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Drygt 300 nya fossilfria bussar till Norra
Stockholm och Norrtälje under 2022
Drygt 300 nya fossilfria bussar kommer introduceras i Täby, Vaxholm, Österåker,
Danderyd och Norrtälje när Transdev börjar köra busstrafik i dessa två områden
på uppdrag av SL augusti respektive november 2022. Beställningen omfattar
bland annat ca 40 nya dubbeldäckare som kommer köra på expresslinje NorrtäljeTekniska Högskolan och på linje 670 Vaxholm-Tekniska Högskolan.
- Det är väldigt roligt att få vara med och introducera nya bussar i Norrtälje
och Norrort. Det är viktigt för oss att erbjuda pålitliga, säkra, bekväma och
hållbara resor till våra resenärer. Att vi valde Volvo och MAN är ingen slump.
Vi har samarbetat med dem tidigare, de lever upp till våra förväntningar och

arbetar med hållbara leveranskedjor, något som är viktigt för oss och våra
uppdragsgivare, säger Mattias Galante, ansvarig för uppstartsprojekten
Norrtälje och Norrort på Transdev.
De nya bussarna är fossilfria, tillgänglighetsanpassade och erbjuder bättre
komfort för resenärerna med USB-uttag vid varje säte och gratis WiFi.
Bussarna tillverkas av Volvo och MAN och kommer att levereras löpande
under 2022. De kommer sättas i trafik när Transdev börjar köra busstrafik i
Norrtälje 22 augusti 2022 och i Norrort den 6 november 2022.
Faktaruta: Drygt 300 bussar varav:
•

•

200 st Volvo-bussar merparten är 12-meter och 15-meter långa
bussar av typen 8900 RLE och ca 40 dubbeldäckare av typen
9700 DD;
120 st MAN bussar av typen Lions City 18

Transdev i Region Stockholm: Transdev kör idag busstrafik på uppdrag SL i
Märsta, Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna, och kommer från och med
den 15 april 2022 även att köra Roslagsbanan. Transdevs dotterbolag
Blidösundsbolaget kör pendelbåtlinje 89 mellan Ekerö och Stockholm och 21
av Waxholmsbolagets fartyg i skärgårdstrafiken. Sedan 2021 kör Transdev
nattåg mellan Stockholm och Berlin via Köpenhamn och Hamburg med sitt
varumärke Snälltåget.

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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