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Tyst asfalt vinner ännu ett prestigefullt pris
Roger Nilsson, Teknologie Doktor och Rolf Lindström, Fil.Kand anställda vi
Skanska Teknik har för sitt arbete med Tyst Asfalt tilldelats Sigge Thernwalls
Stora Byggpris 2007. Det är andra gången på ett år som deras arbete belönas,
hösten 2006 vann Skanska Vägverkets miljöpris med Tyst Asfalt.
Juryns motivering: Roger Nilsson och Rolf Lindström har tillsammans gjort stora
insatser för forskningen inom vägområdet. De har också visat på stark förmåga att
implementera sina kunskaper i det område som benämnes TYST ASFALT- Ett
projekt med stor svensk betydelse och internationell uppmärksamhet.
– Att projektet med Tyst Asfalt får ytterligare ett erkännande känns otroligt bra. Vi är
mitt uppe i arbetet med att långsiktigt säkerställa att de goda egenskaperna som vi
har sett initialt kvarstår över tid, säger Roger Nilsson, projektledare för Tyst Asfalt på
Skanska.
Skanska har arbetat med att reducera vägbuller sedan 1990-talet. Genom en
kombination av kunskap om material och användning av ny teknik har en
produktserie som kallas tyst asfalt utvecklats som tål tung trafik och ett nordiskt
klimat. Tysta asfalten har en optimerad yta samt små håligheter som gör att bullret
minskar vid bullerkällan, när fordonets däck möter asfalten. Med Tyst Asfalt kan
trafikbullret minskas med upp till 9 decibel, vilket upplevs som en halvering av bullret
hos det mänskliga örat.
– Att två av våra medarbetare som har utmanat de beprövade metoderna och haft en
önskan att överträffa våra kunders förväntningar nu får ett stort erkännande för sina
insatser, gör mig stolt, säger Mats Williamson, vd Skanska Sverige. Vi på Skanska
kommer att fortsätta utmana traditionella metoder, samtidigt behöver vi draghjälp av
våra kunder. Vi vill att de ska ställa tuffa krav på oss och samtidigt våga testa nya
lösningar, då kan vi tillsammans minska buller och utsläpp från vägtrafiken, fortsätter
Williamson.
Mer information om Tyst Asfalt finns på www.skanska.se/tystasfalt
Sigge Thernwalls Stora Byggpris delades i år ut för tionde gången och den
sammanlagda prissumman var 1 miljon kronor. Fem framstående forskare belönades
för sina insatser inom anläggningsteknik
Läs hela motiveringen på: http://www.ramboll.se/byggpris/Motiveringar2007.pdf
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Om Skanska
Skanska är ett av världens ledande byggföretag med expertis inom byggande,
utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan.
Koncernen har idag 56 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa,
USA och Latinamerika. Omsättningen år 2006 uppgick till 126 miljarder.

