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MILIEU 
Saab introduceert 9-5 BioPower

Voor autojournalisten die denken: “Mwoh, het
valt allemaal wel mee met dat broeikaseffect”,
heeft Saab een verrassing. Voor de introductie
van zijn BioPower-modellen heeft het Per
Carstedt uitgenodigd. Carstedt is voorzitter van
de BAFF, de BioAlcohol Fuel Foundation en hij
neemt ons duizend jaar mee terug in de tijd.
Veel? “Valt wel mee”, vindt Carstedt. “De eerste
paus werd al meer dan duizend jaar geleden
gekozen.” Hij toont een grafiek die de hoeveel-
heid CO2 in de atmosfeer weergeeft. 950 jaar

lang beweegt het lijntje zich horizontaal in de
tijd op een niveau van zo’n 280 ppm. In de laat-
ste 50 jaar buigt het ineens abrupt naar boven
af. Op dit moment zitten we net onder de 400
ppm, een procentje of 35 hoger dan het niveau
van de afgelopen 1000 jaar.

Is dat erg?
Grote vraag: Is dat erg? En: Zijn er, als je nog
wat verder terugkijkt, niet altijd CO2-fluctua-
ties geweest? Carstedt begint met de tweede

vraag: “Ja, die zijn er geweest. Maar nooit zo
groot als nu en zeker nooit zo snel als nu.” En
dat terwijl we nog maar aan het begin staan. De
grafiek loopt na nu nog gewoon door. Het lijn-
tje splitst zich in een aantal scenario’s, die uit-
komen tussen de 550 en 1000 ppm in het jaar
2100. Bij de grafiek hoort een andere grafiek.
Die van de gemiddelde temperatuur op het
noordelijk halfrond over de afgelopen duizend
jaar. En inderdaad, die lijkt sprekend op de CO2-
grafiek. Tegenwoordig is de temperatuur een
dikke halve graad hoger dan het gemiddelde
over de afgelopen 1000 jaar en in het warmste,
maar zeker figuurlijk niet het meest zonnige,
scenario loopt dat op tot 6°C in het jaar 2100.
De gevolgen van zo’n ingrijpende temperatuurs-
verandering zijn maar voor een deel voorspel-
baar. Wel is dat deel al tamelijk verontrustend:
smeltende gletsjers en poolkappen, meer stor-
men, hevige regenval en natuurlijk; Amersfoort
aan Zee.

Niveau India
De oorzaak van de CO2-toename is het op grote
schaal verbranden van fossiele brandstoffen.
Ook vandaag gaan er weer zo’n 84 miljoen

Met de introductie van de Saab 9-5
BioPower krijgt het rijden op bio-
ethanol een extra dimensie: meer
vermogen!

Zweden kiest voor bio-ethanol

Milieuturbo

De Saab 99 Turbo was een sensatie in 1977. Hij maakte

van de 99 een voor die tijd razendsnelle bolide. De

nieuwste Turbo van Saab heet BioPower en rijdt op

ethanol. Hij combineert topprestaties met een ongeken-

de milieuvriendelijkheid. Als dank voor dat laatste, ver-

hoogt de Zweedse overheid het rijplezier met fiscale

voordelen waar we in Nederland alleen maar van kun-

nen dromen.
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duceerd. Daar is de planning om in 2012 op een
productie van 20 miljoen kuub te zitten.
Grondstoffen daar zijn vooral graan en tarwe.”
Overigens zijn dat niet de meest efficiënte
bronnen voor de productie van bio-ethanol. De
toekomst is aan ethanolproductie uit afval-
groen, zoals bladeren, stengels en houtsnippers.
Allereerst omdat dat geen voedsel maar toch
‘maar afval’ is, en ten tweede omdat het min-
der energie kost om deze grondstoffen in bio-
ethanol om te zetten. Uiteindelijk leidt dat dan
weer tot minder CO2-uitstoot tijdens de produc-
tie en lagere productiekosten. Het bedrijf Iogen

