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Scania och Rio Tinto testar autonom gruvlastbil i västra 
Australien  
 

 
Scania testar den nya generationens autonoma transportsystem vid Rio Tintos 
saltutvinningsanläggning i västra Australien. 
 
Första delen av försöket startade i augusti 2018 och involverar en Scania XT 8x4 
autonom tippbil som arbetar separat från Rio Tintos aktiva verksamhet. 
 
Under denna inledande fas åker en säkerhetsförare i fordonet för att observera 
lastbilens prestanda och för att kunna ingripa vid behov. Under kommande faser 
kommer ytterligare autonoma Scanialastbilar att läggas till för att utveckla fordonets 
maskin-till-maskin medvetenhet och intelligenta flottövervakning. 
 
– Vi är nöjda med att få pröva denna teknik i lastbilar som är mindre än våra 
traditionella lastbilar. Detta har potential att ge oss mer flexibilitet i det sätt vi arbetar 
inom ett antal områden på Rio Tinto. Vi har sett automation skapa säkrare och 
effektivare verksamheter i vår bransch och detta är nästa steg i utvärderingen av 
alternativ för att leverera ytterligare förbättringar genom användning av ny teknik, 
säger Rob Atkinson, Rio Tintos head of Productivity & Technical Support. 
 
– Gruvor är idealiska för att testa ny autonom teknik tack vare att man har ett högt 
utnyttjande av fordonen. Industrin kan dra nytta av fördelarna när det gäller säkerhet 
och produktivitet, och erfarenheterna som görs här kommer att vara avgörande när 
det gäller att utveckla helt autonoma lösningar för andra transportapplikationer. Det 
är mycket uppmuntrande att se att lastbilen har fungerat på ett säkert sätt och i 
enlighet med förväntningarna när det gäller uppgifterna, säger Björn Winblad, chef 
för Scania Mining. 
 
Rio Tinto har gått i spetsen för användningen av automation inom gruvindustrin, med 
den största flottan av förarlösa lastbilar, världens första helt autonoma 
långdistansjärnväg för tunga transporter och helt autonoma produktionsborrar. 
 
För mer information kontakta: 
Björn Winblad, chef för Scania Mining, telefon: +46 8 553 810 46,  
e-post: bjorn.winblad@scania.com 
 
Hans-Åke Danielsson, Senior Advisor Communications, telefon: +46 8 553 856 62,  
e-post: hans-ake.danielsson@scania.com   
 
Klicka här för att ladda ned videomaterial. 
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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.   
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