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PRESSMEDDELANDE 

Volvo Lastvagnar startar batterifabrik i Belgien 

 
 

Volvo Lastvagnar startar sin första fabrik för montering av batterier. Fabriken ligger i 
Gent, Belgien, och kommer att leverera färdiga batteripack till Volvos helelektriska tunga 
lastbilar. 
 
– Den här investeringen är ett viktigt steg på vägen mot vårt mål att elektrifiera lastbilstransporter. 
År 2030 kommer minst 50 procent av alla lastbilar vi säljer globalt att vara elektriska och till 2040 
kommer vi att vara ett koldioxidneutralt företag, säger Roger Alm, vd Volvo Lastvagnar.  
 
I batterianläggningen kommer celler och moduler från Samsung SDI att sättas ihop till batteripack, 
skräddarsydda för Volvo Lastvagnars nya tunga ellastbilar: Volvo FH, Volvo FM och Volvo FMX. 
Serieproduktion av dessa nya modeller startar under det tredje kvartalet i år.   
 
Kortare ledtider och återvunna batterier 
Varje batteripack har en kapacitet på 90 kWh och man välja att ha upp till sex batteripack (540 kWh) 
i en lastbil. Antalet batterier beror på kundspecifika krav på räckvidd och lastkapacitet.  
 
– Genom att integrera batterimonteringen i vår värdekedja kan vi skräddarsy batterierna för vår 
produktion, korta ledtiderna för kunderna samtidigt som vi ökar cirkulariteten, säger Roger Alm.   
 
Volvo Lastvagnars batterier är redan från början förberedda för att kunna återvinnas och 
återanvändas. Själva anläggningen i Gent drivs av 100 % förnybar energi.  
 
 
Elektriska lastbilar för de flesta transportbehov  
Med produktionstarten av tre nya tunga ellastbilar senare i år,  kan Volvo Lastvagnar totalt erbjuda 
sex helt eldrivna lastbilsmodeller. Dessa sex modeller täcker många olika transportbehov, allt ifrån 
stadsdistribution och sophantering till regionala transporter och bygg- och anläggningstrafik.   
 
– Vi var tidigt ute och startade serieproduktion av ellastbilar redan 2019. Idag är vi marknadsledande 
både i Europa och Nordamerika. Just nu pågår en kraftfull utbyggnad av laddningsstationer runt om 
världen, samtidigt som ellastbilar hela tiden får längre räckvidd och ökad lastkapacitet. Jag är 
övertygad om att vi kommer att se en enorm omställning av hela lastbilsbranschen inom en snar 
framtid, säger Roger Alm. 
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Länk till högupplösta foton > 
 
För mer information, kontakta:  
 
Susanne Frödin 
PR- och informationschef Volvo Lastvagnar Sverige 
Telefon: +46 31 322 08 20 
E-post: susanne.frodin@volvo.com   
 
Pressfoton och filmer finns att ladda ner i Volvo Lastvagnars mediabank: 
http://images.volvotrucks.com.  
 
 
 
 
Volvo Lastvagnar erbjuder kompletta transportlösningar och ett produkterbjudande med medeltunga 
till tunga lastbilar för kunder med höga krav. Stöd till kunderna säkras via ett globalt nätverk av 
återförsäljare med 2 200 serviceställen i över 130 länder. Volvos lastbilar monteras i 13 olika länder och 
under 2021 levererades cirka 123 000 Volvolastbilar globalt. Volvo Lastvagnar är en del av 
Volvokoncernen – en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner samt 
marin- och industrimotorer. Koncernen tillhandahåller dessutom kompletta lösningar inom finansiering och 
service. Volvo Lastvagnars verksamhet bygger på kärnvärdena kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön. 
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