
 

Volvo Trucks 
Media Relations 
SE-405 08 Göteborg  
Sweden 
 

Telephone  
+46 31 66 00 00 
 
 

Web  
volvotrucks.com 

1(2) 

P R E S S M E D D E L A N D E 

Volvo Lastvagnar presenterar sin väg mot noll utsläpp och noll 
olyckor på IAA 
 
 
Volvo Lastvagnar kommer att visa sin starka position inom elektromobilitet på IAA Transportation, 
världens största mässa för mobilitet, transport och logistik. Företaget kommer också att visa upp nya 
säkerhetslösningar och den senaste tekniken för att fasa ut fossila bränslen i transporter. 
 
 
 
Det övergripande temat för Volvo Lastvagnar på IAA Transportation för kommersiella fordon, som äger 
rum 20 till 25 september 2022 i Hannover, är "Towards Zero" – noll utsläpp och noll olyckor.  
 
Volvo Lastvagnar kommer att visa upp sitt utbud av elektriska lastbilar – det bredaste i branschen – med 
tre tunga och två medeltunga lastbilsmodeller som finns att beställa i Europa. Bolaget kommer också att 
visa sitt erbjudande av tjänster för ellastbilar, såsom räckvidds- och ruttplanering, laddningslösningar och 
finansiering. Dessutom kommer Volvo att demonstrera andra drivlinelösningar som gör det möjligt för 
åkerier att göra påtagliga framsteg på sin resa mot noll utsläpp. 
 
– Tillsammans med våra kunder och deras kunder är vi på en resa mot noll utsläpp. Vi ser fram emot att 
visa våra fantastiska lastbilar och tjänster som gör det möjligt för åkerier och transportföretag att minska 
CO2 samtidigt som de driver framgångsrika företag. Oavsett drivlina – eldriven, gasdriven eller 
konventionell diesellastbil – erbjuder vi lösningar för ökad energieffektivitet och minskat klimatavtryck, 
säger Roger Alm, VD för Volvo Lastvagnar.  

 
Inom säkerhetsområdet kommer Volvo Lastvagnar bland annat att visa upp sitt nya säkerhetssystem för 
att skydda fotgängare och cyklister. Systemet består av dubbel radar och kamerastödda funktioner som 
verkar på båda sidor av lastbilen.  

 
Volvo Lastvagnar kommer att ha flera lastbilar tillgängliga för provkörning på utomhusområdet av mässan, 
till exempel Volvo FL Electric och Volvo FE Electric. Dessutom kommer även andra lastbilar som Volvo FH 
med I-Save, Volvo FM LNG och en Volvo FH16 för de tyngsta transportuppdragen att visas på 
mässområdet utomhus.  
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För mer information, vänligen kontakta:  
 
Susanne Frödin 
PR- och informationschef Volvo Lastvagnar Sverige 
Telefon: +46 739 020820 
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. 

mailto:susanne.frodin@volvo.com
http://images.volvotrucks.com/

