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Här får du snabb informationen om 
vad som händer på Atteviks 
Lastvagnar.

På www.facebook.com/Atteviks.Lastvagnar 

Följ oss på Facebook!
hittar du aktuella kampanjer, nyleverera-
de bilar, gjorda och kommande aktiviteter 
o.s.v. Och så förstås en massa kommen-
tarer från folk som följer oss.
Välkommen att titta in!

Den 29 augusti var det återigen 
dags för den årliga succén Atteviks 
Grill på våra verkstäder.

Ett stort antal åkare och chaufförer mötte 

upp till en trevlig kväll där god mat, fina 
bilar, tävlingar och angenämt sällskap 
var huvudingredienser. Här är några 
bilder från evenemanget. 

Att lära sig mer 
om alterna-
tiva bränslen är 
viktigt för snart 
sagt alla. Ökade 
krav från kunder, 
ökat eget mil-
jömedvetande 
och kanske även 

ekonomin är viktiga faktorer här. För 
att få veta mer begav sig Atteviks 
Lastvagnar och ett antal åkare till 
EcoBränsle i Karlshamn på studie-
besök.

Resan gick med bil från Jönköping och 
Växjö och efter en utmärkt lunch på 
Wägga Fisk & Delikatessrökeri, gick fär-
den vidare till EcoBränsle, praktiskt nog 
beläget i anslutning till Nordens största 
anläggning för pressning av rapsfrön.

Pipeline
Från presseriet går en pipeline direkt till 
EcoBränsle för kontinuerlig leverans av 
rapsolja, som ju är huvudråvaran i RME.

- De första dieselbilarna som tillver-
kades i världen gick faktiskt på den här 
typen av bränsle, berättar Martin Hans-
son, Account Manager på företaget. 

- Men sedan hittade man olja i
marken och det blev det dominerande 
drivmedlet istället.

Närodlad raps
För produktionen används bara svensk 
raps, huvudsakligen odlad i Skåne. 
Frånvaron av långa frakter och dyra 
transportkostnader för råvaran gör sitt 
för att säkerställa syftet med produkten 
- lägsta möjliga pris med minsta möjliga
miljöpåverkan. Priset på RME ligger idag
ett par kronor litern under dieselpriset.
Utsläppen av CO

2
 minskar med c:a 66%

jämfört med konventionell diesel, och det
finns potential att ytterligare reducera
miljöpåverkan.

Så tillverkas RME
- RME är förstås inte hela lösningen

på miljöproblemen, men det är en viktig 
bit, fortsätter Martin Hansson. 

45.000 m3/år
På EcoBränsle produceras 45.000 m3 
RME per år på endast nio anställda, 
varav fyra i produktionen. 
 I processen ingår förutom rapsolja 
även lut och metanol. Blandningen het-
tas upp och vandrar genom fem olika 
kolonner (tankar) innan produkten är 
klar för leverans. Hela processen från 
pressning av rapsfrön till färdig RME 
tar ungefär ett dygn. Som biprodukt av 
rapspressningen får man rapskakor som 
går till djurfoder. Biprodukt i RME-fram-
ställningen är glycerol som har en mängd 
användningsområden.

Noggrann kontroll
- Det finns lika många RME-kvalitéer
som det finns tillverkare, säger Martin.
Och kvalitén är mycket viktig.
 Därför görs noggranna kvalitetskon-
troller av produkten varannan timma, och 
det som inte får godkänt får gå igenom 
processen en gång till. 
 Företaget har varit igång sedan 1993 
och fordon har rullat 20 miljoner mil med 
Karlshamns-RME i tankarna utan att 
något bränslerelaterat driftsstopp kunnat 
konstateras. 
 Kalla vintrar har ofta betraktats som 
ett problem, men idag garanterar man 
att bränslet fungerar ner till -25°C. Andra 
problem har varit t.ex. igensatta filter och 
dåliga packningar. Man måste komma 
ihåg att RME är ett mycket effektivt lös-
ningsmedel och har man kört på vanlig 
diesel tidigare så finns en del avlagringar 
som kommer att lösas upp. Slangar av 
dålig kvalité klarar heller inte det nya 
drivmedlet.

- Och använd det för all del inte som
avfettningsmedel, avslutar Martin. Då får 
du med hela lacken!




