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SKRALDEBILERNE I MIDDELFART KOMMUNE
KØRER PÅ SHELL GTL FUEL
Med Shell GTL Fuel udleder skraldebilerne i Middelfart
færre skadelige partikler. Produktet brænder renere end
diesel, og lugter og ryger dermed praktisk taget ikke.
Renovationskørslen i Middelfart Kommune, som hver uge
henter affald hos 4.000 husstande, udleder nu langt færre
skadelige partikler, sod og NOx.
”Middelfart Kommune har en klar ambition om at blive en
grønnere kommune. Skiftet til Shell GTL Fuel er et vigtigt
skridt på vejen. Ved at stoppe med diesel skåner vi vores
skraldefolk og borgerne for en stor del af den diesellugt og
os, der normalt kommer fra skraldebilernes udstødning”,
forklarer driftskoordinator Poul Erik Fuglsang.
Skiftet til Shell GTL Fuel er en mellemstation for Middelfart
Kommune på vejen til nul-emission fra de kommunale biler,
busser og lastbiler. Fordelen ved Shell GTL Fuel er, at det
uden videre kan bruges på dieselkøretøjer.
”Vi har bare hældt det nye brændstof på vores tankanlæg i
stedet for diesel. Og da prisen stort set er den samme som
for almindelig diesel, er GTL i modsætning til f.eks. rapsolie,
let at passe ind i budgettet. Derudover fortæller vores medarbejdere, at de ikke længere fornemmer, at de arbejder tæt
på en dieselmotor i tomgang”, siger Poul Erik Fuglsang.

Shell GTL Fuel reducerer luftforureningen
Alt efter Euro klasse reduceres udledning af skadelige partikler med Shell GTL Fuel, f.eks. udleder en
Euro V motor op til 33 % færre sodpartikler.

Grønnere fremtid med el i sigte
Ifølge Poul Erik Fuglsang er fremtiden med al sandsynlighed
elektrisk for renovationsdriften i Middelfart Kommune. El-skraldebiler har imidlertid stadig en så begrænset aktionsradius,
at de ikke passer ind i Kommunens renovationsdrift.

„

Ved at stoppe med diesel skåner vi 		
vores skraldefolk og borgerne for en stor
del af den diesellugt og os, der normalt
kommer fra skraldebilernes udstødning.
Poul Erik Fuglsang, driftskoordinator i
Middelfart Kommune.

”De fleste eldrevne alternativer klarer i øjeblikket cirka 80
kilometer, før de skal lades op. Det er for lidt, hvis vi skal leve
op til vores nuværende drifts- og servicemål. Men vi holder
godt øje med, hvad de kommende generationer af el-lastbiler
kan – både på pris og rækkevidde,” slutter han.

Læs mere om Shell GTL på www.dccenergi.dk/gtl.

