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Produktion: Atteviks Lastvagnar AB i samarbete med Rolf Johansson Marknadsföring AB. Tryck: Tabergs Tryckeri AB. 

Synpunkter och idéer om innehåll lämnas till: Annika Lennartsson, Atteviks Lastvagnar AB, Tel 036-34 88 43, E-post: annika.lennartsson@atteviks.se. 

Ansvarig utgivare: Jürgen Vater, Atteviks Lastvagnar AB, Tel 036-34 89 09, E-post: jurgen.vater@atteviks.se.

VD har ordet HVO godkänt för alla Euro 6-motorerVi har nu avslutat ett mycket intressant år och börjar

2016 med med ett härligt vinterlandskap. Under 

2015 har vi haft flera höjdpunkter väl värda att 

nämna. Vår största aktivitet för året och säkerli-

gen för många år framåt är förvärvet av Rydbergs 

Lastbilar som representerar Scania i Kalmar och 

Nybro. Detta är ett led i vårt långsiktiga arbete att 

utöka vårt distrikt. Vi kan med detta erbjuda ett bre-

dare servicenätverk och stärker upp vår verksamhet 

i Småland. Rydbergs Lastbilar som grundades 1934 

har en lång tradition likt Atteviks och många trotjäna-

re som vi är glada att få jobba tillsammans med. 

 Vi är nu ca 140 medarbetare på åtta orter. I 

skrivande stund pågår full aktivitet med integreringen 

och som kund och partner skall man känna igen sig 

på Atteviks var man än gör ett besök. Vi kommer 

även att stärka upp våra aktiviteter på begagnade 

lastbilar. Förutom i Jönköping kommer ett Begagnat 

Center att öppnas i Kalmar inom kort.  

 Med Pompa & Ståt och en Jubileumskaravan 

som besökte alla våra orter under en heldag firade 

vi att Atteviks fyllde 70 år. Det var stor uppslutning 

av nya och gamla kunder, familjer och trotjänare 

som ville se och provköra vårt modellutbud. Det 

gavs även tillfälle att träffa leverantörer, personal och 

Scanias representanter för lastbilar och bussar. Sist 

men inte minst lade vi lite extra fokus på familjer och 

nästa generation under fredagen och lördagen.

 Som VD är man extra stolt över att ha kunniga 

medarbetare. Vårt team Snoddas Drängar från 

Jönköping tävlade i Scanias globala tävling Top 

Team där de tog hem en hedrande 6:e plats i världs-

finalen. Snoddas Drängar hade tidigare under året 

tagit hem segern i den svenska finalen.

 2015 blev ett starkt år där vi nådde en mark-

nadsandel på 50,9 %. Vi har ett brett motorprogram 

med anpassning till alternativa drivmedel. En hög 

produktkvalitet i kombination med snabb och bra 

service på orten ger ringar på vattnet. Scania blev 

ledande i Sverige med 45 % marknadsandel. Totalt 

registrerades det 4827 tunga lastbilar över 16 ton.

 Samtliga Scania Euro 6-motorer blev under 

hösten certifierade för HVO. För 2016 är det nu 

klart att drivmedlet HVO inte blir belagt med någon 

extra skattesats, något som är väldigt positivt i vårt 

gemensamma miljöarbete. Vi prospekterar för att 

inom kort kunna erbjuda HVO på våra större anlägg-

ningar.  

 Med våra nya orter höjer vi nu upplagan på 

Attention till 5000 ex. Det finns många bra reportage 

och rolig läsning i tidningen. Glöm dessutom inte att 

se löpande nyheter på vår hemsida och Facebook. 

Hälsningar

Jürgen Vater

Amarok Proline
140hk.

Ordinarie pris 230  400 kr

Attevikspris: 199 900 kr
Alla priser är exkl. moms

Terränglimousin.
volkswagentransportbilar.se

Bränsleförbrukning Amarok vid blandad körning från 7,3 l/100 km, 192 g CO2/km. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje Volkswagenåterförsäljare är fri att sätta sina egna priser. Bilen på bilden är extrautrustad.

Amarok Highline Automat 180 hk

4MOTION från299.900:–exkl moms. 

JUST NU! Kampanjpaket utan extra

kostnad (värde 20.550:– exkl moms). Köp till

serviceavtal för 99 öre/mil. 

