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Volvos fabrik i Gent först i världen med
koldioxidfri fordonsproduktion
Volvokoncernen kan idag presentera den första fordonsfabriken i världen som
är helt koldioxidfri, Volvo Lastvagnars fabrik i belgiska Gent. Volvokoncernens
arbete med koldioxidfria fabriker är helt i linje med EU:s mål om att minska
koldioxidutsläppen i Europa med 20 procent till 2020.

”Vi har som ambition att göra alla våra fabriker koldioxidfria och Gent blev först”,
säger Volvos koncernchef Leif Johansson. ”Det är inget enkelt åtagande men vi är
beredda att prova olika alternativ för att nå vårt mål om koldioxidfri produktion vid
våra anläggningar”.
Redan 2005 beslöt Volvokoncernen att göra Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve till en
koldioxidfri fordonsfabrik och i dagsläget pågår arbete med att färdigställa en
detaljplan och en ansökan om miljötillstånd har förberetts. Även Volvo Lastvagnars
fabrik i Umeå är på väg att bli koldioxidfri.
För Gents del kommer investeringar i vindkraft och biobränsle att ge fabriken
elektricitet och värme som inte tillför någon koldioxid till atmosfären.
Gentfabriken valde att bygga tre vindkraftverk på området, vilket täcker hälften av
fabrikens elbehov. Resterande el utgörs av certifierad grön energi som levereras av det
belgiska energiföretaget Electrabel. Uppvärmningsbehovet för Gentfabriken täcks till
70 procent av en ny biomassaanläggning som drivs med pellets och energin till
förbränningsprocessen tas från solceller på taket. För de resterande 30 procenten svarar
en oljepanna som konverterats för att kunna eldas med bioolja.
I Gentfabriken produceras årligen 35 000 lastbilar. Antalet anställda är 2 500.
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Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss,
031-66 11 27 alt. 0705-59 11 49.
För mer information om Volvo Lastvagnars miljöarbete i Gent, gå till
www.volvotrucks.com/environment

För videomaterial för TV- och filmproduktion 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 är 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. Volvo har cirka 93 000 anställda, produktionsanläggningar i 18
länder och försäljning på mer än 180 marknader. Volvo omsätter omkring 248 miljarder SEK och är noterat på
Stockholmsbörsen och på NASDAQ i USA.
Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om börs- och
clearingverksamhet och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för
offentliggörande 20070920 kl 15.00.
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