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Buss från Scania med innovativa lösningar stöttar svenska 
längdskidlandslaget 
 
Scania tar samarbetet med Sveriges längdlandslag till nästa nivå. Utöver den 
tidigare vallalastbilen har landslaget nu även en specialbyggd skidbuss under 
tävlingssäsong. 
 
Bussen har utformats med flera innovativa ergonomi- och tekniklösningar. Den 
uppfyller också kraven på ett hållbart resande och transporterar skidåkare och andra 
medlemmar i landslaget på ett säkert sätt till olika tävlingar.  
 
– På Scania har vi än en gång skapat bra lösningar som underlättar längdlandslagets 
vardag. Jag hoppas verkligen att bussen ger laget en skjuts den här säsongen, säger 
Erik Ljungberg, Senior Vice President och Head of Communications, Brand and 
Marketing på Scania.  
 
Scania har utvecklat den nya bussen för att förbättra transporterna mellan 
tävlingarna med både säkerhet och klimat i åtanke. Dessutom ska bussen vara en 
plats för återhämtning under tävlingarna. Lagandan stärks samtidigt när de aktiva får 
möjlighet att åka tillsammans. Bussen som rymmer 12–14 personer är utrustad med 
solpaneler som genererar 1 000 kWh/år. Dessa används till bussens LED-belysning 
samt övrig utrustning i bussen som förbrukar el. Det finns också en fläktanläggning 
för att torka blöta kläder och pjäxor. 
 
För att spara el är skidbussen utrustad med ett infrarött värmesystem som, jämfört 
med traditionell uppvärmning, minskar energiförbrukningen med 60 procent. Den 
infraröda värmen håller passagerarna varma, samtidigt som den värmer säten och 
bänkar. Detta är fördelaktigt även vid medicinsk behandling eller massage. Bussen 
har anpassats för att göra det enkelt att vila, förbereda mat eller jobba.  
 
– Det här är vår senaste transportlösning som utvecklats i nära samarbete med det 
svenska längdlandslaget för att förbättra arbetsmiljön för både skidåkarna och övriga 
lagmedlemmar, säger Erik Ljungberg. 
 
Landslagschef Lars Selin ser bussen som en naturlig samlingsplats på tävlingar. 
 
– De tuffa väderförhållanden som kan råda kostar mycket energi för våra åkare. Då 
är bussen ovärderlig ur flera perspektiv, och den skapar märkbara fördelar mot våra 
konkurrenter. 
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För mer information, vänligen kontakta: 
 
Izla Aho, Manager, Communications & Sponsorship at Scania 
Telefon: +46 76 050 36 67, e-post: izla.aho@scania.com  
 
Hans Strömberg, PR och Press, Scania Sverige 
Telefon: +46 70 088 35 52, e-post: hans.stromberg@scania.com  
 
 
 
 
 
 
Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och 
kunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2018 levererade vi 88 000 lastbilar, 
8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till 
mer än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och 
är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 000 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 SE. För mer information besök: www.scania.com. 
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