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Skanska lanserar gröna lastbilar för trånga stadsprojekt
Göteborg står inför flera stora centrala infrastrukturprojekt där
tillgänglighet, hållbarhet och säkerhet är kritiska frågor. Skanskas
anläggningsverksamhet i väst har därför tillsammans med Volvo
Lastvagnar och JH Entreprenad utvecklat ett nytt miljöfordon,
speciellt framtaget för trånga stadsprojekt.
I jämförelse med en traditionell trailer är miljöfördelarna hos det nya fordonet
flera. Den drivs av 100 % förnybart HVO-bränsle utan palmoljeråvara, den har
fördubblad lastkapacitet och totalutsläppet är mindre. Den ökade lastkapaciteten
gör att det totala antalet transporter minskar och därmed även slitaget på
vägnätet och buller i omgivningen.
– Vi tyckte det var dags att göra något rejält. Skanska, liksom våra kunder, har
högt satta mål inom klimatområdet. Det här är ett av flera steg i rätt riktning,
säger Markus Arfvidsson, regionchef Väg och Anläggning Väst på Skanska
Sverige.
Skanskas ambition är att ersätta den så kallade tridemlastbilen med miljöfordonet
i samtliga projekt i Göteborgsområdet. Förutom fördelarna inom miljö och
säkerhet har den nya lastbilen en oslagbar svängradie, vilket gör att den passar
utmärkt i centrala stadsmiljöer.
Skanska Sverige har antagit en vision om att nå klimatneutralitet 2050. Med
klimatneutralitet menar Skanska att produktionen och byggprojekten inte har
några klimatutsläpp och att även leverantörer och underentreprenörer inkluderas.
Användandet av fossilfria bränslen är ett av många steg på vägen mot målet.
Se filmen om lastbilen:
https://www.youtube.com/watch?v=COcw2C802FM&feature=youtu.be
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Om Skanska i Sverige
Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom husoch anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har
företaget cirka 10 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2015 till 27 miljarder
kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2015 cirka 2 200 nya hem. Skanska
erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

