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Scania startar storskaliga tester av förnybar diesel för 
anställda  

Scania gör det möjligt för anställda i Södertälje att tanka sina bilar med 
förnybar diesel, så kallad HVO. Fältprovet, som är ett av det största i sitt slag, 
omfattar upp till 2,250 personal- och tjänstebilar och är ett komplement till 
andra hållbara pendlingsalternativ som finns för Scanias anställda.  

– Hållbarhet är djupt förankrat i Scanias kärnvärden och sträcker sig bortom våra 
egna produkter och tjänster. Sedan 2015 är HVO godkänt som bränsle för våra tunga 
fordon och det är mycket positivt att vi nu kan bidra till att bredda användandet av 
förnybar diesel även för personbilar, säger Kent Conradson, personaldirektör på 
Scania.  

Fältprovet är ett samarbete mellan Scania, Circle K och Volkswagen Group Sverige. 
Det är det största HVO-testet för personbilar från Volkswagen-koncernen.  

– Vår framgång bygger på våra kunniga medarbetare och deras engagemang för 
Scania. Genom det här fältprovet gör vi det möjligt för våra medarbetare att bidra till 
mer hållbara transporter, inte bara i sitt arbete, utan också i sin dagliga mobilitet. Vi 
hoppas på höga anmälningssiffror till testet, säger Conradson.  

Anställda på Scanias huvudkontor som har 4-cylindrig diesel motor av varumärkena 
Audi, VW, Skoda och Seat kommer att erbjudas att delta i fältprovet. En förutsättning 
är också att de har en bil som ingår i personal- eller tjänstebilsprogrammet.  

– HVO är ett intressant bränsle som kan vara ett bra bidrag till att nå målen för 
minskade utsläpp av koldioxid. Vi kommer att följa pilotprojektet på Scania med stort 
intresse, säger Claes Jerveland, VD Volkswagen Group Sverige. 

HVO står för hydrerade vegetabiliska oljor och är 100 procent förnybart. I Sverige 
tillverkas HVO främst av rapsolja och avfall från livsmedelsindustrin. Med HVO kan 
man uppnå minskning av koldioxidutsläpp med upp till 90 procent.  

Scania har sedan länge stöttat anställda i att pendla på ett mer hållbart sätt. Sedan 
2012 har Scania Job Express gått mellan Stockholm och Södertälje, helt och hållet 
på förnybart bränsle.  

 

För ytterligare information, kontakta Karin Hallstan, Public Relations manager, tel: 
076 8428104, epost: karin.hallstan@scania.com  

 

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och 
kunder leder vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2016 levererade vi 73 100 lastbilar, 
8 300 bussar samt 7 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Vi omsatte närmare 104 miljarder 
kronor, varav 20 procent utgjordes av servicerelaterade tjänster. Scania grundades 1891 och finns 
idag representerat i mer än 100 länder, och har drygt 46 000 medarbetare. Forskning och utveckling 
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är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Produktion sker i Europa, Latinamerika 
och Asien, med regionala produktcentra i Afrika, Asien och Eurasien. Scania ingår i Volkswagen Truck 
& Bus. För ytterligare information, besök www.scania.com 
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