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Prosjekt «REN BIODIESEL SOM DRIVSTOFF I NORSK LANDBRUK»
(april 2018 – desember 2019)

Delprosjekt A + D Traktorforsøk

Formål: Kartlegge og dokumentere driftssikkerhet, drivstofføkonomi og 
drivstofforbruk.

Traktorfaglig prosjektgruppe: Hans Christian Endrerud – fra INN/Blæstad. Fagansvarlig for Delprosjekt A. 
Tove Hatling Jystad – fra Mære landbruksskole. Lokal prosjektansvarlig og 
brukerkontakt 
Jørn Ketil Brønstad, Martin Eriksen fra NLR Steinkjer. 
Stian Garnvik - fra Eiksenteret Steinkjer. Teknisk samarbeidspartner for Massey
Ferguson og Fendt.
Pål Brattås- FK Agri Levanger, teknisk samarbeidspartner for John Deere 
Geir Ingeborgrud, ECO-1 – drivstoffleverandør
Helge Malum, Felleskjøpet. 
Ole Jakob Rustad, Eikmaskin
Bjørn Eidem, RURALIS Utredning, adm. prosjektleder 



Gjennomføring av traktorforsøket

Hovedprosjekt:
15 traktorer ble satt i drift i september og oktober 2018 - 13 i Trøndelag og 2 i Hedmark

Gammeltraktorprosjekt:
6 eldre traktorer (+15 år) ble satt i drift i april/mai 2019 – 1 i Trøndelag og 5 i Innlandet

Bacheloroppgaver
I alt 4 traktorer er brukt til laboratoriemålinger for fire bachelorstudenter på Blæstad, 
hvorav to studenter leverte sine oppgaver våren 2019

I alt 25 traktorer har vært innom prosjektet i perioden 2018-2019

Datainnsamling:
• Brukererfaringer gjennom registreringsskjema og samtale med bruker
• Registering av dieselforbruk gjennom føring av lister
• Helsesjekk på motorene gjennom oljeanalyser ca hver måned i prosjektperioden
• Effekttest i hovedprosjektet både før og etter fornybar diesel, og ved prosjektslutt
• Bacheloroppgaver ved Høgskolen i Innlandet



Navn Sted Traktormerke Modell

Tvestadlia samdrift 
(Arne Iver Tvestad, 
Bjørnar Moe)

Stod Massey Ferguson 
(3 traktorer)

7624, 5450, 6718S 

Snorre Jystad Stod John Deere (3 traktorer) 6310, 6130R, 
6125R

Mære landbruksskole Sparbu Massey Ferguson 
(2 traktorer)
John Deere

5610, 6480
6420

Oddvar Arne Austad Sparbu Fendt 211

Kåre Marius Holtan Sparbu Fendt 516

Jan Morten Hokstad Frosta John Deere (2 traktorer) 6210R, 6250R

Institutt for 
jordbruksfag, Blæstad

Hamar John Deere
Massey Ferguson

6130R
7475



Navn Sted Traktormerke Modell

Steinar Lyshaug Gjøvik Deutz K110 

Oddvar Arne Austad Sparbu John Deere 6100

Skramstad Morthov 
samdrift

Løten Valmet 8150

Kåre Jonny Tørhaug Nordre 
Land

New Holland TS110

Einar Frogner Hamar John Deere (2 traktorer) 6120, 6520



Dieselens egenskaper

Vatne, F. 2019



Effekttesting med motorbrems (Dynamometer)

• Traktorene i hovedprosjektet ble testet ved prosjektstart og ved 
prosjektslutt; i alt tre effektprøver

• Det er ingen signifikante utslag av type driftstoff på motoreffekten, 
og mindre utslag i området 1-2% er innenfor måleusikkerhet, 
forhold knyttet til temperatur og luftfuktighet, samt mulighet for 
små mengde luft i dieselsystemet ved første effekttest med 
biodiesel

Foto: H.C.Endrerud Foto: H.C.Endrerud



Oljeanalyser

• Oljeprøver er hentet opp fra motoren gjennom peilepinnen
• Prøver er analysert av PonCat AS på Berger
• En rekke analysesvar er produseret, men ikke all data er relevante for 

prosjektet. 
• Vi har fokusert på slitasjemetaller og forbrenningskjemi 
• Prosjektet ser på et lite antall parametre, og studentarbeidene i 2019 blir 

å anse som forprosjekter til traktorprosjektene 1 og 2

Foto: PonCat AS Foto: H.C.Endrerud



Erfaringer i prosjektet
• Ingen store utfordringer ved overgang til fornybar biodiesel etter 

EN15940 på de 25 traktorene som er kjørt i gang og testet i prosjektet
• Effektproduksjon ca. på samme nivå som på konvensjonell diesel
• Noe start – og motorproblematikk rett etter oppstart for et fåtall 

traktorer – skyldes luft i dieselsystemet
• Ingen driftsproblemer rapportert om så langt, en bruker melder at 

traktoren noen ganger er mere tungstartet
• Mindre røykutvikling på traktorene ved start
• «Renere» avgasser blir rapportert – støttes av studentmålinger
• Ingen kuldeproblematikk er registrert

• Moderne innsprøytingssystemer er å foretrekke – Common Rail motorer 
gir de 
beste analysene, ref. studentmålingene.