vaten van 159 liter in rook op. Het koolstof uit
plantaardige resten dat duizenden jaren onder
de aarde vastzat komt daarmee vrij. Het rea-
geert in motoren en centrales met zuurstof en
komt als broeikasgas CO2 in de atmosfeer.
Wat wil Carstedt? Moet de CO2-uitstoot terug
naar nul? “Nee, wetenschappers zijn het erover
eens dat de oceanen koolstof kunnen opnemen,
zo’n twee miljoen gigaton per jaar. Als we op
dat niveau van CO2-uitstoot komen, neemt de
hoeveelheid CO2 in de atmosfeer niet langer
toe.” 
Om na te gaan hoe hoog, of liever, hoe laag dat
niveau is rekenen we even met Carstedt mee:
“Stel we zijn twee decennia verder en er leven
10 miljard mensen op aarde. Die mogen dan
jaarlijks ieder 200 kg koolstof uitstoten (2 giga-
ton C / 10 miljard mensen). Omgerekend naar
CO2 is dat ruim 700 kg. Stel dat we éénderde
voor transport gebruiken en dat de helft daar-
van voor commercieel vervoer is bestemd. Dan
houden we 125 kg CO2 over voor de privé-auto.
Omgerekend naar benzine komt dat neer op 50
liter per jaar, een liter in de week, oftewel, iets
minder dan het huidige consumptieniveau in
ontwikkelingsland India.”

Praktische biobrandstof
Onmogelijk? “Misschien, maar we zullen toch
een heel eind die richting in moeten, al was het
alleen maar omdat de olieprijs ons dwingt. De
vraag naar olie neemt snel toe en de beschikba-
re reserves bijna net zo snel af”, legt Carstedt
uit.
Gelukkig komt hij niet alleen met slecht
nieuws, maar ook met een oplossing. Volgens
Carstedt moeten we die zoeken in het rijden op
biobrandstof: “Fossiele brandstoffen pompen we
op en verbranden we. Daarna blijven we zitten
met CO2 in de atmosfeer. Niet zo vreemd dus
dat de olievoorraden afnemen en de hoeveel-
heid CO2 toeneemt. Biobrandstoffen maken we
uit planten die CO2 opnemen. Het kan hetzelf-
de koolstofmolecuul zijn, dat je in je tank hebt,
dat als CO2 je uitlaat verlaat en dat je later aan
de pomp weer tankt. Zo sluit je de koolstof-
kringloop.”
Carstedt, maar ook meerdere autofabrikanten
onder wie Saab, zien bio-ethanol als een goed
middel om die kringloop goeddeels te sluiten:
“Stel je rijdt 15.000 km per jaar. Daar heb je
1350 liter benzine voor nodig. Maar het gaat
ook met 1950 liter E85, dat is een mengsel van
85% ethanol en 15% benzine. In dat geval
gebruik je dus maar 290 liter benzine en spaar
je 1060 liter, of ruim een kuub benzine.”
Bovendien is bio-ethanol erg praktisch: “Het
vergt heel veel inspanning om over te stappen
op een andere transportbrandstof. Denk aan
aangepaste voertuigen en voldoende tanksta-
tions waar de alternatieve brandstof verkrijg-
baar is, maar ook aan een productieapparaat
voor de brandstof, aangepaste (fiscale) wetge-
ving en niet te vergeten de wil van de consu-

ment om op het alternatief over te gaan. Als het
een er niet is, komt het ander er ook niet, zijn
er geen auto’s dan komen er ook geen tanksta-
tions en andersom, het kip-en-ei verhaal.” Voor
bio-ethanol staan op al die verschillende terrei-
nen volgens Carstedt de seinen op groen.

Efficiënter produceren
“Allereerst de productie. Brazilië is de grootste
bio-ethanol-producent ter wereld. Het produ-
ceert jaarlijks 13 miljoen m3 uit rietsuiker en
de Braziliaanse auto’s rijden er al decennialang
op. Ook in de VS wordt veel bio-ethanol gepro-

De concentratie CO2 in de atmosfeer week de afgelopen 1000 jaar nauwelijks af van 280 ppm. In de
laatste 50 jaar schiet die waarde ineens omhoog. De CO2-concentratie blijft de komende eeuw gewoon
doorgroeien. In het meest optimistische scenario gaat die groei heel snel, in het meest pessimistische
nog sneller.

“Maar ze zijn er toch altijd geweest, die CO2-fluctuaties?” Klopt, maar nooit zo groot en zo snel als nu! 
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in Canada (een Shell-deelneming) produceert
sinds vorig jaar bio-ethanol op deze manier in
een proeffabriek nabij Ottawa.

