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Einride, Ericsson och Telia lanserar
självkörande ellastbilar i nytt 5Gsamarbete
Självkörande ellastbilar är numera en del av vardagen på DB Schenkers
lagerområde i Jönköping. Lanseringen är den första kommersiella
användningen av Einrides ellastbilar i världen och görs möjligt med hjälp av
5G-baserad teknik från Ericsson och Telia.
Einrides T-pod, en förarlös, eldriven lastbil, tas idag i bruk på DB Schenkers
lagerområde i Jönköping. Lanseringen görs möjlig med hjälp av 5G-baserad
teknik från Ericsson (förstärkt 4G-nät med 5G-core) och konnektivitet från

Telia. Det här är startskottet för ett samarbete som syftar till att möjliggöra
ett nytt ekosystem för elektriska, självkörande transporter.
- Tillsammans med våra partners bygger vi ett kraftfullt ekosystem för att
tillvara ta möjligheterna med 5G. 5G är ett bra exempel på hur teknik kan
skapa nya affärsmöjligheter, spara kostnader, och samtidigt bidra till en mer
hållbar värld. Det är en spännande tid vi har framför oss, säger Mats
Lundbäck, Chief Technology Officer, Telia Sverige
5G-tekniken, med hög kapacitet och låg fördröjning, kommer att vara en
central byggsten i framtidens transportsystem. Einride uppger att deras T-pod
och autonoma transportsystem på sikt skulle kunna ersätta mer än 60 procent
av dagens godstransporter med konkurrenskraftiga och hållbara alternativ.
- Einrides mål är att leda en hållbar transformation av godstransportsektorn.
Och medan vi gör detta måste säkerhet förbli vår högsta prioritering. 5G
erbjuder den uppkoppling och driftsäkerhet som krävs för att på ett säkert
sätt kunna lansera T-podden på allmänna vägar, vilket i sin tur kommer att
reducera koldioxidutsläpp och helt eliminera utsläpp av kväveoxider, säger
Robert Falck, VD och grundare Einride.
- Det pågår ett paradigmskifte i transportindustrin. Med höga datahastigheter
och låg fördröjning skapar 5G helt nya möjligheter för transportsektorn att ta
klivet mot fullt uppkopplade och autonoma system. Einrides transportlösning
är ett perfekt exempel på hur 5G kan driva kostnadseffektiviseringar,
förbättra säkerheten och bidra till en mer hållbar framtid, säger Åsa Tamsons,
Senior Vice President och Head of Business Area Technologies & New
Businesses, Ericsson
I anslutning till detta går Einride med i Telias partnerprogram för 5G.
Programmet tillhandahåller en innovationsmiljö där Einride och andra
partners ges möjlighet att utforska de tekniska och affärsmässiga
möjligheterna med 5G. På så vis vill Telia bidra till att tekniken tas tillvarata
på bästa sätt när 5G lanseras kommersiellt i Sverige under 2020.
För mer information, kontakta gärna Telias pressavdelning 0771-775830
eller besök vårt nyhetsrum teliapress.se

Vi är Telia. Den nya generationens telekomföretag.
Våra 6.700 kundbesatta kollegor möter miljontals kunder varje dag i ett av
världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala
ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få
tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året
om. För att ge människor tillgång till alla nya spännande tjänster satsar vi
miljarder på att bygga det digitala samhället, vi bygger Framtidens nät. Vi har
bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare
våra kunder. Läs mer på www.telia.se
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