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Skanska kör med talloljediesel – minskar
koldioxidutsläpp med 17 procent
På flera ställen runt om i Sverige kommer Skanskas
arbetsmaskiner nu att drivas med Preems förnyelsebara diesel
framställd från tallolja från skogen. Genom att använda bränslet i
Skanskas maskiner och fordon i stället för standarddiesel
förväntas utsläppen av fossil koldioxid minska med cirka 17
procent.
Alla Skanskas arbetsplatser som får sina dieselleveranser ur depåerna i
Göteborg, Karlshamn och Gävle kommer framöver att köra på den nya
talloljedieseln. Diesel framställd från råtallolja räknas till andra generationens
biodrivmedel och är en biprodukt från massaindustrin.
– I produktionsfasen av väg- och anläggningsprojekt är utsläpp från maskiner
och fordon en av de miljöaspekter som har störst miljöpåverkan, därför
känns det verkligen bra att vi nu kan erbjuda kunden denna gröna lösning
när vi bygger, säger Johan Gerklev, miljöchef på Skanska Sverige.
Skanska kommer noga att följa bl a bränsleförbrukning och service för
maskiner och fordon som använder produkten, både av miljömässiga och
ekonomiska aspekter.
– Satsningen är en del i Skanskas vision för att bli det ledande gröna
projektutvecklings- och byggföretaget. Vi på Skanska för ständigt en dialog
med våra leverantörer om hur vi tillsammans kan jobba för att minska
miljöpåverkan. Vi är övertygade om att våra kunder värdesätter förmågan att
levererar gröna lösningar när de väljer leverantör och upphandlar tjänster,
säger Johan Gerklev.
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Om Skanska i Sverige
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och
anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har
företaget cirka 10 000 medarbetare och intäkterna för byggverksamheten uppgick 2009 till
cirka 25 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2009 cirka 1 000
nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

