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Volvo Cars Torslanda se stává prvním klimaticky neutrálním 

závodem na výrobu automobilů této značky 

Společnost Volvo Cars dnes oznámila, že se její švédská továrna Torslanda stala prvním závodem 
na výrobu automobilů dosahujícím statusu kompletní klimatické neutrality. Automobilka tak udělala 
významný krok směrem k naplnění svého cíle dosáhnout do roku 2025 v rámci celé své výrobní sítě 
klimatické neutrality. 
  
Tím se Torslanda stává v rámci celé výrobní sítě společnosti již druhou továrnou, která dosáhla 
tohoto statusu. Jako první dosáhla klimatické neutrality v roce 2018 továrna na motory ve švédském 
Skövde. 
  
Volvo Cars považuje své továrny za zcela klimaticky neutrální ve chvíli, kdy nedochází v důsledku 
jejich využívání elektrické a tepelné energie ke zvýšení emisí skleníkových plynů v atmosféře. 
  
Továrna Torslanda, která je nejstarším závodem společnosti, využívá klimaticky neutrální elektrickou 
energii již od roku 2008. Nicméně nyní využívá také klimaticky neutrální vytápění. Polovina energie 
nutné na vytápění továrny je získávána z bioplynu, zbytek je zajišťován převážně dálkovým 
vytápěním prostřednictvím odpadního tepla z průmyslové výroby. 
  
„To, že se nám podařilo vytvořit z továrny Torslanda náš první klimaticky neutrální závod na výrobu 
automobilů, pro nás představuje významný milník,“ uvedl Javier Varela, ředitel pro průmyslové 
operace a kvalitu ve společnosti Volvo Cars. „Zavázali jsme se do roku 2025 dosáhnout klimatické 
neutrality v rámci celé naší výrobní sítě a tento úspěch představuje jasný důkaz našeho odhodlání k 
nepřetržitému snižování dopadu naší společnosti na životní prostředí.“ 
  
Kromě dosažení klimatické neutrality se v továrně Torslanda daří průběžně snižovat množství 
využité energie. Cílená zlepšení, která byla v rámci jejího provozu zavedena v průběhu roku 2020, 
vedla k roční úspoře energie téměř 7 000 MWh, což se rovná roční spotřebě elektřiny více než 450 
švédských domácností. 
  
V následujících letech společnost plánuje v této továrně dále zvyšovat efektivitu využívání zdrojů, 
mimo jiné např. u osvětlovacích a vytápěcích systémů, což by do roku 2023 mělo vést k dalším 
úsporám energie. Ty by se měly pohybovat kolem 20 000 MWh za rok. Uvedená energeticky 
úsporná opatření představují součást širší ambice automobilky Volvo Cars snížit do roku 2025 
energii vynaloženou na výrobu jednoho vozu v rámci vlastní výrobní sítě o 30 %. 
  
Aby mohla společnost Volvo Cars dosáhnout klimatické neutrality v oblasti výrobních operací, 
potřebuje se plně spolehnout na podporu svých místních vládních i obchodních partnerů. Jen tak 
získá přístup ke klimaticky neutrální elektrické a tepelné energii. Mimoto chce automobilka vyvinout 



vlastní zařízení na získávání energie z obnovitelných zdrojů, které bude fungovat přímo v komplexu 
továrny. 
  
Cíl společnosti Volvo Cars dosáhnout klimaticky neutrální výroby představuje součást klimatického 
plánu, který je jedním z nejambicióznějších v rámci automobilového průmyslu. Středobodem tohoto 
plánu je ambice elektrifikovat kompletní modelovou řadu. 
  
Zmíněný plán sahá dokonce nad rámec pouhého vyřešení emisí ve výfukových plynech – snaží se 
vypořádat také s emisemi uhlíku v širším provozu společnosti, v jejím dodavatelském řetězci a s 
pomocí recyklace a opětovného využívání materiálů dle principů cirkulární ekonomiky. 
  
------------------------------- 
  
Volvo Car Group v roce 2020 
Za fiskální rok 2020 zaznamenala společnost Volvo Car Group provozní zisk (EBIT) 8,5 miliardy 
švédských korun (v roce 2019 to bylo 14,3 miliardy švédských korun). Tržby v tomto období dosáhly 
262,8 miliardy švédských korun (274,1 miliardy SEK). Za celý rok 2020 se po celém světě prodalo 
661 713 vozů (705 452), což ve srovnání s rokem 2019 znamená propad o 6,2 %. 
  
Informace o společnosti Volvo Car Group 
Společnost Volvo Cars působí na trhu s automobily od svého založení v roce 1927. Dnes 
automobilka Volvo Cars představuje jednu z celosvětově nejznámějších a nejrespektovanějších 
automobilových značek, o čemž svědčí i fakt, že bylo v roce 2020 prodáno 661 713 jejích vozů v 
přibližně 100 zemích. Od roku 2010 je majitelem společnosti Volvo Cars čínská společnost Zhejiang 
Geely Holding (Geely Holding). 
  
V prosinci 2020 zaměstnávala společnost Volvo Cars na plný úvazek přibližně 40 000 lidí (41 500). 
Ředitelství, oddělení pro vývoj produktů, marketingové oddělení a správní oddělení mají z většiny 
sídlo ve švédském Göteborgu. Ředitelství společnosti Volvo Cars pro region APAC sídlí v Šanghaji. 
Hlavní továrny s výrobními linkami pro vozy značky Volvo jsou postaveny v Göteborgu (Švédsko), 
Gentu (Belgie), Jižní Karolíně (USA) a v Čcheng-tu a Ta-čchingu (Čína), zatímco motory se vyrábějí 
ve Skövde (Švédsko) a v Čang-ťia-kchou (Čína). Díly karoserie se produkují ve švédském 
Olofströmu. 
  
V rámci svého nového zaměření chce automobilka Volvo Cars poskytnout svým zákazníkům 
svobodný způsob cestování podle vlastních pravidel, ekologicky a bezpečně. Tento cíl se promítá do 
celé řady obchodních ambicí společnosti: například chce do půlky současného desetiletí dosáhnout 
stavu, kdy budou polovinu jejího ročního objemu prodeje tvořit čistě elektrická vozidla, přičemž do té 
doby hodlá navázat pět milionů přímých vztahů se spotřebiteli. Automobilka se zároveň zavázala 
průběžně snižovat svou uhlíkovou stopu – jejím cílem je stát se do roku 2040 klimaticky neutrální 
společností. 
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