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Scania gör stor bussaffär i Norge 
 
Scania kommer att leverera 114 bussar till företagen L/L Setesdal Bilruter and 
Agder Buss AS. Totalt ska 89 bussar levereras i år och ytterligare 25 bussar 
sätts i drift hösten 2016. Detta är Scanias hittills största bussaffär i Norge. 
 
– Scania valdes utifrån en övergripande bedömning där pris, kvalitet, drift och 
underhållskapacitet betonades, säger Alf Reidar Birkeland som varit L/L Setesdal 
Bilruters and Agder Buss projektledare för upphandlingen. Scania var 
konkurrenskraftigt både när det gäller pris och kvalitet men det var inom drift och 
underhåll som Scania nådde de allra högsta poängen. 
 
Scania kommer att leverera flera bussmodeller och beställningen omfattar 
stadsbussen Scania Citywide, intercitybussarna Scania OmniCity 320 och 340 samt 
linjebussen Scania Higer A30. 
 
– Leveransen bekräftar Scanias möjligheter att erbjuda heltäckande lösningar för 
omfattande trafikbehov, säger Klas Dahlberg, Senior Vice President och chef för 
Scania Buses and Coaches. 
 
Samtliga nya bussar kommer att utrustas med Scania Fleet Management, som är en 
internetbaserad tjänst för övervakning, analys och styrning av fordonsflottan. 
 
– Vi är övertygade om att Scania Fleet Management kommer att bidra till att 
optimera driften av bussarna och ge väldigt positiva effekter, förklarar  
Alf Reidar Birkeland. 
 
 
För ytterligare information, kontakta Hans-Åke Danielsson, presschef,  
tel 08 553 856 62. 
 

Scania 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 41 000 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 2013 uppgick 
faktureringen till 86,8 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 6,2 miljarder kronor. Scanias 
pressreleaser finns på www.scania.com/se  
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