Van E2 tot E100
Met Shell komen we op de distributie van bio-
ethanol. Oliemaatschappijen hebben een
natuurlijke weerstand tegen concurrenten van
fossiele brandstoffen. Toch zijn er in Zweden
meer dan 160 bio-ethanol-tankstations. Ze leve-
ren E85. Aanvankelijk stapte alleen Q8 in deze
markt maar inmiddels zijn Shell en ook andere
oliemaatschappijen gevolgd. En ze moeten wel,
want E85 is booming op dit moment in
Zweden. Het aantal pompen groeit explosief.
Carstedt verwacht dat de Zweedse automobilist
in 2008 op 2000 plaatsen bio-ethanol kan tan-
ken.
Die groei is mogelijk omdat de investeringen in
een ethanol-pomp beperkt zijn. Ethanol hoeft
niet net als waterstof bij extreem hoge druk of
extreem lage temperatuur opgeslagen te wor-
den. Nee het is gewoon vloeibaar, net als benzi-
ne. Het is wat agressiever tegen aluminium en
bepaalde kunststoffen, maar daarentegen kan
het weer minder kwaad bij lekkage.
Inmiddels is een systeem beschikbaar dat de
automobilist zelf de keus laat in de brandstofsa-
menstelling. Hij toets het percentage ethanol in
en de pomp mixt benzine en ethanol in de
juiste verhouding. Handig want bij extreme
koude starten auto’s die op E85 rijden beter op
E75. En gewone benzineauto’s rijden ook prima
op E2 tot E5. Bovendien komt er een trend

opgang naar E100. Een verwarmingsinstallatie
voor de brandstof maakt het bijmengen van
benzine dan overbodig.

Fun to drive
Zweden telt nu zo’n 15.000 auto’s die op E85 rij-
den. Het overgrote deel daarvan, zo’n 12.000,
zijn van het type Ford Focus Flexifuel. Ethanol
begon in Zweden als proefproject bij grote flee-
towners als Ikea en Coca Cola. Ford was daar
vanaf dag 1 bij betrokken. Maar de andere mer-
ken volgen nu snel. Saab voegt nu zijn 9-5 2.0t
BioPower toe aan het aanbod. Met die auto

biedt Saab iets dat je niet zo snel met milieu-
vriendelijk associeert, meer vermogen!  
Saab’s geheim: E85 heeft een beduidend hoger
octaangetal dan benzine, 104. Om daar profijt
van te hebben zou de compressieverhouding
omhoog moeten. Maar ja, dan kan de auto niet
meer op benzine rijden. En als dat niet kan,
zijn 160 pompen in een uitgestrekt land als
Zweden er ineens erg weinig. Een motor met
variabele compressie dan? Saab heeft er een op
de plank liggen, maar in plaats van die com-
plexe techniek kiest Saab voor een veel eenvou-
diger manier om te profiteren van de betere
klopvastheid van ethanol. Als Turbomerk bij
uitstek gebruikt het de turbodruk. In de benzi-
neversie van de 2.0t levert de turbo maximaal
0,4 bar. De BioPower-versie herkent de brand-
stofsamenstelling en bepaalt aan de hand daar-
van wanneer de wastegate opengaat. Bij E85
gebeurt dat pas bij 0,95 bar. Dat levert 30 extra
pk’s, 180 pk in plaats van 150. Vertaald in acce-
leratie: van 0 tot 100 in 8,5 in plaats van 9,8
seconde. Op de tussenacceleratie wint de
BioPower ruim 2 seconden dankzij 280 Nm in
plaats van 240.  
“Daag ‘m uit, de auto kan het aan”, zegt Kjell
Bergstöm, CEO van Saab Powertrain tegen de
journalisten die de 9-5 BioPower komen beproe-
ven. En daar is geen woord van gelogen. De
auto gaat als de brandweer. Onvoorstelbaar dat
rijplezier en milieuvriendelijkheid zo goed kun-
nen samengaan!
Saab bederft dit feestje voor de Zweedse auto-
mobilist niet met een hogere prijs, de BioPower
kost precies hetzelfde als de benzineversie. Dat
deze auto in Zweden een doorslaand succes
wordt staat al vast. Het is een publiek geheim
dat voorafgaand aan de introductie van de 9-5
BioPower de Zweedse verkopen van de benzine-
versie compleet zijn ingestort. Heel autokopend
Zweden wachtte op de BioPower.

Zweden loopt nu echt warm voor bio-ethanol.
Over vijf jaar rijdt 1 op de 10 Zweedse auto’s op
deze brandstof.

We pompen dagelijks 84 miljoen vaten olie op en
verbranden die. Het gevolg: de olie raakt op en de
concentratie CO2 in de atmosfeer stijgt in onrust-
barend tempo. Biobrandstoffen kennen dat pro-
bleem niet, omdat de CO2 die bij verbranding vrij-
komt wordt opgenomen door de planten waaruit
de brandstof wordt geproduceerd.

Verstoorde koolstofkringloop

Verstoorde koolstofkringloop Gesloten koolstofkringloop

Fossiele brandstoffen Biobrandstoffen

Geleidelijke overgang naar duurzame
energievoorziening

Bio-ethanol is booming in Zweden
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Vanwaar al die vrijgevigheid? Allereerst omdat
de Zweden verregaand milieubewust zijn, maar
ook omdat de Zweedse overheid zich in EU-ver-
band verplicht heeft om eind 2005 minimaal
2% en eind 2010 zelfs 5,75% alternatieve brand-
stoffen te gebruiken. Het ziet bio-ethanol als
een uitgelezen mogelijkheid om daaraan te vol-
doen.

