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2022 börjar Transdev köra Roslagsbanan
Förra veckan signerade Trafikförvaltningen i Region Stockholm och Transdev
trafikavtalet för Roslagsbanan. Det var för knappt ett år sedan som Transdev vann
avtalet men eftersom upphandlingen överklagats har avtalet inte kunnat signeras
förrän nu. Exakt datum för trafikstarten är ännu inte klart men det kommer att ske
under 2022.
Roslagsbanan utgår från Stockholms östra station med tre linjer mot Kårsta,
Österskär och Näsbypark. Varje år görs totalt 13 miljoner resor med
Roslagsbanan. Roslagsbanan är ett nygammalt kontrakt för Transdev som
trafikerade banan fram till 2003.

- Det känns fantastiskt att äntligen få besked och att vi kan börja köra
trafiken under 2022. Vi ser fram emot att möta resenärerna ombord på
Roslagsbanan, utveckla trafiken i samarbete med SL, samt välkomna
medarbetarna som idag arbetar med Roslagsbanan till Transdev, säger Anna
Höjer, vd för Transdev Sverige AB.
Över avtalsperioden kommer SL att göra stora investeringar i Roslagsbanan,
delar av systemet kommer att få dubbelspår och det byggs en ny depå i
Vallentuna, samt en ny station i Arninge. Dessutom kommer antalet fordon
att utökas med 22 nya tåg som successivt introduceras i trafiken mellan 2022
och 2024. På sikt innebär det fler avgångar för resenärerna och förbättrad
punktlighet.
Trafikstarten som först var planerat april 2021 sköts upp efter att
tilldelningsbeslutet överklagades. Trafikförvaltningen fick till slut rätt i både
Förvaltningsrätten och Kammarrätten. Exakt datum för trafikstarten är ännu
inte klart men det kommer att ske under 2022.

Transdev ger människor frihet att resa när de vill och hur de vill. Vårt
erbjudande spänner över flera transportslag, bland andra buss, tåg, spårvagn
och båt. Vi ingår i den internationella koncernen Transdev, som med över 80
000 medarbetare varje dag möjliggör 11 miljoner resor världen över.
I Sverige är vi en av de största operatörerna inom persontrafik, med över åttio
års erfarenhet. Vår verksamhet bygger dels på långsiktiga partnerskap med
trafikmyndigheter och företag, dels på kommersiell trafik som vi driver under
egna varumärken. Vi utvecklar framtidens persontrafik – för en hållbar
utveckling och för att ge människor frihet att resa.
Vi är Transdev – The mobility company.
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