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Skanska ansluter sig till Fossilbränslefritt
Skåne 2020
Skanskas olika verksamhetsgrenar i Skåne har antagit Region
Skånes utmaning att ansluta sig till ett fossilbränslefritt Skåne
2020. Det innebär att vi ska bli 100 procent fria från fossila
bränslen senast 2020.
Uppmaningen till Fossilbränslefritt Skåne 2020 vänder sig till alla som lever
och verkar i Skåne. Som deltagare förbinder man sig att arbeta intensivt för
att senast 2020 vara: 100 procent fossilbränslefri i alla egna transporter, 100
procent frossilbränslefri i energianvändningen i alla hus som används och
100 procent frossilbränslefri i all elanvändning.
− För oss är det naturligt att anta utmaningen. Vårt mål är att vi ska vara
ledande inom grönt byggande. Det här passar bra in i Skanskas aktiva
miljöarbete för att bli en hållbar samhällsbyggare, säger Johan Gerklev,
miljöchef, Skanska Sverige.
− Vi arbetar redan aktivt med frågorna i Fossilbränslefritt Skåne 2020, säger
Johan Gerklev, och förtydligar:
• I alla våra interna tunga transporter använder vi diesel med
låginblandning av RME (rapsmetylester). Vi har även gjort tester med 30
procent inblandning av RME. Våra förare har gått utbildning i sparsam
körning och våra förmånsbilar ska vara miljöbilar.
• Våra egna fastigheter får redan i dag en stor del av sin energi från
förnyelsebara energikällor.
• Vi använder exempelvis Bra miljöval-el till hela Skanska Sveriges
verksamhet.
− Vi kommer nu att ta fram en handlingsplan för att efterhand höja nivån ute i
våra regioner och distrikt, där ambitionen är Fossilbränslefritt Skåne 2020,
avslutar 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.

