
Transdev vinner miljardavtal i Stockholms Norrort
Transdev vinner upphandlingen om busstrafiken i Märsta, Vallentuna, Sigtuna och Upplands Väsby. Det meddelade SLL genom sitt
tilldelningsbeslut idag. Kontraktet löper om tio år från och med juni 2019 och är värt över en kvarts miljard kronor per år vid avtalsstart.

Transdev har fått i uppdrag att driva busstrafik i Märsta, Vallentuna, Sigtuna och Upplands Väsby från och med juni 2019 och tio år framåt. I
kontraktet ingår också den lokala anslutningstrafiken för Arlanda flygplats där nästan 20 000 personer arbetar varje dag. År 2017 gjordes 13,3
miljoner resor i avtalsområdet.

- Vi är väldigt glada och stolta över förtroendet som vi har fått. Det är ett spännande trafikområde där hållbart och ökat resande står i fokus. Vi
arbetar kontinuerligt med att hitta nya lösningar och ser framemot att tillsammans med SL utveckla kollektivtrafiken i området för att fler ska
välja att åka kollektivt, säger Gunnar Schön, vd för Transdev Sverige AB.

Kontraktet har en tydlig grön profil med en bussflotta bestående av elbussar, HVO bussar och etanolbussar samt lägger stor vikt på
resandeökning. 50% av omsättningen kommer att bestå av ersättning per registrerad resa. Under kontraktstiden kommer Transdev att utrusta
samtliga bussar med automatiskt kundräkningssystem.

Transdev har stor erfarenhet av elbussar och är den trafikoperatör som idag har flest elbussar i Sverige och i Europa. I Sverige kör vi på el i
Eskilstuna, Umeå och Göteborg.

- Det är extra roligt att vi med detta kontrakt förstärker vår position i Stockholmsregionen. Beskedet kom bara några veckor innan vi börjar att
köra pendelbåtlinjen mellan Ekerö och Stockholms stadshus i augusti, avslutar Gunnar Schön.

Kontraktet är värt ca 2,7 miljarder. Tilldelningsbeslutet kan överklagas till och med den 29 juni 2018.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Charrier, Kommunikatör ansvarig för press och public affairs, Transdev Sverige
Tel: 08-629 50 27 
E-post: thomas.charrier@transdev.se 

Transdev är en av Sveriges största operatörer inom persontrafik. Vi driver persontrafik på uppdrag åt regionala kollektivtrafikmyndigheter, kommuner och landsting i hela Sverige och
vi har egen kommersiell tåg- och busstrafik. Vi är specialiserade på att lösa kunders behov av resor med buss, tåg, spårvagn och båt. Varje dag genomförs 300 000 resor med
Transdev i Sverige och våra bolag inom koncernen: Merresor, Flygbussarna, Flygbussarna Door to Gate, Flygbussarna charter, Båtbussarna, Snälltåget, Styrsöbolaget och
Blidösundsbolaget. Säkerhet, pålitlighet och service är prioriterat i arbetet som utförs av cirka 4 500 medarbetare runt om i landet. Huvudkontoret ligger i Bromma.


