
E.ON i STCC 2009 – fakta  
 
 
Tekniska data, Volkswagen Scirocco 2,0 Biogas 
 
Kaross   Karossmodifieringar i kolfiber 
Motor   1998 cc 4 ventiler /cyl Turbo 
Effekt   ca 285 hk, 300 Nm 
V-låda   6-växlad sekventionell, 20 separata utväxlingar 
Bromsar  332mm fram, 280 mm bak 
Prestanda  0-100 km/h ca 5sek 
 
Teamet 
 
Tobias Johansson, teamchef 
Bor: Avesta 
Född: 25 september 1972 
Civilstånd: Sambo, två barn  
Intressen: Vattenskidor, åtar 
Meriter: Nio säsonger i STCC: bland annat sexa i privatcupen 1999, tvåa 2000 etta 2001, åtta 2005, etta 
2008. Delaktig i utvecklingen av Audi A4 STCC för KMS säsongen 2003. 
 
Fredrik Ekblom, förare 
Bor: Örebro 
Född: 6 oktober 1970 
Civilstånd: Gift, två barn 
Intressen: Träning (löpning mest), vatten/snöskoter 
Meriter: Nio säsonger i STCC: mästare 1998, 2003, 2007, dessutom tre silver och ett brons; Tävlat 
internationellt i sportvagn, formel bilar och standardbilsracing, senast en klass vinst i 24h Nurburgring 
2008. Började sin racing karriär som 12åring med gokart. 
 
Patrik Olsson, förare 
Bor: Avesta 
Född: 21 februari 1988 
Civilstånd: Singel  
Intressen: Skidåkning 
Främsta meriter: Två säsonger i ADAC Volkswagen Polo Cup: sjua 2005, tvåa 2006; tvåa Volvo S40 
Challenge 2004, tvåa Renault 5 cup 2003, sjua karting SM ICA-J 2002 
 
E.ON och biogas 
 
I Sverige står vägtrafiken för omkring 20 procent av den energi vi förbrukar. Samtidigt står vägtrafikens 
bensin och diesel för ca 60 procent av landets oljeanvändning. Att ersätta bensin och diesel med 
förnybara bränslen är en jätteutmaning som kräver flera olika lösningar. Men det mest effektiva 
alternativet är fordon som drivs med biogas. Varför? Biogas ger det lägsta utsläpp av koldioxid av samtliga 
bränslen – 8 till 15 gram per km. 
 
Inget annat miljöbränsle är i närheten av det. Och betänk att gränsen för en miljöbil ligger vid 120 gram 
per km. Det betyder att Du med en en biogasbil kan köra sex gånger mellan Stockholm och Malmö – 
innan du släppt ut samma mängd koldioxid som en etanolbil gör efter en enda resa. Jämfört med en 
dieselbil kan du köra 12 gånger! Utsläpp handlar dock inte bara om växthusgaser. Förutom koldioxid 
slipper miljön även utsläpp av tungmetaller, svaveloxid, kväve, stoft och sot när bilen drivs med biogas – 
eller naturgas.  
 
Därför satsar E.ON stort på biogas som drivmedel till fordon. 


