Pressinformation

Volvo Lastvagnar vill ha snabb minskning av
koldioxidutsläppen
Volvo Lastvagnar utmanar, genom Volvo Logistics, sina transportörer att minska
koldioxidutsläppen med 20 procent, redan inom två år. Utmaningen är ytterligare
ett steg i Volvo Lastvagnars klimatstrategi, som bland annat siktar mot
koldioxidneutral produktion, energieffektiviseringar, teknik för alternativa
bränslen och återvinning.

”Jag vill att alla våra transportörer som levererar gods till och från våra huvudfabriker i
Europa reducerar sina koldioxidutsläpp med 20 procent fram till 2010. Detta är en del av
vår klimatstrategi”, säger Volvo Lastvagnars VD Staffan Jufors. ”Utsläppen kan minskas
snabbt genom en rad åtgärder, till exempel sänkt bränsleförbrukning, effektivare
logistik, inblandning av biobränsle och förnyad vagnpark.”
Volvo Lastvagnar erbjuder redan idag en rad produkter och tjänster, till exempel
Fuelwatch, som syftar till att minska bränsleförbrukning och därmed miljöpåverkan för
Volvo Lastvagnars kunder.
Volvo Logistics samarbetar med transportörer

Volvo Logistics, som ansvarar för Volvo Lastvagnars transporter, kommer att ta fram
konkreta åtgärder tillsammans med sina leverantörer. ”Vi är beredda att anta den tuffa
utmaning som 20 procents koldioxidreduktion fram till 2010 innebär”, säger Åke
Niklasson, VD Volvo Logistics.
I samband med Logistik & Transport i Göteborg den 20-22 maj presenterar Volvo
Logistics sin handlingsplan för reduktionen av koldioxid.
Halverad klimatpåverkan gemensam målsättning

Volvo Lastvagnar annonserade utmaningen i samband med seminariet ”Klimatneutrala
godstransporter på väg”. Seminariet anordnades tillsammans med Schenker, Preem,
Vägverket och Chalmers, under medverkan av infrastrukturminister Åsa Torstensson.
Aktörerna har en gemensam målsättning att halvera klimatpåverkan från godstransporter
till 2020, jämfört med 2005. Den långsiktiga visionen är att göra godstransporterna på
väg helt koldioxidneutrala.
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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 tillhandahåller kompletta transportlösningar för professionella och affärsfokuserade kunder.
Företaget erbjuder ett komplett produkterbjudande med medeltunga till tunga lastbilar med ett starkt globalt nätverk
av 3 000 serviceställen i mer än 130 länder. Under 2006 sålde Volvo Lastvagnar mer än 105 000 lastbilar över hela
världen. 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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