydrokarboner

vekt-

% max 8 - max 1,1

Cetantall min 51 min 51 min 70

Smøreegenskaper my max 460 max 460 

Uadditivert: ca 600

Additivert: max 460   

FAME-innhold Vol-% max 7 100 max 2 



HVO ytelse i 
dieselmotorer

• Gode destillasjons egenskaper uten tunge fraksjoner –> reduserer 
eksos-utslipp av Hydrokarboner

• Høyt Cetantall -> Bedre kaldstart egenskaper, mindre bankelyder og 
mindre støy

• Uten aromater -> renere forbrenning, mindre helseskadelig utslipp

• Lav-aske komponenter som ikke påvirker negativ systemene for 
etterbehandling av eksost-gassene

• HVO er biodrivstoffet som har det høyeste energi-innhold av alle 
bioprodukter.

• Ved forbrenningen, brenner den fullstendig I sylinderkammeret og 
sper ikke motorolje

• Godt oksidasjonsstabilitet

• Har ikke problemer med kompatibilitet med motoroljer

• Ekstremt gode kuldeegenskaper

• Støttet av ACEA Automotive industry association



Drivstofforbruk

HVO100, sammenlignet med 
B100 FAME, gir en teoretisk 
reduksjon i drivstofforbruket på 
ca. 5%.

HVO100, sammenlignet med B7 
vinter, gir en teoretisk økning i 
drivstofforbruket på ca. 3% (ca. 
4% sammenlignet med B7 
sommer).



Miljøegenskaper - HVO

HVO gir høyere 
klimagass utslipp-

reduksjon enn FAME 
biodiesel, produsert 
med samme råstoff, 

gir.

Svært lave «well-to-
wheel» utslipp av 

klimagasser

Generelt reduserer 
både NOx og 

partikkelutslipp



OEM Approvals

SCANIA:

• The standardization of paraffinic fuels (HVO) is currently at the 
stage where the final voting for EN15940 will start in coming 
weeks. The content is finalized and only translation is to be 
done. As the standard is not officially approved Scania has 
decided to refer to CEN approved Technical Specification 
TS15940 in their approval. 

• The fuel parameters in TS and coming EN are in practice the 
same, there are only some clarifications about test methods 
and other texts that have been added. 



OEM Approvals

• VOLVO:



Daimler

• Daimler Buss publiserer i januar 2015:

• Daimler Buss kjører på "grønn"
drivstoff: godkjenning for bruk av
HVO i busser fra Mercedes-Benz og Setra (OM 
470 og OM 936 motorer)

• Bruk av HVO validert i
tester; vedlikeholds intervaller (servise- og 
motoroljeskifte-intervaller) uendret.

• Ingen tekniske grunner til ikke
inkludere lastebiler og anleggsmotorer.
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Du finner oss her;
Per Tore Nilsen

Willy Stiberg

Ina T Hoogerdijk

Svein-Erik Svendsen

Morten Skretting

Tore Dystvold

Håvard Morten Johansen

Per Åge U. Kristiansen

Ina Therese Hoogerdijk

Regionalt Salg

Key Accounts Circle K

Chris Gregers, Oslo

Kari Lockert Lie, Oslo

Runar Moe, Oslo

Sigurd Lindahl, Porsgrunn

Roar Fjeld, Oslo

Bjørn karlsrud, Oslo 

Innesalg - Inside Sales

John Walle (leder)

Martin Utsigt

Espen S. Horn

❑ Vi er der dere er!

❑ Circle K har et stort lokalt 
salgsapparat som dekker hele 
landet.

❑ Avdeling for Innesalg følger 
opp kunder der lokale selgere 
ikke rekker over.

❑ Hver enkelt kunde kontaktes 
minimum hvert år.

❑ Allerede eksisterende kunder 
kontaktes jevnlig.

Per Ivar Sagen (Res.)

Jan-Ove Ervik (Res.)

Per Tore Nilsen



Diesel i bulk levert fra din lokale transportør 

Ring 810 02 002 og tast postnummeret til ønsket leveransested

Hoyer

Storbiltransport hele 
landet, ex Finnmark. 
Totalmarked Bodø

Litra Bulk AS 

Oslo, Akershus, Østfold, 
deler av Buskerud, 
Oppland, Agder og 

Rogaland 

NH Transport 

Møre & Romsdal, Sogn & 
Fjordane og Hordaland 

Vidar Grav AS

Nord-Trøndelag 

Bellingmo & Storås 
Oljeservice AS: 

Sør-Trøndelag 

Grøtting Olje AS

Hedmark, deler 
Akershus

Berg Transport 

Nordland (ex Bodø), 
Troms og Finnmark

Asbjørn Næss Transport 
AS 

Buskerud, Vestfold og 
Telemark



Kristiansand (Kolsdalsodden): Bio diesel B100 FAME (blank)

Bio fyringsolje B100 FAME (farget)

Oslo (Sjursøya): Miles Bio HVO 100 (blank)

AnleggsBio HVO100 (faget)

Biofyringsolje HVO100 (arget)

Bio diesel B100 FAME (blank)

Bio fyringsolje B100 FAME (farget)

Trondheim (Fagervika):  Bio diesel B100 FAME (blank)

Bio fyringsolje B100 FAME (farget)

Miles Bio HVO 100 (blank)

AnleggsBio HVO100 (farget)

Biofyringsolje HVO100 (farget)

Harstad (Gangsås): Miles Bio HVO 100 (blank)

AnleggsBio HVO100 (farget)

Biofyringsolje HVO100 (farget)

Bergen: HVO 100 -Distribusjonsløsning fra Sjursøya  er under planlegging . 

Alta : HVO 100  Alta er klargjort. 

Stavanger HVO 100 Distribusjonsløsning fra Sjursøya  er under planlegging 

Kristiansand HVO 100 Distribusjonsløsning fra Sjursøya  er under planlegging 

Lagring av Bioprodukter
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Sjursøya:
HVO100 

B100 FAME

Trondheim:
B100 (FAME) 

Harstad:
HVO100 

Kristiansand:
B100 FAME
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