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Scania introducerar ellastbilar i Norge 
 

Den norska livsmedelsgrossisten ASKO börjar nu köra två batterieldrivna 
distributionslastbilar i Oslo. Pilotprojektet är ytterligare en milstolpe in 
samarbetet mellan Scania och ASO kring elektrifierade transportlösningar. 
 
De positiva erfarenheterna från Scanias hybridlastbilar som använder eldrift i 
stadskärnor gör det logiskt att nu även använda helelektriska batterifordon för 
stadsdistribution. Med den batteriteknik som idag är tillgänglig, kan lastbilarna köra 
kortare sträckor och ladda batterierna under av- och pålastning. De två lastbilarna i 
ASKO:s verksamhet har en batterikapacitet på 165 kWh, vilket ger en räckvidd på 
120 km. De laddas genom en 130 kW laddkabel. 
 
– På sikt blir elektrifiering avgörande för att uppnå ett hållbart transportsystem. även 
för tunga fordon, säger Karin Rådström, Scanias försäljnings – och marknadschef. 
På den resan är det viktigare än någonsin att satsa på kundnära utveckling för att i 
grunden förstå hur elektrifieringen påverkar kundernas hela verksamhet. Det handlar 
alltså inte enbart om att skapa en fungerande teknisk lösning och att den elektricitet 
som används härrör från förnybar energi. Därför är vi glada att vi nu kan genomföra 
ytterligare ett betydande projekt tillsammans med ASKO. 
 
Scania fortsätter att satsa på och utveckla ellösningar och det kommer inte att dröja 
länge förrän vi når tröskeln när elektrifierade tunga transporter blir en rimlig 
investering för kunderna. Men dit har vi ännu inte nått.  
 
Det aktuella projektet har fått ekonomiskt stöd från det statliga företaget Enova, som 
ägs av det norska klimat och miljödepartementet. 
 
– Scania har aktivt deltagit i utvecklingen av batterier och battericeller, både genom 
egen forskning, samverkande parter och tillsammans med kunder. Inom detta 
område förväntar vi oss att det sker betydande framsteg under de kommande åren, 
förklarar Karin Rådström. Dessa kommer att bana väg för tillämpning i olika 
transportuppgifter samtidigt som vi tar hänsyn till kundernas totalkostnader. 
 
Som alltid bygger Scanias inriktning på ett modulärt tänkande. I de elfordon som 
sätts in i ASKO:s verksamhet har förbränningsmotorn i drivlinan ersatts av en 
elmaskin som drivs med uppladdningsbara batterier. 
 
Scanias grundtanke när det gäller elektrifiering innebär forskning och utveckling av 
en bred palett olika lösningar. Dessa innefattar olika biobränsledrivna 
hybridelektriska tekniker, liksom helelektriska lastbilar och bussar. Scania arbetar 
även med elfordon med olika laddtekniker – från plug-in-laddning till 
pantografladdning via luftledningar, antingen parkerade eller i rörelse på elvägar eller 
genom vätgasdrivna bränsleceller. 
 
FAKTA OM LASTBILARNA: 



  

  
 

   

  
 

 

 

Scania  
Corporate Relations 
SE-151 87 Södertälje 
Sweden 

Phone +46 8 553 810 00 
www.scania.com 

Facebook.com/ScaniaGroup 
Instagram.com/ScaniaGroup 
Youtube.com/ScaniaGroup 
Twitter.com/ScaniaGroup 

2 (2) 

Bruttovikt: 27 ton 
Konfiguration: 6x2*4 
Drivlina: 290 kW elmaskin/245 kW kontinuerlig uteffekt, 2-stegs växling, 2200 Nm 
maximal vridmoment 
Energilagring: 165 kWh litiumjonbatterier 
Laddning: Max laddeffekt 150 kW (CCS) 
Räckvidd: 120 km 
Elektriskt kraftuttag: 15 kW 
 
Läs mer om Scanias elektrifiering: scania.com/electrification 

 
 
För mer information, kontakta:  
Karin Hallstan, Head of Corporate Communication & PR 
Tel: 076 842 81 04 
E-post: karin.hallstan@scania.com  
 
Jonas Nordh, Director Sustainable Transport 
Tel: 08 553 535 91 
E-post: jonas_x.nordh@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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