VÄSTERÅS, 11 oktober 2018

Svealandstrafiken bidrar till ett sammanlänkat Europa
Svealandstrafiken AB:s ansökan för ”Örebro-Västmanland Public Transport Roll Out of Biogas and
Electric Buses” är ett av två svenska projekt som föreslås få medfinansiering för ett sammanlänkat
Europa.
”Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europé Facility, CEF) syftar till att åtgärda
brister, främst vad gäller de gränsöverskridande delarna, inom de europeiska transport-,
energi- och telekomnäten. Fonden ska bidra till förbättrad konkurrenskraft inom EU liksom till
ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. I den andra ansökningsomgången av
utlysningen ”2017 CEF Transport Blending Call” föreslås bland annat två projekt med svenska
partners att beviljas totalt cirka 44 miljoner euro. Den 27 september tog medlemsländerna i
transportkommittén för Fonden till ett sammanlänkat Europa ställning till kommissionens
förslag om fördelning av pengarna. Därefter tas det formella beslutet av kommissionen efter
att EU parlamentet har haft rätt att tycka till.”
Källa: Näringsdepartementets pressrelease 2018-10-01
Svealandstrafikens ansökan stödjer bolagets utveckling i Västmanlands och Örebro län de
kommande fem åren. Bidragets storlek är drygt 90 MSEK förutsatt att aktiviteterna som ingår i
ansökan genomförs. Aktiviteterna omfattar bussanskaffning och etablering av drivmedelsinfrastruktur
för biogas respektive el inklusive förberedelser och planering knutet till detta.

Svealandstrafiken AB utför den linjelagda kollektivtrafiken med buss i Västmanland.
Vi gör detta i egen regi eller via någon av de underentreprenörer vi har ramavtal med.
Svealandstrafiken AB finns idag representerad i Västerås, Örebro, Fagersta, Köping och Sala.
Från den 1 januari 2018 ägs bolaget gemensamt av Region Västmanland och Region Örebro Län.
Från och med hösten 2019 kommer Svealandstrafiken AB att trafikera stadstrafiken i Örebro samt
regiontrafik som utgår från bussdepåerna i Örebro och Odensbacken.
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