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Båtliv har intervjuat de tre 
ledande aktörerna på den 
svenska marknaden 

(Volvo Penta, Yanmar och 
Cummins MerCruiser) för just 
dieselmotorer och svaret från 
dessa är enhälligt:

biodiesel olämpligt för båtmotorer
I takt med den alltmera ökade medvetenheten om 

hotet mot vår miljö vaknar också kraven på alterna-

tiva bränslen för de marina båtmotorerna – särskilt 

då dieseldrivna sådana.
Text: Lasse Bengtsson

Undvik biologisk dieselolja! 
Kolla med macken när du tan-
kar, har oljan mera än fem pro-
cent inblandning av biologisk 
olja, tanka inte!

Visserligen kommer båtens 
motor att fungera, men efter ett 
tag kommer problemen. Den 
biologiska delen av bränslet 

härsknar – ruttnar helt 
enkelt. Resultatet blir en 
gegga i tank och bräns-
leledningar som är jät-

tesvårt att bli av med.
Men problemen är 

inte slut med detta, 
nästa är ännu värre. 
Smörjoljan i motorn 

drabbas också av 
den biologiska oljan 

och blir allt sämre – du 
tvingas att byta olja 

minst två gånger under säsongen 
för att undvika mekaniska ska-
dor.

Problem på landbacken
Som om detta inte räcker kom-
mer nästa jobbiga problem när 

det blir dags att ta upp båten för 
vintern.

Tankar och bränslesystem 
måste ovillkorligen göras helt 
rena om inte blir vårrustningen 
en mardröm – kladdig gegga 
som är svår att bli av med.

Då har vi inte nämnt den 
inverkan det nya bränslet har på 
slangar och plastdetaljer i 
motorn…

Så långt båtägarens problem. 
Men dessvärre finns problem 
också på landbacken – sjömack-
arna får det mycket svårt att hålla 
den biologiska dieseln färsk – 
omsättningen är inte tillräckligt 
stor och då blir problemen återi-
gen desamma – soppan ruttnar.

låt landtransporterna köra
Chefen för Volvo Pentas pro-
duktutveckling, Lars Ljungqvist, 
är väl förtrogen med de problem 
de bränslen medför:

– Vi tycker generellt sett att 

det är bra att diskussioner om 
förnyelsebara bränslen har kom-
mit igång, inte minst vad gäller 
landtransporter, men för båtlivet 
ser situationen annorlunda ut.

– Våra motorer går visserligen 
att köra på olika typer av bio-
bränslen, men som båtägare 
måste man vara medveten om att 
riskerna är stora. Och vi har där-
för tagit steget att informera om 
att våra garantier inte gäller om 
brukaren kör sin motor på biolo-
gisk diesel.

Volvo Penta – världens största 
tillverkare av marina dieselmoto-
rer– följer noga utvecklingen 
inom alternativa bränslen, men 
har annars den framtida huvud-
inriktningen klar:

– Vi arbetar hårt på att i alla 
led förbättra verkningsgraden, 
inte bara på själva motorn utan 
också drivsystemen ända ut i 
propellerspetsarna. Det arbetet 
ger mindre och mindre bränsle-

Volvo Penta D2-75 är en av det svenska företagets moderna motorer, men inte 
ens till den rekommenderar företaget biodiesel. Den miljövänligare biodie-
seln kan bland annat härskna i filter och tankar.

Den 
senas-
te dieselmo-
torn från Yanmar 
marine, 4JH4-Hte, är effek-
tiv och lätt men inte heller den 
japanska tillverkaren rekommende-
rar biodiesel.

Se upp vid macken i sommar med vilken diesel du köper.
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biodiesel olämpligt för båtmotorer
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Hela Quantum dieselmotorserien från cummins mercruiser Diesel klarar av 
miljökraven enligt ePA (environmental Protection Agency), men har svårare 
med svensk biodiesel.

förbrukning – en fördel både för 
miljön och för båtägarens ekono-
mi.

En forskningsuppgift – som 
inte i första hand ligger på 
motortillverkarna - är att skapa 
en biologisk dieselolja som inte 
härsknar. Den skall fungera 
ungefär som pastöriserad mjölk.

Denna så kallade syntetiska 
dieselolja finns men är ännu inte 
ekonomiskt försvarbar, priset är 
alltför högt för den vanliga bru-
karen.

Samma inställning
En annan dieselmotorleverantör 
på den svenska båtmarknaden är 
Marine Power. Där säger service-
chef Anders Tibblin:

– Vi avråder bestämt våra 
kunder att använda biologisk 
dieselolja, skälen är många och i 
våra instruktionsböcker framgår 
klart att detta bränsle inte skall 
användas.

Tibblin menar också att det 
ankommer på bränsleleverantö-
rerna – läs sjömackar – att ta sitt 
ansvar och informera ordentligt 
om de risker de nya bränslena 
innebär.

Torbjörn Stenkula, marknads- 
och försäljningschef för Yanmar i 
Sverige, har samma inställning 
som de båda övriga leverantörer-
na:

– Inga garantier gäller för 
motorer som körts på biologisk 
diesel. Vi grundar detta beslut på 
forskningsrapporter som pekar 
på alltför många problem.

– Undvik biologisk dieselolja till båt-
motorn, säger lars ljungqvist, ansva-
rig för Volvo Pentas produktutveck-
ling.
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