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Det Älmhultbaserade åkeriet Kaj Inrikes AB 
är profilerat som ett miljöåkeri. Till exempel 
var Kaj en av Sveriges första, om inte den 
förste, att ställa om hela flottan att köra på 
HVO100, som är en kemiskt framställd ”dies- 
elkopia”. Det har han gjort allt sedan dess 
och nyligen kom infrastrukturminister Anna 
Johansson (S) för att titta närmare på Kajs 
åkeri, bland annat på hans ”HVO-projekt”. 

Att åkeriägaren, Kaj Johansson, har 
ett grundmurat intresse för miljön går 
inte att ta miste på. Han går ofta i täten 
för att testa nya lösningar som går ut 
på att köra sina fordon miljövänligare. 
I januari i år berättade vi om att åkeriet 
skulle börja köra hela sin fordonsflotta 
på HVO100 (hydrerade vegetabiliska 
oljor), som är en kemiskt framställd 
”dieselkopia”. Det har han gjort allt  
sedan dess.

När vi träffar Kaj igen, i slutet av 
september i samband med Anna Jo-
hanssons besök, berättar han om en 
lägre bränsleförbrukning då bilarna 
körs med HVO100.

– Mellan tre och fyra procents lägre 
förbrukning har vi konstaterat kan till-
skrivas HVO100, förklarar Kaj.

– Fast å andra sidan kan en duktig 
chaufför spara ännu mer, oavsett driv-
medel, genom att köra på rätt sätt.

MÅNGA FÖRDELAR
Att Kajs lastbilar fått lägre förbruk-
ning är naturligtvis positivt för åkeriets 
ekonomi. Men ett resultat som kanske 
ingen hade räknat med från början är 
att HVO100 inte endast ser till att vi får 
en renare miljö. Bränslet håller även for-
donets partikelfilter rena.

– Där gör vi ju en stor vinst, rent 
ekonomiskt. Vi slipper att byta partikel-
filter efter 25 000 mil vilket betyder att 
vi sparar ytterligare 100 000 – 150 000 
kronor per bil och tillfälle.

Under 2013 började Scania testa 
HVO100 i bland annat Kajs bilar. 

– Och när man 18 månaders sen-
are följer upp och presenterar resultat-
et av testerna visar det sig att motorn 
går renare idag än vad den gjorde från 

början, förklarar Kaj och påpekar att 
Scanias mätningar har gjorts under 
dieseldrift.

– Vi kör alltså på HVO100 i vår dag-
liga drift, men när Scania kontrollerar 
utsläppen måste motorn köras med 
diesel, förtydligar han.

SKATTEHOT
När vi besökte Kaj Inrikes i januari i år, 
berättade Fredrik Landegren på TRB 
Sverige, att HVO100 kostade cirka 50 
öre mer än diesel. Men så är det inte 
längre.

– Nej, idag ligger båda drivmedlen 
på ungefär samma pris. Det kan skilja 
några ören upp eller ner, konstaterar 
Kaj Johansson.

Den HVO100 som TRB säljer i Sve-
rige, tillverkas hos Neste i Finland och 
är baserad på slakteriavfall.

På plats vid ministerbesöket fanns 
TRB:s miljö- och trafiksäkerhetssam-
ordnare Peter Hildingsson. Han be-

rättar att de ser en betydande uppåt-
gående trend för förnyelsebar andel 
i drivmedlen i TRB:s tankstationsnät, 
men man oroas samtidigt över risken 
att biodrivmedel, däribland HVO100, 
kommer att beskattas på ett sätt som 
kan innebära ett bakslag.

– Vi är rädda för att skattemässiga 
förändringar kan slå undan fötterna för 
högre andel biodrivmedel. 

Peter berättar vidare att andra 
fördelar med det syntetiska bränslet 
HVO100 är att man kan använda sam-
ma infrastruktur som för vanlig diesel. 

– Vi skulle i princip kunna införa 
HVO100 på många mackar över en 
natt, förklarar Peter Hildingsson för 
Anna Johansson.

