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Hundrade etanolpumpen invigd

D

en ett hundrade etanolpumpen invigdes
den 1:a april. Datum
till trots var det inget aprilskämt
utan 100-strecket passerades för
”e85 pumpar”. Det historiska
ögonblicket tilldrog sig hos
OKQ8 i Märsta norr om Stockholm.
Att distributionen sprids och
det förnybara alternativet blir
mera tillgängligt borde öka intresset från fler fordonstillverkare
och importörer att introducera
flera flexifuel modeller. Varför
kan USA och Brasilien ha så
många modeller medan vi bara
har en?
Härom veckan uppmärksammade Sveriges Radio att Växjö
ger bidrag till merkostnaden för
miljöbilar. Bra inslag, men så avslutar man med att miljöbilar är
så dyra. En Ford Focus Flexifuel
kostar lika som en bensinvariant

och är billigare än dieselmodellen. Den har sålts i cirka 8 000
exemplar och är idag vår i särklass vanligaste miljöbil. Priset på
e85 är 7,49 kronor per liter vilket om man räknar upp det med
en merförbrukning av 30 procent blir 9,73 kronor i bensinekvivalenter. Det är idag cirka 35
öre per mil billigare att köra på
etanol än bensin i flexifuelbilarna, eftersom bensin kostar 9,98
kronor/liter (den 5 april) Hur
tänker journalister eller kanske
det är informatörerna från kommunerna som brister i ”flexibiliteten”.
Trots att Shell nyligen skrev
ner sina oljereserver med över 20
procent och vi får larm om klimatpåverkan var och varannan
dag i TV, så vill vi inte ta åt oss
budskapet när det gäller trafikens
påverkan och möjligheter att
göra något. Fortfarande är det så

att de flesta tänker, inte nu utan
...sen. Ett exempel i raden var
intervjun i Ny Teknik med Mats
Björsell, Naturvårdsverket för
några veckor sedan. Kombinationen tveksamma uttalanden
kopplade med journalister som
helst vill skapa osäkerhet och
motsättningar ger läsaren en förvirrad bild. Att vi har lånat jorden av våra barn och barnbarn
och därför bör lämna den i minst
lika bra skick som den våra farföräldrar kom till, känns långt
borta från gemene mans och
kvinnas inställning.
Detta till trots har volymerna
på biodrivmedel ökat de senaste
åren. För etanol har volymen gått
från 21 000 m3 år 2000, 64 000
m3 år 2001, 73 000 m3 år 2002
till cirka 130 000 m3 förra året
2003. Ökningen det senaste året
var hela 78 procent och för perioden på 3 år hela 620 procent.

Bioenergiguiden

För att nå 2 procent biodrivmedel behöver vi nästan en fördubbling på återstående två år
även om andra biodrivmedel inkluderas.
Får vi ut mera etanol på marknaden behöver vi också producera mera. Etanolpiloten i Örnsköldsvik har nu börjat tas i gång
och det är en spännande tid när
vi börjar se de första resultaten.
Än så länge och under våren är
det mest den mekaniska funktionen och styrsystemen som provas
och utvecklas, men under hösten
kommer de första processresultaten. Dessförinnan kommer
Statsminister Göran Persson m.
fl. att den 26:e maj inviga anläggningen. I anslutningen till invigningen blir det ett internationellt
seminarium och etanolprogrammets forskardagar som arrangeras
av Energimyndigheten.
Jan Lindstedt
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G&S Handel o Ekonomi AB
Torvmaskiner

Brikett och pelletsmaskiner

• Fräsar
• Sugvagnar
• Täktunderhåll

• RUF kammarpressar
• Begagnade renoverade
pelletspressar
• Kompletta system
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CHAMPION HAMMARKVARN
Champion en av de ledande tillverkarna av Hammarkvarnar
Champion Hammarkvarnar har stora rotorer
Elmotorer 1500 rpm
Med rotor 54" - periferihastighet 108 m/sek
Unik droppformad malkammare
Höga kapaciteter
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