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HERNING SIDE 8 | FREDAG 21. AUGUST 2020

El-skraldebil vist frem på Torvet

Herning Kommunes nye el-skraldebiler kan køre over 10 timer
på en batteriopladning

BO LUNDGAARD

HERNING Larmende skraldebiler med rygende udstødning er snart fortid
- i hvert fald i Herning midtby, Lind, Snejbjerg og Tjørring.

Her vil borgerne fra 1. januar få tømt deres affaldsbeholdere af fire nye
el-skraldebiler fra Meldgaard Miljø A/S. En af de miljøvenlige lastbiler
blev torsdag formiddag vist frem på Torvet, hvor folk kunne komme forbi
og se den nyeste teknik inden for dagrenovation.

FORMAND FOR TEKNIK- OG MILJØUDVALGET JOAN HANSEN (V) ER GLAD FOR, AT HERNING KOMMUNE ER BLANDT
DE FØRSTE KOMMUNER TIL AT INTRODUCERE ELEKTRISKE SKRALDEBILER. HER SAMMEN MED AFDELINGSLEDER
FREDDY FOGH SØRENSEN FRA MELDGAARD MILJØ. FOTO: FLEMMING HANSEN
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- Der er tale om ombyggede lastbiler fra 2013. Vi har gjort det på den
måde, fordi man i øjeblikket ikke kan købe el-lastbiler med lav
indstigning. Men det skal vi have af hensyn til arbejdsmiljøet for vores
ansatte, siger Freddy Fogh Sørensen, der er afdelingschef i
renovationsfirmaet.

Lades op om natten
De elektrificerede skraldebiler, som fremtræder helt nye, har blandt
andet fået monteret to store batteripakker på hver side.

- Bilerne kan køre uafbrudt i lidt over 10 timer på en opladning.
Batterierne vil blive ladet op om natten, hvor der i forvejen er overskud af
grøn strøm. Det er så bæredygtigt, som det overhovedet kan blive, tilføjer
afdelingschefen.

Skraldebilerne er indrettet så smart, at de kan modtage flere fraktioner,
der fortsat holdes separat, når affaldsbeholderne tømmes op i ladet.

Mindre støjende
Det skal ske, når borgerne 1. januar skal sortere deres husholdningsaffald
i fire fraktioner. Og derfor blev kommunens nye affaldsbeholdere til
pap/papir, metal/plast/drikkekartoner samt mad og restaffald også vist
frem på torvet.

Herning Kommune vil i september skrive til borgerne om de nye
beholdere.

- Der kommer nye beholdere til alle husstande. Men da Herning er så stor
en kommune rent geografisk, fortsætter vi med at bruge syv skraldebiler
på biodiesel i oplandsbyerne, siger formand for teknik- og miljøudvalget
Joan Hansen (V).

Hun er glad for, at Herning Kommune kan introducere elektriske
skraldebiler som en af de første i Jylland og på Fyn.

- Ud over at være bæredygtige, er de nye skraldebiler også langt mere
støjsvage, så de larmer mindre, når de er ude i boligområderne. Samlet er
de et solidt bidrag til Herning Kommunes CO2-reduktion og vores grønne
regnskab, siger hun.

 