Atteviks Jönköping 
Tel: 036-34 88 24
Atteviks Växjö 
Tel: 0470-75 31 31

Atteviks Ljungby 
Tel: 0372-267 95
Atteviks Nässjö 
Tel: 0380-55 63 20

Atteviks Tranås  
Tel: 0140-38 46 12/13 
Atteviks Älmhult 
Tel: 0476-511 00

Bränsleförbrukning Amarok bl körning från 8,3 l/100 km (219 g CO2/km). Reservation för ev. skrivfel och slutförsäljning. Bilen i annonsen är extrautrustad.

Sedan september är Scanias samtli-
ga Euro 6-motorer certifierade för 
att gå på HVO. På så sätt kan CO

2
-

reduktionen uppgå till hela 90 pro-
cent.

- Certifieringen är ett både klokt och
efterlängtat besked från myndigheterna,
säger Johan Améen, ansvarig för alter-
nativa bränslen på Scania-Bilar Sverige.

- Eftersom Scania är den ledande
tillverkaren av drivlinor för alternativa 
drivmedel har vi redan god erfarenhet 
av vad körning på HVO innebär i prak-
tiken. Det är ett biobränsle som inte har 
några nackdelar, samtidigt som det kan 
ge mycket stor CO

2
-reduktion till låg eller 

ingen merkostnad.
 Tidigare i år godkände Scania HVO 
för användning i alla slags Euro 5-fordon 
och för alla typer av drift. Man initierade
också ett fältprov tillsammans med kun-
der som var tänkt att omfatta omkring 
100 lastbilar med Euro 6-motorer.

- Men i och med certifieringen kan
alla Scania-åkare med Euro 6-fordon 
använda HVO, alltså även i bussar. Jag
vet att intresset är mycket stort, utma-
ningen är att få tillgång till HVO eftersom 
både produktion och distribution fortfa-
rande är begränsade, säger han.

Vegetabiliskt eller animaliskt
HVO är ett biobränsle som har låtit tala 
om sig de senaste åren sedan ett antal 
tillverkare har tagit upp det i sitt utbud. 
Det är baserat på antingen vegetabilisk 
olja eller animaliska fetter. Med hjälp av 
vätgas skapas kolvätekedjor som liknar 

vanlig fossilbaserad diesel. Det innebär 
också att HVO kan distribueras och 
användas på samma sätt som diesel, ex-
empelvis beträffande köld- och lagringse-
genskaper.

Elhybrid-drivlina
- Målet är att ha en fossilfri fordonsflotta
år 2030, fortsätter Johan, med kraftigt
minskade CO

2
-utsläpp för att minska

växthuseffekten.
- Då behövs alla biodrivmedel - RME,

HVO, Biogas och Etanol. 
 Idag finns Scaniamotorer för alla 
dessa drivmedel och under senare tid 
har det tillkommit ytterligare en variant - 
en elhybrid-drivlina på 320 hk. 
 Den kan sänka bränsleförbrukningen 
med 18 % vilket naturligtvis är positivt 
både för miljön och ekonomin. 
 Med Biodiesel/HVO som drivmedel 
minskar CO

2
-utsläppen med upp till 92 %.

 Och med ett Stopp-Startsystem elimi-
neras utsläpp vid tomgångskörning.
 Föraren får dessutom en väldigt tyst 
arbetsmiljö vid körning med el.

Fakta övriga ”miljömotorer”

RME
Ursprung Raps

Nytta 66 % CO
2
-reduktion

Egenskaper Flexibelt, utbytbart mot diesel
Köldkänsligt
Vanligast i Sverige idag
Bra kalkyl

Scania Fem motorer 320-580 hk
Beställs förberedda

HVO
Ursprung Slaktavfall eller raps

Nytta 90 % CO
2
-reduktion

Egenskaper Som diesel, förutom densiteten
Utbytbart mot diesel
Samma pris som diesel

Scania Samtliga Euro 6-motorer certifierade

Biogas
Ursprung Avfall, gödsel

Nytta 90 % CO
2
-reduktion

Egenskaper Blandas oftast med naturgas
Komprimerad eller flytande
Lokalt kretslopp
Dyr infrastruktur

Scania Två motorer, 280 och 340 hk

Etanol
Ursprung Spannmål, sockerrör

Nytta Över 90 % CO
2
-reduktion

Egenskaper Världens mest använda biobränsle
Lågt energiinnehåll, hög förbrukning
Bra köld- och lagringsegenskaper

Scania En motor, 280 hk




