
FAQ - frågor och svar ACP Diesel Bio30 uppdaterad 090529 

Produkten är utvecklad för att användas av tung trafik såsom bussar och lastbilar. 

 

1. Vad är den stora fördelen med ACP Diesel Bio30? 

– 19% minskade fossila koldioxidutsläpp jmf med standarddiesel.  

– Bränslet kan användas i en vanlig dieselmotor och blandas med vanlig diesel. 

– Bränslet finns idag på marknaden och går att köpa. 

 

2. Hur ser produktspecifikationen ut för ACP Diesel Bio30 jmf ”vanlig” diesel? 

Svar: se www.preem.se. Produkten heter ACP Diesel Bio30 och ska inte förväxlas med vanlig 

ACP Diesel som innehäller 5% RME. 

 

3. Hur ser miljöpåverkan ut för ACP Diesel Bio30? 

Svar: Med 30% inblandning av RME (rapsmetylester) reduceras utsläpp av växthusgas i en sk 

livscykelanalys (odling, transport, produktion och användning) med 19% jmf standarddiesel 

MK1 utan inblandning av RME. Källa: Perstorps Well to Wheel Studie för RME, 2009. 

 

4. Var finns ACP Diesel Bio30 diesel att köpa? 

Svar: Den levereras som bulk till egna tankanläggningar. Den kan även tankas på 4 Såifa-

anläggningar i Sverige (Jönköping, Eskilstuna, Älmhult och Göteborg). Anläggningarna invigs 

under våren-sommaren 2009. 

 

5. Vem kan tanka på de nya anläggningarna? 

Svar: De nyöppnade stationerna är öppna för alla. Privatpersoner kan enbart tanka vanlig ACP 

Diesel utan 30% RME-inblandning. Man kan betala med Såifa-kort eller andra anslutna kort ex 

internationella DKV kort. Till pumparna med vanlig ACP Diesel utan 30% RME-inblandning 

fungerar Preemkort. 

 

6. Hur ser lagringstiden ut för ACP Diesel Bio30? 

Svar: Den har samma lagringstid som diesel med enbart 5% RME-inblandning. All lagring av 

bränsle med inblandning av förnyelsebart ämne förutsätter noggrann kontroll. Tanken får inte 

innehålla bakterier eller vatten. ACP Diesel Bio30 kan enbart användas och lagras under 

sommarhalvåret i Sverige. Rekommenderad tidsperiod är april - september norr om Gävle 

samt i mitten av mars - oktober söder om Gävle. 

 

7. Kan jag blanda ACP Diesel Bio30 med vanlig diesel?  

Svar: Ja.  

 

8. Hur ser förbrukningen av ACP Diesel Bio30 ut jmf vanlig diesel? 

Svar: Enligt de tester som genomförts kan vi konstatera att bränsleförbrukningen  

är ungefär den samma. 

 

9. Kan vi köra på Bio ACP Diesel Bio30 året runt? 

Svar: Nej. På grund av sämre köldegenskapar för RME rekommenderar vi att använda ACP 

Diesel Bio30 april- september norr om Gävle samt i mitten av mars- oktober söder om Gävle. 

Övrig period bör ACP Diesel med 5% RME-inblandning användas. 

 

 

 
HF 090513 
upp 090529 



10. Vilken typ av fordon kan köras på ACP Diesel Bio30? 

Svar: I princip alla fordon. Dock måste fordonstillverkaren godkänna att bränslet används för 

att motorgarantin fortsatt ska gälla. Rent praktisk vänder du dig till den återförsäljare du har 

köpt ditt fordon av. Det är den lokala återförsäljaren som ska utfärda garantin enligt riktlinjer 

från fordonstillverkarna.  Idag finns inget tankställe för ACP Diesel Bio30 för personbilar. 

 

11. Vad säger fordonstillverkarna om ACP Diesel Bio30? 

Svar: Både Volvo och Scania är positiva till ökad inblandning av RME. Dock ger tillverkarna 

inget generellt godkännande för att använda bränslet. Man måste därför individuellt ansöka 

om godkännande per fordon för att motorgarantin ska fortsätta gälla vid användning av ACP 

Diesel Bio30. Normalt får man ett godkännande utan problem men med instruktion om ett 

tätare serviceintervall.  

 

12. Kan utländska åkare använda ACP Diesel Bio30? 

Svar: Ja. Samma regler gäller som för punkt 10 och 11. För att tanka på en Såifa-station 

krävs Såifa-kort eller annat anslutet kort ex vissa internationella kort typ DKV. 

 

13. Varför har ni valt att erbjuda marknaden just ACP Diesel Bio30? 

Svar: Det finns 2 argument för just 30% inblandning av RME. 

1) Volvo godkänner i sin servicemanual upp till 30% inblandning. 

2) En 30% inblandning av RME i diesel innebär att man får största möjliga 

miljöförbättrande egenskaper. 

 

14. Hur är priset för ACP Diesel Bio30?  

Svar: Priset varierar med priset på olja och priset på raps. Den 30%-iga inblandningen av 

RME är skattebefriad vilket ger en positiv effekt på priset.  

 

15. Vad är det viktigaste för mig som åkare att tänka på när jag använder ACP 

Diesel Bio30? 

Svar: För att motorgarantin ska gälla måste du ha fått användningen av ACP Diesel Bio30 

godkänd av den lokala återförsäljare som du köpt ditt fordon av. Tillståndet utfärdas enligt 

riktlinjer från fordonstillverkaren. ACP Diesel Bio30 är en konkret åtgärd för att snabbt minska 

dina fossila koldioxidutsläpp med 19%. 

 

16. Varifrån kommer den raps som används i ACP Diesel Bio30?  

Svar: Rapsen vi använder är odlad och processad till rapsolja i Europa. 

 

17. Vad innebär ACP Diesel? 

Svar: ACP står för Active Cleaning Power. Dieseln innehåller en tillsatts som håller motorn ren 

och optimerar förbränningen. ACP Diesel Bio30 är en specialprodukt som är utvecklad för att 

kraftigt minska de fossila koldioxidutsläppen. Produkten innehåller 30% RME och ska inte 

förväxlas med vanligt ACP Diesel som innehåller 5% RME. 

 

Om du vill veta mer om produkten eller hur vi kan hjälpa dig att minska dina  

koldioxidutsläpp läs på www.preem.se eller maila till acpdieselbio30@preem.se  

så kontaktar vi dig.  
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