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 Volvo Bussar AB 

Pressinformation 

Order på 235 Volvobussar till Australien 
 
Volvo Bussar har fått order på 235 stadsbussar till Sydney och Brisbane i 
Australien. Det kan dessutom bli ytterligare 250 bussar till Brisbane de 
kommande åren. 

Volvo Bussar har ett starkt fäste i New South Wales där Australiens största stad 
Sydney ligger. Det här är sjätte gången sedan 2002 som Volvo i offentliga 
upphandlingar lyckats vinna ett kontrakt med kunden State Transit Authority, STA. 

Den senaste ordern gäller 150 18-meter långa ledbussar som byggs på Volvochassiet 
B12BLE. När den ordern levererats kommer STA ha fler än 700 bussar byggda på det 
Volvochassiet rullande. 

Samtliga 150 bussar är utrustade med Volvos 12-liters motor som tack vare katalytisk 
avgasrening, SCR, klarar de tuffaste avgaskraven som finns i Europa idag, EEV. Det är 
krav som inte officiellt ställs i Australien på många år ännu. 

”Ordern från STA är ännu ett bevis på att Volvo har marknadens bästa ledbuss”, säger 
David Mead, chef för Volvo Bussar i Australien. ”Att STA valde motorer som klarar 
EEV, visar fördelarna med att STA och Volvo arbetar tillsammans med smarta 
lösningar och är ett tydligt bevis på bägge organisationernas mål att skapa en hållbar 
miljö i Australiens största stad.” 

I Brisbane har Brisbane City Council i en upphandling beslutat att alla dieselbussar 
som köps de kommande tre åren skall vara Volvobussar. Totalt kan det handla om upp 
till 335 bussar. 

Hittills har Brisbane City Council skrivit kontrakt på 85 bussar, Volvo B7RLE, med 
Volvos 7-litersmotor som klarar avgaskraven enligt EEV. 

”Brisbane City Council har alltid legat i täten när det gäller att ta ansvar för miljön och 
visar det än en gång genom valet av Volvo och EEV-motorer”, säger David Mead. 

”Volvo B7RLE ger också den höga komfort, produktivitet och effektivitet som 
passagerarna och förarna i Brisbane förväntar sig.”



För videomaterial av Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter, gå till 
http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det 
på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier. 
 

Volvo Bussar är en av världens största tillverkare av tunga bussar. Sortimentet omfattar kompletta fordon, chassi, 
karosser, transportlösningar för städer, leasing, finansiering samt service och underhållskontrakt. Volvo Bussar 
ingår i Volvokoncernen, en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem 
för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. 
Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. 
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Chassierna kommer att tillverkas i Volvo Bussars fabrik i Borås och karosserna 
tillverkas av företaget Volgren i Australien. De första chassierna levereras i augusti 
och leveranser av färdiga bussar startar i slutet av 2009. För ordern till STA sker 
leveranserna fram till juni 2011. 
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För ytterligare information, vänligen kontakta Per-Martin Johansson, presschef, +46 
31 322 52 00, per-martin.johansson@volvo.com 

 

 

Ladda ner bilden från Volvo Bussars bildgalleri, välj VolvoB12 range chassis: 
http://ams.llr.se/CumulusE_Z/VBC_ImageGallery/ 

 


