
16  |  alekuriren   |   nummer 20  |   vecka 20  |   2007

(G e n è v e - S c h w e i z)
Det finns miljöbilar och 
så finns en miljösu-
persportbil. Koenigsegg 
CCXR Flower Power 
drivs med etanolbräns-
let E85 och tack vare 
det högre oktantalet så 
kan vinkelåttans effekt 
höjas till otroliga 1018 
hästar! 
Priset är visserligen 
närmare sex miljoner 
men ägaren kan alltid 
glädja sig åt att parkera 
gratis i ett trettiotal 
kommuner och slippa 
trängselavgiften som 
återinförs i Stockholm. 
Dessutom får du 
10 000 spänn i miljö-
bilspremie av Vägver-
ket! 

Flower Power var slagor-
det för sextiotalets hippierö-
relse som ville förändra värl-
den med hjälp av kärlek. Nu 
vill Ängelholmsbaserade Ko-
enigsegg förändra sportbils-
världen med hjälp av etanol 
och det är en lysande idé. 

För samtidigt som miljön 
gagnas så höjs även motor-
effekten och resultatet är ett 
muskelpaket av sällan skådat 
slag.

Sportbilar och miljötän-
kande brukar inte gå hand i 
hand. Det närmsta vi kommer 
är när Ferrari eller Porsche 
lanserar en svindyr cykel med 
företagens logotype. Skånefö-
retaget vill ändra på det och 
bevisa att även supersport-
bilstillverkare kan värna om 
miljön.

Koenigsegg CCXR Flower 
Powers V8 har byggts om till 
etanoldrift och prestandan 
är grym: 1018 hästkrafter 
och ett vridmoment på 1060 
Newtonmeter. Toppfarten 
är svindlande 400 km/h och 
det är möjligt tack vare spri-
tens låga värmeutveckling och 
höga oktantal. 

Medaljens baksida är för-
stås bränsletörsten eftersom 
etanol är energifattigt och ett 
bensinkort med ”no limit” är 
ett måste. Å andra sidan - har 
ägaren råd att hosta upp sex 
mille, ursäkta 5 990 000 med 
tanke på miljöbilspremien, så 
har personen i fråga säkert råd 
att tanka!
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Sportbilar och miljötänkande brukar inte gå hand i hand. Koenigsegg vill ändra på det, Koenigsegg CCXR Flower Powers V8 har 
byggts om till etanoldrift

1018 hästkrafter och 
ett vridmoment på 
1060 Newtonmeter. 

Det finns miljöbilar 
och så finns en miljö-
supersportbil - Koe-
nigsegg CCXR Flower 
Power.

Miljöbil på 1018 Miljöbil på 1018 hästar

Smart Fortwo är landets 
minsta miljöbil och det tack 
vare att minivagnen släpper ut 
mindre än 120 gram koldioxid 
per kilometer. Det innebär att 
ägaren får 10 000 spänn tillba-

ka av Vägverket och en miljö-
gloria över huvudet. Faktum 
är att bidraget betyder tio pro-
cents rabatt på den billigaste 
modellen, vars grundpris är 
99 000 kronor. Inte dåligt! 

Låt oss göra en liten kundun-
dersökning: Söker du en lätt-
parkerad citybil? Räcker det 
med två säten? Gillar du upp-
märksamhet?  Har du svarat 
ett rungande JA på samtliga 
frågor så är det här bilen för 
dig.

Ford tar till flaskan
Undrar du hur det känns att 
sitta på gamla plastflaskor? Ja, 
då är det bara att provsitta en 
ny Ford. Inom kort kommer 
nämligen textilierna tillver-
kas helt och hållet av plast
från pantade pet-flaskor. Ma-
terialet heter polyesterfiber 
och till en början ska 80 000 
bilar utrustas med återvunnen 
plast. Den enda begränsning-
en i framtiden är tillgången 
på råvara, alltså pantflaskor. 
Ford räknar med att årligen 
spara 2,3 miljoner liter vatten, 
sju miljoner kilowattimmar 
och niohundra ton koldioxid. 
Tänk på det nästa gång du står 
vid pantmaskinen.

Fågelholkarnas RR
Rolls-Royce Phantom är så 
långt ifrån en miljöbil man 
kan komma. Vinkeltolv-
ans 460 hästar spyr ut avga-
ser och soppaförbrukningen 
ligger på två liter milen. Dä-
remot tillverkas faktiskt lyx-
bilarna i en anläggning med 
stenhårda miljökrav i engel-
ska Goodwood. Hela fabri-
ken är tillverkad i glas och 
taket är täckt med tusentals 

sedumväxter. Nu tar även fö-
retaget sitt ansvar för trak-
tens fågelliv. Rolls-Royce har 
nämligen placerat ut fågelhol-
kar som inspirerats av den le-
gendariska pelargrillen och 
den bevingade silverdamen. 
Snacka om fågelholkarnas 
Rolls-Royce!

Kungen var där liksom ett 
stort pressuppbåd. Världs-

premiären av miljöbilsproto-
typen Spiros blev lyckad och 
bakom projektet står tret-
tio civilingenjörsstudenter 
på Kungliga Tekniska Hög-
skolan.

Målsättningen har varit att 
bygga en miljöbil som klarar 
sträckan Malmö-Sundsvall på 
en liter bensin och en snitt-
hastighet på 25 km/h! Hem-

ligheten är ett lättviktschassi 
i kombination med en liten 
elhybridmotor. Tekniken är 
delvis utvecklad med tanke 
på att snitthasigheten i dagens 
London faktiskt är lägre än på 
tiden man använde häst och 
vagn!
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Hört & Hänt
– Miljönyheter från Moder Jord

Lätt att vara grön - Fords 
nya bil har textilier gjorda av 
PET-flaskor.

Rolls-Royce har placerat ut 
fågelholkar som inspirerats 
av den legendariska pelargril-
len och den bevingade silver-
damen.

Världspremiären av miljö-
bilsprototypen Spiros blev 
lyckad

Smart Fortwo är landets minsta miljöbil och det tack vare att minivagnen släpper ut mindre 
än 120 gram koldioxid per kilometer.
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