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Volvo Lastvagnar gör fabriken i Belgien
koldioxidfri
Volvo Lastvagnar har beslutat att göra fordonsfabriken i Gent koldioxidfri. I
anslutning till fabriken kommer tre vindkraftverk och en ny bränsleanläggning
att byggas för att förse fabriken med elektricitet och värme, som inte tillför
någon koldioxid till atmosfären.

”Som en av världens största tillverkare av lastbilar är det vårt ansvar att hantera
koldioxidutsläppen på bästa sätt och minska effekten av dessa”, säger Lars
Mårtensson, miljöchef på Volvo Lastvagnar.
Volvo Lastvagnars fabrik i Gent, Volvo Europa Truck NV, använder i dag i huvudsak
naturgas för uppvärmning. För att göra fabriken fri från koldioxidutsläppen kommer
man framöver att enbart använda sig av miljövänlig energi. Energin kommer att
produceras av de nya vindkraftverken och den nya biobränsleanläggningen som
tillhandahålls av det belgiska företaget Electrabel. Projektet kommer att genomföras
under 2007.
Sedan en tid tillbaka har Volvo Europa Truck NV arbetat med olika typer av projekt
för att minska energiförbrukningen i fabriken. Genomförandet av den koldioxidfria
fabriken i Gent är ett mål i Volvos ambition att göra alla tillverkningsfabriker
koldioxidfria. Förra året lanserades Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve i Göteborg som
den första koldioxidfria fabriken.
Volvo Lastvagnars fabrik i Gent har 1 500 anställda och tillverkar lastbilsmodellerna
Volvo FH, Volvo FM och Volvo FL. År 2005 producerades 30 400 fordon som till
största delen levererades till övriga marknader i Europa.
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För ytterligare information, vänligen kontakta Carin Varverud, Volvo Lastvagnar, tel:
+46 31 661826, mobil: +46 703 183105, e-mail: carin.varverud@volvo.com
För videomaterial av Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter, gå till
http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det
på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Volvo Lastvagnar säljer lastbilar och totala tranportlösningar. Tillverkningen är specialiserad på tunga lastbilar med
vikt över 16 ton. Bolagets produkter marknadsförs i över 130 länder. Volvo Lastvagnar ingår i Volvokoncernen, en
av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella
applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också
kompletta finansiella tjänster.
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