• De fleste traktortimene er kjørt i sommerhalvåret, men flere traktorer er 
også vinterkjørt uten problemer



Noen interessante parametere på motorolje

PQI – spon i olje. 
V100 – viskositet v/ 100 grader C
pFc – diesel i olje
W – vann i olje

ST – sotpartikler  
OXI – oksidering 

Ulike slitasjemetaller kan vise ulike opphav i en motor !   
Men tilsetninger i olje kan også vise utslag – ikke enkelt å tolke oljeprøver. 

Alder på oljen i traktoren har stor betydning – skiftintervall og motorens 
historikk i forhold til tidligere service. Bruksområde og brukshyppighet er også 
av betydning



Oppsummering av motoroljeprøver

• Ingen signifikante utslag på slitasjemetaller i etter skifte av drivstoff til 
fornybar diesel EN15940 

• Enkeltmetaller er vanskelig å tolke da traktorene er fra ulike merker, 
motortyper, produksjonsår og oppbygging

• Samlet enhet for metaller og metallfraksjoner (PQI) viser samme forløp for 
ulike traktorer, men med små variasjoner

• Sot i oljen henger sammen med stadium før oljeskifte, men trenden er at 
bruken av fornybar diesel etter EN15940 senker sotnivåene

• Noen traktorer har mere spor av diesel i oljen enn andre, noe som også 
senker viskositeten på oljen





Dieselbruk i prosjektet

Det er gjennomført 9.567 traktortimer totalt i prosjektet, hvorav 8.714 timer er på 
fornybar diesel etter EN15940

Prosjekt Fylt mengde (l.) Antatt rest (l.) Forbrukt  (l.)

Hovedprosjekt 76.696 4.000 72.696
Gammeltraktor 9.070 2.000 7.070
Bach.oppgaver 120 0 120
TOTALT 85.886 6.000 79.886



Prosjekt Total tid
(t.)

Tid med fornybar 
diesel EN15940 (t.)

Forbruk fornybar 
diesel EN15940 (l.)

Forbruk pr. 
time kjørt (l/t)

Hovedprosjekt 8.745 7.959 72.696 9,1

Gammeltraktor 802 740 7.070 9,6

Bach.oppgaver 20 15 120 8

TOTALT 9.567 8.714 79.886 9,2

Traktortimer og forbruk



Gårdbrukerens vurderinger

Røykutvikling 
ved start

Røykutvikling 
under drift

Trekkevne/
ytelse

Forbruk 
antatt/målt

Svært mye Svært mye Mye øket Mye øket

mye mye Litt øket Litt øket

middels middels normal normal

lite lite Litt redusert Litt redusert

ingen ingen Mye redusert Mye redusert



Bacheloroppgavene

Foto Ø. Karlsen



-HVO diesel gir gjennomsni_lig ca. 1% lavere 
effekt enn konvensjonell diesel.
-Resultater fra en traktor viser at FAME har en 
redusert effekt på blnærmet 3% fra 
konvensjonell diesel.
-HVO har i sni_ høyere spesifikt volumetrisk 
forbruk enn konvensjonell diesel på
motorer med eldre innsprøytningssystemer 
og full belastning, trolig ca. 1%. 

Bachelor, Filip Vatne, 2019



Bachelor, Øyvind Karlsen, 2019

HVO har potensialer for store utslippskutt, som 
ligger et sted mellom 50-85%. 

Denne forskjellen viser tydelige forskjeller 
mellom ny og gammel motorteknologi 

Ingen økende trender eller store hopp av 
slitasjemetaller, oljeforurensninger eller sot. 

Basert på oljeanalysene som er fremkommer i 
denne oppgaven, er det ingen ting som tyder på 
at HVO forringer driftssikkerheten til traktorene. 



Behov for videre forskning, testing og utprøving

• Forskning på bruk av fornybar diesel i ulike typer 
traktormotorer, og innsprøytingssystemer
• Mekaniske pumper vs. Common Rail
• Ulike generasjoner traktormotorer
• Ulike miljøklasser (TIER / Stage)

• Effekttest med dynamometer (motorbrems), gjerne 
også med Nox målinger i regi av FoU-miljøene

• Avgassmålinger i ulike driftssituasjoner (turtall, last, 
kjøremåte mm.)

• Flere driftstimer – gjerne et mindre antall traktorer



Takk til alle samarbeidspartnere i prosjektet !

En spesiell takk til Innovasjon Norge for midler til
gjennomføringen.


