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Scania och Haylion Technologies i partnerskap för utveckling av 
självkörande fordon och elektrifiering 

 
Scania inleder samarbete med bolaget Haylion Technologies, som fokuserar på 
lösningar för självkörande, elektrifierade och uppkopplade fordon för den 
kinesiska transportindustrin. 
 
– Partnerskapet ger oss unika möjligheter att bidra till och dra fördelar av den snabba 
teknologiutveckling som pågår i Kina inom dessa strategiskt viktiga områden. Vi ser 
fram emot att kunna kombinera vår kunskap och vårt globala perspektiv med Haylion 
Technologies expertis och ambitioner, säger Mats Harborn, Executive Director 
Scania China Strategic Office. 
 
Scania och Haylion Technologies kommer att arbeta tillsammans inom områdena 
fossilfria transporter med, främst elektrifierade, självkörande fordon samt 
stadsbusstrafik. Det gemensamma målet är att påskynda kommersialiseringen av 
teknik för autonoma och hållbara transporter. 
 
– Samarbeten för att erhålla ökad kompetens har alltid varit vår princip. Vi anser att 
Scania har en ledande position inom den globala industrin för kommersiella fordon. 
Vårt samarbete kommer därför att främja och påskynda Kinas utveckling av smarta 
fordon och ”the Internet of Vehicle”, säger Haylion Technologies grundare och 
styrelseordförande Dr Jimmy Ju Jianping. 
 
Haylion Technologies har tillsammans med bolaget Gortune Investment bildat ett 
team av specialister inom områdena artificiell intelligens, fordonstillverkning, 
kommunikation och kollektivtrafik. Dessa specialister fokuserar på tekniken för 
självkörande fordon och konceptverifiering samt industrialisering av denna. Haylion 
Technologies verksamhetsfokus är utveckling av kompletta lösningar för 
kollektivtrafik med elektriska, självkörande och uppkopplade bussar. 
 
Sedan i slutet av 2017 testar Haylion Technologies självkörande bussar på allmän 
väg tillsammans med Shenzhen Bus Group. Detta test, som kallas ”AlphaBa”, anses 
vara ett genombrott för tekniken för smarta transporter. 
 
För mer information, kontakta Hans-Åke Danielsson, presschef, tel 08 553 856 62.  
 
Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och 
kunder leder vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2016 levererade vi 73 100 lastbilar, 
8 300 bussar samt 7 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Vi omsatte närmare 104 miljarder 
kronor, varav 20 procent utgjordes av servicerelaterade tjänster. Scania grundades 1891 och finns 
idag representerat i mer än 100 länder, och har drygt 46 000 medarbetare. Forskning och utveckling 
är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Produktion sker i Europa, Latinamerika 
och Asien, med regionala produktcentra i Afrika, Asien och Euroasien. Scania ingår i Volkswagen 
Truck & Bus. För ytterligare information, besök www.scania.comser som 
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