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Scania startar provtrafik med elbussar i Östersund 
 

Scania startar inledande tester av kommande helelektriska bussar i Östersund. 
Tre Scania Citywide LF bussar sätts i trafik i mitten av december i år med 
ytterligare tre bussar som kommer i trafik i början av 2019. 
 
– Med dess kalla vintrar och relativt varma somrar är Östersund en mycket bra plats 
för att testa bussarna i faktisk trafik, säger Scanias busschef Anna Carmo e Silva. 
Dessa prov utgör det första steget i Scanias pågående utveckling av elbussar. 
 
Scania har idag det bredaste utbudet av bussar för alternativa bränslen som omfattar 
biogas, etanol, biodiesel and hybridteknik.  
 
– Genom utvecklingen av elbussar stärker vi Scanias fokusering på hållbarhet och 
kompletterar det breda utbudet med bussar som blir ett bra alternativ inte minst för 
innerstadstrafik. 
 
– Det är verkligen spännande att vi kan introducera elbussar här i Östersund, säger 
Anne Sörensson, kommunens projektledare för satsningen. De kommer att bidra 
starkt till Östersunds mål om fossilfria transporter till år 2030. 
 
Proven genomförs i samverkan med Östersunds kommun, Krokoms kommun, 
Nettbuss, Länstrafiken, Region Jämtland Härjedalen och Jämtkraft. 
 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Urban Löfvenberg, Sales Manager, Sustainable Solutions  
Tel: 08-553 51109 
E-postl: urban.lofvenberg@scania. 
 
 
 
Scania ingår i Volkswagen Truck & Bus GmbH och är en av världens ledande tillverkare av lastbilar 
och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten är 
service- och tjänsteutbudet, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och 
hög tillgänglighet. Scania erbjuder också finansiella tjänster. Scania är verksamt i ett hundratal länder 
och har 44 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i 
Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. 
Under 2015 uppgick faktureringen till 95 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 6,8 miljarder 
kronor Scanias pressreleaser finns på www.scania.com/group  
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