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Nobina och Scania i banbrytande 
samarbete om självkörande 
fullängdsbussar i Sverige 
 

Scania och Nobina, Nordens största kollektivtrafikoperatör, inleder försök i 
Barkarbystaden med självkörande bussar i linjetrafik. 

– Tekniken är nu tillräckligt mogen för att påbörja försök i trafik på allmän väg, säger 
Karin Rådström, busschef på Scania. Därmed blir detta ett av de första försöken med 
stora bussar i Europa. Vi kommer att lära oss mycket genom det här projektet för den 
fortsatta utvecklingen av autonoma bussar. 

Försöket kommer att genomföras i två steg: först utan resenärer innan pendlarna 
välkomnas ombord. Eftersom säkerheten är avgörande i försöken kommer bussarna att 
ha en säkerhetsförare för att övervaka trafiken och bistå resenärerna. 

– Vi på Nobina är djupt engagerade i att etablera det som vi tror kommer bli en viktig 
del av den framtida kollektivtrafiken, säger Henrik Dagnäs, VD för Nobina Sverige. 
Försöken kommer att ge nya insikter och erfarenheter för arbetet framåt när det gäller 
drift och styrning av autonoma bussar – och samtidigt skapa förutsättningar för fler att 
resa kollektivt. Kraven på de autonoma bussarna kommer vara lika hårda som den övriga 
trafiken vad gäller tillgänglighet, säkerhet och tillförlitlighet. 

De två elbussarna, Scania Citywide LF, kommer att knyta den snabbt växande 
Barkarbystaden med närmaste T-banestation, Akalla. Bussarna kommer att köra längs 
den fem kilometer långa sträckan med fyra hållplatser i dedikerade busskörfält. 
Inledningsvis planeras cirka en kilometer av den sträckan att köras autonomt. Under den 
andra fasen i försöken väntas omkring 300 resenärer dagligen utnyttja bussförbindelsen. 

Utvecklingsprojektet har redan startat och försöken ska, enligt plan, inledas 2020. Under 
hela försöksperioden kommer information om bland annat genomsnittsfart, 
tillgänglighet, tidhållning, avvikelsehantering och kundnöjdhet att samlas in. 

Flera innovativa projekt för nya kollektivtrafiklösningar pågår redan i Barkarbystaden, 
som har beskrivits som världens modernaste stadstrafiksystem. Projekten omfattar bland 
annat Europas första självkörande elbussar i linjetrafik, infrastruktur och fordon för 
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BRT-system och nya digitala lösningar – allt i samverkan mellan Region Stockholm, 
Järfälla kommun och Nobina. 

 

Information om bussarna: 

Modell Scania Citywide LF (låggolv) 

Längd 12 m 

Drivlina Elektrisk 

Laddteknik Depåladdning 

Passagerarkapacitet 80 passagerare, varav 25 sittande 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Karin Hallstan, Chef företagskommunikation och PR, Scania, +46 76-842 81 04  
David Erixon, Chef Public Affairs & Kommunikation, Nobina, +46 72-967 02 84 

 

Om Scania 
Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder 
driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 
bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 120 
miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt 
i fler än 100 länder och har cirka 49 300 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till 
Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med 
regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON AG. För mer 
information besök: www.scania.com. 

 

Om Nobina  
Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör avseende kollektivtrafik med buss. Bolagets expertis 
avseende prospektering, anbudsförfaranden samt en aktiv förvaltning av kontrakt gällande kollektivtrafik 
med buss, i kombination med en långsiktig leverans av tjänster med hög kvalitet, gör Nobina 
branschledande i termer av lönsamhet, utveckling och initiativ som främjar en sundare bransch. Varje dag 
ser Nobina till att närmare en miljon människor kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter 
genom att leverera kollektivtrafik med buss i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Nobina tillhandahåller 
även särskild kollektivtrafik under varumärket Samtrans på den svenska marknaden. Bolaget omsätter 
drygt 9 miljarder SEK (2017/18), har 11 000 medarbetare och huvudkontor i Solna, Stockholm. För mer 
information, se Nobinas hemsida: www.nobina.com. 


