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Persontrafik 2016: 

Scania tar biogasen till nya nivåer 
 
I samband med Persontrafik-mässan den 18-20 oktober i Göteborg visar 
Scania upp bussar med gasdrift. Dessutom kan besökare testköra Scania Van 
Hool Astronef TX16. 
 
Persontrafik 2016, som sker på Svenska Mässan i Göteborg i oktober, samlar 
kollektivbranschen för att utveckla ett hållbart samhälle. På mässan visar Scania upp två 
bussar som drivs med biogas. Det är den populära Scania Citywide med lågt golv anpassad 
för stads- och förortstrafik samt den nya Scania Interlink, en normalgolvad buss för förorts-, 
landsbygds- och expresstrafik. 
 
-Hållbara transportlösningar är viktigt för oss på Scania, och vi har marknadens bredaste 
utbud av bussar med alternativa drivmedel. Efterfrågan på just gasdriften ökar hela tiden och 
vi är ensamma om att erbjuda gas med Euro 6-motorer för flera segment, säger Roland 
Landenmark, försäljningsansvarig för region Väst på Scania. 
 
Tack vare den pågående teknikutvecklingen, inte minst med Euro 6-motorerna, har 
gasbussar idag en bra prestanda och hög verkningsgrad som är i klass med 
dieselmotorerna, menar Roland Landenmark. 
-På så sätt har också bränsleförbrukningen kunnat sänkas ännu ett snäpp. Dessutom finns 
det en god tillgänglighet på biogas, som produceras lokalt. Därmed behövs inga långa 
transporter för drivmedlet. Gas släpper inte heller ut partiklar, därför behövs inga partikelfilter 
för Euro 6, säger han. 
 
En annan förändring är att tankarna på bussarna blivit större, vilket möjliggör längre 
landsvägskörning i kollektivtrafiken utan att behöva tanka. Även tankar för flytande gas, 
LNG/LBG, finns nu att tillgå för Scanias fordon. 
 
Scania har aldrig haft ett så brett utbud av motorer för olika alternativa drivmedel som idag. 
Förutom biogas finns RME, HVO, naturgas, etanol, elhybriddrift och numer även el. 
 
Till Trafikmässan 2016 kommer flera bussexperter från Scania, så besök gärna montern och 
diskutera olika intressanta persontrafiklösningar. Dessutom kan du testköra Scania Van Hool 
Astronef TX16, en buss inom turismsegmentet med hög komfort. 
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