
www.akerioentreprenad.se36

Nyheter
Största energikällan
2009 passerade bioenergi 
olja som Sveriges största  
energikälla när det gäller slut
användning av energi, och 
stod för 31,7 procent jämfört 
med oljans 30,8 procent. Det 
visar Svebios analys av preli
minär statistik. Redan tidig
are har Svebio visat att bio
energin ger mer energi än 
vattenkraften och kärnkraft
en tillsammans, men nu har 
bioenergin också passerat 
oljan.

En rapport med Svebios 
analys finns på Svebios hem
sida: www.svebio.se.

Med döden i vitögat
Ingen har väl undgått att vi 
har haft en riktig vinter i hela 
landet i år, vilket inte hänt 
på drygt 20 år. Det har även 
synts i trafiken. Under januari 
och februari har Assistance
kåren haft ”all time high” i 
antalet uppdrag. Tyvärr har 
det också inneburit att bärg
ningspersonalen har varit  
extra utsatta för risker när de 
hjälpt nödställda bilister.  
Under årets tre första veckor 
har inte mindre än fem bärg
ningsbilar blivit påkörda. En 
av dessa utgick dessvärre 
med dödlig utgång. Trots att 
bärgningsbilarna har kraftigt 
blinkande ljusramper, fluo
rescerande och reflekte rande 
dekor samt målade i klara 
färger så har det inte hjäpt.

Godstransporter
Tillväxtverket har beviljat 1,7 
miljoner kronor till Godstrans
portrådets projekt KombiSyd 
II. Det är ett tvåårigt projekt 
som ska öka intresset för 
klimat smarta kombitrans
porter. Bland annat vill 
Gods transportrådet belysa 
möjligheterna med järnvägs
vagnar som gör det enklare 
att flytta släpfordon och con
tainrar mellan lastbil och tåg.

– Det är en oerhört spän
nande utveckling. Järnvägen 
kan på allvar bli ett konkret  
alternativ för nya och mycket 
stora godsflöden. Vi vill sprida 
den kunskapen och verka för 
att tekniken etableras, säger 
Göran Tunhammar, lands
hövding och ordförande i 
Godstransportrådet Skåne & 
Blekinge.

Lipe containerlastare har konstruerats för att klara 
krävande användningsförhållanden. Med 25 års er
farenhet av konstruktion och tillverkning av tung 
utrustning vet vi vad du behöver.

Vi erbjuder konceptet service och utbildning.  
Reservdelar och serviceanvisningar finns hos oss.

Det är bekvämt att använda Lipe containerlastare och 
det går lätt att lära sig använda den. Vid köp av lastaren får du den utbildning som behövs 
för att hantera den. Lastarens lätthanterlighet och effektivitet  
gör ditt arbetet snabbare och lönsammare. Samtliga reglage av Lipe lastaren sköts hydrauliskt.

www.anttiranta.com

Combain Mobile Tracker Express är ett trackingsystem för åkerier som 
bygger på så kallad operatörspositionering, vilket innebär att man po
sitionerar mobiltelefoner via mobiloperatörernas nätverk. Ingen GPS
utrustning eller annan ny utrustning behövs i lastbilarna. Genom att utgå 
från chaufförernas redan existerande mobiler så får man en positioner
ingslösning helt utan installationskostnader.

Med hjälp av effektiv positionering av lastbilar kan åkerier minska anta
let tomma lastbilar eftersom de då får möjlighet att planera körningarna 
bättre. Svenska Combain Mobile utmärker sig genom att använda flera 
olika positioneringstekniker för att aldrig tappa bort ett fordon. Tjänster
na är dessutom webbaserade och kräver därför ingen installation i åkeri
ernas ITmiljö.

www.combain.se

MB´s krosskopor kommer att användas i byggandet av det underjordiska 
transportsystemet i Tokyo. Krosskoporna krossar materialet på plats 
och därför behöver inte materialet fraktas. MB´s krosskopor anses vara 
de enda som anses lämpliga för användningen i byggandet eftersom de 
lätt kan flyttas runt i trånga utrymmen i staden och samtidigt bidra till att 
sparar energi och väna om miljön. Traditionell krossutrustning kan inte 
användas eftersom det inte är möjligt att flytta materialet till andra plats
er. En traditionell krossutrustning skulle även bidra till buller och damm. 
Tokyo har ett av de dyraste transportsystemen i världen.

www.mbcrusher.com

Containerlastare

håller reda på lastbilen

Bygger tunnelbana

Skogsbruk utan hyggen
Den 13 april presenterade 
Naturskyddsföreningen 
rapporten  ”Skogsbruk utan 
hyggen” med bidrag från 
namnkunniga forskare och 
 experter inom bland annat bio
logisk mångfald, klimat och  
skogsskötsel.

”Hyggesfritt” har länge varit 
ett laddat begrepp i skogsde
batten. Rapporten som släpps 
idag är en antologi där olika 
skribenter beskriver för och 
nackdelar med ett skogbruk 

utan stora kalhyggen.
– Det har varit nästan tabu 

att prata om skogsbruk utan 
hyggen  i Sverige, men vi ser nu 
hur detta håller på att ändras.  
Intresset för hyggesfritt skogs
bruk ökar markant. Vår idé 
som vi nu vill diskutera är ett 
hygges fritt skogsbruk som 
ett tredje alternativ i svenskt 
skogs bruk – på samma sätt 
som ekologisk odling blivit i 
jordbruket, säger Mikael Karls
son, ordförande i Naturskydds

föreningen.
Rapporten presenterades vid 

ett fullsatt seminarium på Kul
turhuset i Stockholm. Inbjudna 
föreläsare berättade om hur 
hyggesfritt skogsbruk kan be
drivas ekonomiskt lönsamt, 
hur skogen blir att vistas i och 
hur växter och djur reagerar på 
olika sätt att bruka skog.

Läs rapporten på www. 
naturskyddsforeningen.se/ 

upload/skog/rapport_skogs-
bruk_utan_hyggen.pdf

har
mailat
ang.
bild


