PRESSRELEASE

Tester påbörjas vid världens första
”utsläppsfria” bergtäkt
Idag testar Volvo Construction Equipment tillsammans med Skanska hur väl det egna
Electric Site-konceptet fungerar i verkligheten. Systemet, som bland annat innefattar
eldrivna och autonoma Volvo-maskiner, kommer att testas i produktionsmiljö under tio
veckor – där det förväntas ge upp till en 95-procentig minskning av koldioxidutsläppen och
upp till 25 procent lägre total driftskostnad.

De svenska företagen Volvo Construction Equipment (Volvo CE) och Skanska vänder
upp och ned på gruvindustrin med en banbrytande studie för att skapa världens första
”utsläppsfria” bergtäkt. Genom att utnyttja Volvo Groups expertis inom
elektromobilitet och automation syftar forskningsprojektet, som går under namnet
Electric Site, till att elektrifiera varje transportfas i ett stenbrott – från grävning och
primär krossning till transport och sekundär krossning – även om en försumbar mängd
dieselenergi kommer att användas. Systemet möjliggör en koldioxidfri produktion av
bergmaterial, som används såväl vid byggen som vid tillverkning av asfalt och betong.
Med den mätbarhet som systemet medför, kommer produktionen av bergmaterial
kunna effektivseras.
Volvo CE och Skanska påbörjade tester av Electric Site-konceptet den 29 augusti vid
Skanskas bergtäkt Vikan nära Göteborg, där man producerar stenmaterial för byggoch anläggningsbehov, samt för asfalt och betong.
”Det här är första gången som ett försök av den här typen har genomförts inom
bergindustrin, och om det lyckas kan Electric Site fungera som en mönstermodell för
omställningen inom effektivitet, säkerhet och miljöpåverkan för bergtäkter över hela
världen”, förklarar Gunnar Hagman, vd för Skanska Sverige.
Med Electric Site utmanar Volvo CE och Skanska de traditionella arbetsmetoderna
inom bergindustrin. Projektet har inneburit utveckling av nya konceptmaskiner,
arbetsmetoder och driftsystem för anläggningar, och tillsammans utgör de en komplett
platslösning. I den nya tekniken ingår kontrollsystem för maskiner och maskinparker
samt logistiklösningar för eldrivna maskiner i bergtäkter.
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”Vi har tvingats att tänka om helt kring våra arbetsmetoder och vår syn på
maskineffektivitet – och har därmed flyttat fram gränserna för vår kompetens”, säger
Melker Jernberg, vd för Volvo CE. ”Den totala platslösning som vi utvecklar
tillsammans med vår kund Skanska är ingen kommersiell lösning som vi säljer i
dagsläget. Vi kommer att utvärdera resultatet av testerna men har redan lärt oss så
mycket, och vissa kunskaper tar vi med oss när vi utvecklar kommande produkter.
Läs mer om systemet på Volvo CE: www.volvoce.com
Läs också mer om hur Volvokoncernen arbetar med electromobility

29 augusti 2018
Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Anne Bast, chef för Corporate
Communication, Volvo Construction Equipment, tel +46+ 16 5415906 , anne.bast@volvo.com
Eller Brian O´Sullivan, tel: +44 77333 50307

brian.osullivan@se10.com

För fler nyheter besök www.volvogroup.se
Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och
industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter
nästan 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader.
Volvokoncernen omsatte 2017 cirka 335 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm.
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