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Pressinformation 
 

Volvo tar sin hittills största order på 
hybridbussar 
 
 
 
Volvo Bussars nordamerikanska dotterbolag Nova Bus har fått en order på 497 
hybridbussar från kollektivtrafikhuvudmännen i provinsen Quebec i Canada. Det 
är den enskilt största order på hybridfordon inom Volvokoncernen hittills. Ordern 
omfattar en option på upp till 1028 bussar. Leveranser ska ske 2020-2025.  
 
Med fler än 5500 elektrifierade bussar sålda globalt (4000 under varumärket Volvo och 
1500 under varumärket Nova Bus exklusive den nya ordern) är Volvo Bussar en av de 
ledande aktörerna på den snabbt växande marknaden för elektrifierade bussar. Företagets 
dotterbolag Nova Bus, som tillverkar transitbussar i Nordamerika har nu vunnit ett 
kontrakt från provinsen Quebecs trafikhuvudmän som koordineras av ATUQ 
(Association du transport urbain du Québec). 
 
Det femåriga kontraktet, som löper under perioden 2020 -2024, innebär leverans av 497 
40-fots hybridbussar LFS HEV (Hybrid Electric Vehicles), vilket är den enskilt största 
ordern i Nova Bus historia. Ordern omfattar även option på upp till 1028 bussar till 
trafikhuvudmännen som är verksamma i provinsen Quebecs nio största städer.  
 
- Vi är mycket stolta över det erkännande av vårt erbjudande inom elektromobiliet som 
ordern innebär, och att detta är den största ordern hittills för elektrifierade fordon inom 
Volvokoncernen. Ordern är ett resultat av den goda relation som ATUQ, Nova Bus och 
Volvo Bussar har utvecklat genom åren. Volvo Bussars vision är att stödja städerna i 
omställningen till en hållbar kollektivtrafik för att möta utmaningarna vad gäller 
luftkvalitet, trängsel och buller. Det känns väldigt inspirerande att vara en av Quebecs 
partners på denna resa, sa Håkan Agnevall, vd Volvo Bussar. 
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För mer information kontakta:  
 
Helena Lind, presschef Volvo Bussar AB 
tel: 031-323 62 57 

 

 

 

 

 

 

 

Volvo Bussar är en av världens ledande busstillverkare med ett starkt fokus på fordon och system för en långsiktigt 
hållbar kollektivtrafik. Produktprogrammet omfattar kompletta transportlösningar, stadsbussar, intercitybussar och 
turistbussar samt tjänster inom finansiering, fordonsservice, fordonsdiagnotik och trafikinformation. Volvo Bussar ingår i 
Volvokoncernen, en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner samt drivsystem för 
marina och industriella applikationer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. För mer 
information besök http://www.volvobuses.se/ 
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