Mwoh...
Dat brengt ons bij de vraag waar het Nederland-
se bio-ethanolfeestje blijft. Onze landsbestuur-
ders hebben toch getekend voor die zelfde per-
centages?
“Klopt”, zegt VROM-voorlichter Wim van der
Weegen, “daarom hebben wij het kabinet gead-
viseerd, bijmenging van 1,75% bio-ethanol aan
de brandstof te verplichten.” Of VROM voor dat
minieme deeltje ook een accijnsvrijstelling
heeft geadviseerd, mag Van Weegen niet zeg-
gen. Los daarvan is Carstedt’s reactie op dit be-
leid vernietigend: “Bijmengen is zinloos. Het ge-
beurt om aan EU-normen te voldoen maar het
heeft niets met zorg voor het milieu te maken.
Het verandert niets aan auto’s, het verandert
niets aan de infrastructuur, en het allerbelang-
rijkste: het verandert niets in de hoofden van
mensen.” 
Kortom, zo’n Zweeds milieu- en fiscaalfeestje
zit er voor ons voorlopig niet in. Alhoewel, er is
een piepklein lichtpuntje in Rotterdam. De ge-
meente, evenals enkele andere vlooteigenaren
daar, nemen deel aan een internationaal bio-
ethanol proefproject onder de naam BEST
(BioEthanol for Sustainable Transport). In het
kader daarvan gaan er vanaf juli in Rotterdam
enkele Ford Focus Flexifuels op ethanol rijden.
In de loop van de komende vier jaar moeten dat
er 950 worden. Zij tanken bij een centrale pomp
en hun werkgever kan de betaalde accijns
terugclaimen. De rest van Nederland kan dat
niet en zal de koolstofkringloop voorlopig dus
nog wijd open laten staan. De zin van zo’n
proefproject is daarmee hoogst twijfelachtig,
Carstedt: “Technisch hoeft er niets meer bewe-

zen te worden, het
gaat er om te bewij-
zen dat je de markt
kunt overtuigen. In
de overgangsperiode,
als de volumes nog
klein zijn kan dat
niet zonder accijns-
vrijstelling.” 
Eerlijk is eerlijk, ook
in Zweden is het met
een soortgelijke proef
begonnen. Maar de
grootschalige fiscale
stimulatie van bio-
ethanol die er op
volgde, gaat onze overheid voorlopig veel te ver.
Want milieu vindt men in Den Haag héél
belangrijk, zolang de burger het betaalt. Gaat
het ten koste van de cashflow richting schatkist
dan neemt diezelfde overheid een heel andere
houding aan. Een houding van: “Mwoh, het valt
allemaal wel mee met dat broeikaseffect.” ●

Erwin den Hoed

Fiscaal feestje
Saab is niet de enige die bijdraagt aan de feest-
vreugde rond E85. De immense populariteit van
deze biobrandstof komt vooral op conto van de
Zweedse overheid. Die heft geen accijns op
ethanol als transportbrandstof. Daardoor kost
het aan de pomp minder dan benzine.
Daarnaast genieten zakelijke ‘ethanolbilisten’
een 20% lagere fiscale bijtelling. Bovendien par-
keren ethanolauto’s gratis in grote steden als
Göteborg en Stockholm en als klap op de vuur-
pijl komt er een vrijstelling voor de komende
Stockholmse ‘Congestion Charge’.  

De investeringen voor
tankstations zijn laag.
De verwachting is dat
in 2008 op de helft van
de 4000 Zweedse tank-
stations bio-ethanol
verkrijgbaar is.

Nieuwste ontwikkeling: de consument kiest en de
pomp mixt ethanol en benzine in de juiste verhou-
ding, normaal gesproken E85, als het streng vriest
E75, in de toekomst misschien E100 en als hij nog
een beetje achterloopt E2.

Voor wie nog niet overtuigd is: de noordpool in
1973 en in 2003.

De Ford Focus Flexifuel heeft veruit het grootste
aandeel in de huidige 15.000 auto’s tellende
Zweedse bio-ethanol-vloot. In Brazilië zijn bijna
alle merken vertegenwoordigd met bio-ethanol
auto’s.
Foto: Ford

2000 
bio-ethanol-stations 
in 2008

Als sneeuw voor de zon...

Noordpool 1973

Noordpool 2003

95 octaan E100

E10 E85

Flexibele infrastructuur

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 4