– Det vill säga, vi pratar inte stora 
investeringar för HVO100-mackar. Men 
vi behöver en bredd av biodrivmedel 
bland annat för att råvarorna ska räcka 
till. Därför behövs teknikneutrala förut-
sättningar så att alla biodrivmedel kan 

komplettera varandra för att uppnå en 
fossiloberoende fordonsflotta år 2030, 
tillägger Peter.

– Vi ser risken med att en förändrad 
beskattning på biodrivmedel försämrar 
den förnybara andelen i vårt tanksta-
tionsnät med sämre miljö som effekt. 

– Idag är våra transporter helt jäm-
förbara med järnvägen ur ett miljöper-
spektiv, flikar Kaj in.

Kaj är dock inte helt emot skatten 
som sådan, men ser att den borde 
återbetalas till åkerierna.

– Så gör man ju i en del andra EU-
länder, menar han.

”BRA VÄGSTANDARD”
Miljövänligare transporter och alterna-
tiva bränslen var de ämnen som tog 
mest tid i anspråk under det cirka en 
timme långa ministerbesöket. Men 
även vägslitageskatt, olaga cabotage 
och trafikpolisens tynande tillvaro dis-
kuterades. 

Anna Johansson är både insatt i och 
bekymrad över det som händer på 
våra vägar. Däremot anser hon att det 
stora vägnätet håller en bra standard, 
vilket får Kaj Johansson att himla med 
ögonen.

– Jag tycker i alla fall att man ligger 
efter med underhållet, säger Kaj kort.

Ett av de krav som branschen har 
– och som bland annat drivs av orga-
nisationen Här stannar Sverige – är att 
trafikpolisen ska stärkas. För det är ju 
trots allt på vägen som brotten sker 
som försämrar konkurrensläget för 
många seriösa åkerier. Inte endast för 
de svenska. Vi frågar Anna om reger-
ingen har samma inställning? 

Vågar ni politiker sitta still i båten?
– Trafikpolis är ju inte något av  

det mest glamorösa man kan ägna 
sig åt inom polisväsendet. Och det 
tar ganska lång tid att bli en tillräckligt 
yrkesskicklig trafikpolis. Den kombi- 
nationen är inte helt lycklig, menar 
Anna Johansson.

”OTRYGG” POLIS
Men blir det bättre av att inte göra någ-
ot åt den osäkerhetssituation som nu 
råder inom trafikpolisen? En trafikpolis 
idag känner sig ju knappast trygg i sin 
anställning.

– Jag tror inte att man sitter still i 
båten. Jag vet att både Anders Yge-
man och Dan Eliasson (inrikesminis-
tern och rikspolischefen, reds anm.) 
har uppmärksammat problemet och 
att man jobbar med det, säger Anna 
Johansson.

– Men det är en jätteviktig fråga. För 
ska man ha regelverk men inte någon 
efterlevnadskontroll så blir det ju herre-
löst så att säga.

Oskar Magnusson, politiskt sak-
kunnig hos infrastrukturministern, för-
klarar att rikspolischefen tar trafikpolis-
ens situation på allvar.

– Dan Eliasson är väldigt öppen 
med att de har problem och de tittar på 
hur de ska kunna stärka kompetensen 
internt, förklarar Magnusson.

Anna Johansson menar att den 
stora omorganisationen inom polisen 
är en starkt bidragande orsak till den 
osäkerhet som råder inom myndig-
heten.

– Man får nog ha lite is i magen tills 
den nya organisationen har satt sig.

Kan vi på tidningen Proffs berätta 
för läsarna att det pågår ett seriöst 
arbete med att trygga trafikpolisens 
tillvaro – och att politikerna har förstått 
allvaret?

– Ja, avslutar Anna Johansson.

MILJÖ, VÄGAR OCH TRAFIKPOLIS DISKUTERADES NÄR

Infrastrukturministern besökte Kaj Inrikes

När infrastrukturminister Anna Johansson (S) besökte Kronoberg i slutet av september, passade hon på 
att besöka Älmhult och åkeriet Kaj Inrikes AB. På fotot flankeras hon av sin sakkunnige, Oskar Magnus-
son (t vä), Peter Hildingsson, TRB och åkeriägaren Kaj Johansson.
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