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Pressinformation  

  

Volvo Lastvagnar och ICA ingår samarbete för att 

minska miljöpåverkan från transporter  

 
Volvo Lastvagnar och ICA Sverige inleder ett samarbete för att tillsammans 
identifiera vilka transportflöden som kan elektrifieras. På sikt kommer samarbetet 
att utvidgas till fler områden som kan bidra till minskad miljöpåverkan från 
transporter.   
 

 

I ett första steg kommer ICA Sverige och Volvo Lastvagnar att tillsammans analysera 

delar av ICA Sveriges transportflöden för att hitta möjliga rutter för eldrivna fordon.  

 

– Vi har ett viktigt ansvar att minska miljöpåverkan från våra transporter. Att vi nu 

inleder ett samarbete med Volvo Lastvagnar gör att vi kan accelerera utvecklingen för 

att minska utsläppen från våra transporter och det ligger helt i linje med ICAs 

hållbarhetsarbete, säger Anders Svensson, vd på ICA Sverige. 

 

Samarbetet omfattar ICA Sveriges vägtransporter i Sverige, både inom stadskärnor och 

längre transporter mellan städer. ICA Sverige och Volvo Lastvagnar ska tillsammans 

skapa förutsättningar för implementering av eldrivna lösningar, både med befintlig 

teknik och genom att tillsammans testa ny teknik.  

 

– Tillsammans kan vi snabba på införandet av effektiva, fossilfria transportlösningar. 

Samarbetet kommer att ge oss en djupare förståelse för hur eldrivna fordon snabbt kan 

minska koldioxidutsläppen från stora transportflöden, säger Roger Alm, vd på Volvo 

Lastvagnar. 

 

ICA Sverige och Volvo Lastvagnar har lång erfarenhet av att arbeta för att minska 

miljöpåverkan från sina verksamheter. ICAs mål är att koncernens svenska bolag ska ha 

helt fossilfria vägtransporter senast 2030. Volvo Lastvagnar tillverkar och säljer sedan 

2019 helt eldrivna lastbilar för bland annat leveranser till butiker i städer. 
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Fakta ICA Sverige: 

Med cirka 1 300 butiker och en marknadsandel på cirka 36 procent är ICA Sverige den ledande 

dagligvaruaktören i Sverige. Verksamheten drivs tillsammans med fria ICA-handlare, vilka var och en 

äger och driver sin egen butik och på så sätt kan möta kunderna genom lokalt anpassade koncept och 

erbjudanden. 

 

 

Länk till högupplösta bilder. 

Länk till Volvo Lastvagnars webbplats om elektromobilitet. 
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För ytterligare information kontakta: 

 

Susanne Frödin 

PR- och informationschef Volvo Lastvagnar Sverige 

Telefon: +46 31 322 08 20 

E-post: susanne.frodin@volvo.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 2 100 serviceställen i över 130 länder.  Volvos 

lastbilar monteras i 14 olika länder och under 2019 levererades cirka 131 000 

Volvolastbilar globalt.   Volvo Lastvagnars verksamhet bygger på kärnvärdena kvalitet, 

säkerhet och omsorg om miljön.  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. 

 

Bildtexter 

ICA-lastbil: 
För att redan idag minska koldioxidutsläppen från tunga transporter mellan städer använder ICA 
biogasdrivna Volvolastbilar.  

 
PR_ Electric_sales start_image3.tif 
Under nästa år siktar ICA på att börja använda batterielektriska distributionslastbilar från Volvo för 
transporter inom städer.   

https://www.volvotrucks.se/sv-se/trucks/trucks/alternative-fuels/electric-trucks.html
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Bildtext citerad Volvo-person: 

Roger Alm, vd Volvo Lastvagnar. 

 

Bildtext citerad ICA-person: 

Anders Svensson, vd ICA Sverige 


