
Passar infrastrukturen
En fördel med HVO är att 
den passar i befintlig infra-
struktur. Modifieringen av 
fordon och tankställen är li-
ten eller ingen. Diesel med 
inblandning av HVO klassi-
ficeras som vanlig diesel, 
medan det för HVO100 
ännu inte finns någon an-
tagen drivmedelsstandard, 
men det kommer inom kort. 

- Den mest begränsan-
de faktorn idag är tillgång-
en på rätt råvara.  
 Vissa råvaror bör inte 
användas för drivmedels-
produktion, t.ex. palmolje-
relaterad råvara. Viktigt är 
att man inte ersätter ett mil-
jöproblem med ett annat.

- Allt fler vill köra på
HVO, men skulle alla göra 
det skulle det inte räcka på 
långa vägar. 

- HVO100 är på fram-
marsch och antalet tankställen ökar snabbt. Men vi behöver 
en bredd av biodrivmedel för att uppnå en fossiloberoende 
fordonsflotta 2030, såsom exempelvis dieselmix-produkter, 
RME100, ED95, fordonsgas och el/hybrider.

ansvarig på företaget. 
- Det fungerade i stort sett bra, bortsett från några igen-

satta filter och ökade serviceintervaller. 
 HVO började man använda 2015 och har efter hand gått 
över mer och mer på det. 

- Vi har konstaterat att bilarna drar mindre med HVO än
med RME och att de går bättre. 

- Inom Alwex har vi tagit beslut att undvika fossilt bräns-
le i den mån det går. Förmodligen kommer vi framöver att 
behöva en mix av olika bränslen för olika bilar och transpor-
ter. Nu är det HVO som gäller, men det kommer säkert nya 
bränslen inom en snar framtid.

Nu är värmen här och passande nog en ny tidning 
att läsa i lugn och ro. Som ni märker är layouten 
lite förändrad. Tidningen är dock återigen fylld med 
intressanta reportage och nyheter. Vi ser nu att 
det är full aktivitet på vägarna vilket är glädjande. 
Försäljningen följer också samma trend och i Sverige 
justeras nu prognosen så att totalmarknaden för 
tunga fordon +16 ton beräknas att stiga från 4900 
bilar till närmare 5100 bilar. Här är Scania fortsatt 
marknadsledande och har de första fyra månaderna 
en marknadsandel på 44.0%. 

För övrigt är ett kärt ämne alternativa drivmedel. I 
många av pågående upphandlingar är det ett krav att 
transporterna skall utföras med miljövänliga alternativ 
som gas, RME eller HVO. HVO är idag det mest 
aktuella alternativet med egenskaper likt diesel. Vi har 
också lagt in en intressant artikel om detta i tidningen. 
För RME finns ett förslag på att skatten skall sänkas i 
augusti. 

Atteviks Lastvagnar utvecklas för att möta efterfrågan 
på service och support. HVO finns att tanka på våra 
anläggningar i Jönköping, Ljungby och Kalmar. Övrigt 
på  nyhetsfronten är att vi har öppnat upp ett begagnat- 
center i Kalmar och finns sedan tidigare även i 
Jönköping. Vi har också ett intressant projekt som är vår 
påbörjade kranbilsbyggnation som kan följas löpande 
på vår Facebook-sida.

Under Kristihimmelsfärdshelgen hade Atteviks nöjet 
att få ta emot Smålandsrundan med antika buss 
& lastbilsekipage. Närmare 145 fordon besökte 
anläggningen i Jönköping för ett depåstopp. Cafeterian 
bjöd på fika och det var som att backa tillbaka tiden 
minst 30 år. Vi tackar för besöket och ser fram mot 
nästa tillfälle igen. 

Nästa stora begivenhet för året blir den 24-27 augusti 
med Elmia Lastbil i Jönköping, en av höjdpunkterna i 
branschen.  

Tills dess vill vi på Atteviks Lastvagnar passa på att 
önska Er alla en riktigt härlig semesterledighet.
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HVO - bränsle på frammarsch
Så sent som för några år sedan var 
det enkelt att välja bränsle till sitt 
tunga fordon. Det fanns i stort sett 
bara diesel. Men under senare år har 
det kommit flera alternativ. Det (än så 
länge) senaste tillskottet är HVO.

HVO marknadsförs idag av de flesta drivmedelsföretag. En 
aktör på området är TRB Sverige AB, som ägs av 12 trans-
portföretag och finns lokaliserade även i vår del av landet. 

- TRB har över 100 tankstationer för tung trafik, varav
f.n. 12 erbjuder HVO100, berättar Peter Hildingsson, Miljö- 
och Trafiksäkerhetsansvarig på företaget.

100 % förnyelsebart
HVO står för Hydrerade Vegetabiliska Oljor, vilket kan till-
verkas av en mängd råvaror. Den HVO som används som 
100%-ig produkt i Sverige tillverkas av Neste och grunden i 
den är huvudsakligen slakteriavfall och fiskrens. 

Bränslet har väldigt dieselliknande egenskaper och kan 
i regel användas i tyngre fordon utan några tekniska mo-
difieringar eller ändringar av serviceintervaller. Respektive 
fordonsleverantör måste godkänna användning av HVO100 
bl.a. för att garantier och service skall vara oförändrat.

- HVO används både i sin rena form och kallas då
HVO100, fortsätter Peter Hildingsson, men det förekommer 
också sedan flera år tillbaka som inblandning i vanlig diesel. 
Andelen HVO i dieselmix-produkter beror på resp. stations-
nät samt var i landet tankstationen finns. Idag kan ”vanlig 
diesel” bestå av upp till mer än 40% HVO som tillsammans 
med 5-7% RME ger 50% förnybar andel.  

- Inblandning av förnybara råvaror i standarddiesel står
för de stora förnybara volymerna där andelen ökat allt efter-
som. 

Peter Hildingsson, Miljö- och  
Trafiksäkerhetsansvarig på TRB

Finns inga nackdelar
Kaj Johansson, ägare till Kaj Inrikes i Älmhult är en pionjär 
inom området HVO. Sista januari 2015 gick företagets 25 
bilar helt över till det nya bränslet. Innan Scania hade hunnit 
godkänna användningen. 

- Det har fungerat alldeles utmärkt, säger Kaj. Det finns
egentligen bara en nackdel, och det är begränsad tillgång 
på råvara. Men vi har en tapp alldeles intill åkeriet och på 
våra rutter finns också tillgång till HVO. Så vi har aldrig be-
hövt tanka diesel sedan början på 2015. 

- Priset är ju ungefär detsamma som på diesel, men
HVO har gett ett par procents minskad bränsleförbrukning.
 De fyra första HVO-drivna Euro6-orna ingår i ett speci-
alprojekt på Scania, och där har man konstaterat att utrust-
ningen för avgasrening fungerar bättre med HVO än med 
diesel, och antagligen aldrig kommer att behöva bytas.
- Bra för miljön. Bra för ekonomin.

Undviker fossilt bränsle
C.G. Erikssons Åkeri i Växjö med ett 20-tal tunga fordon kör
idag till c:a 75 % på HVO. Med bara positivt resultat.

- Vi började med RME 2013 av både miljö- och kost-
nadsmässiga skäl, säger Peter Eriksson, verksamhets- Peter Eriksson, Verksamhets- 

ansvarig C.G. Erikssons Åkeri
Kaj Johansson, ägare till Kaj 
Inrikes
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