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Elektrické autobusy Scania v Östersundu: udržitelný 
systém dopravy pro budoucnost 
 

Lipan, pstruh a orlovec říční jsou zpátky v okolí městečka Billsta, kde tři menší 
elektrárny vyrábějí místní obnovitelnou energii pro elektrické autobusy Scania 
používané v Östersundu. Toto malé město ve středu Švédska, jež se nachází asi 
560 kilometrů severně od hlavního města Stockholmu, rozvíjí udržitelný systém 
dopravy pro budoucnost. Tento projekt spojuje ekologickou, ekonomickou a 
společenskou udržitelnost. 
 

 
 
Pro místní obyvatele je návrat těchto ryb do toku Billsta příjemnou třešničkou na dortu. 
V první řadě jsou však hrdí na to, že stojí v čele rozvoje udržitelných systémů dopravy 
pro budoucnost. Projekt elektrických autobusů v Östersundu ukazuje, že lze 
zkombinovat veřejnou dopravu s moderními ekologickými požadavky, účinnou 
obnovitelnou vodní energií a vysokými přírodními hodnotami. V rámci partnerství a 
spolupráce s různými zainteresovanými stranami bylo vyvinuto řešení, které je 
přínosem pro přírodu, výrobu energie i dopravu. 
 
Linka 6 
 
Linka 6 v Östersundu je nová hlavní autobusová trasa, která měří 14 km a vede 
z Torvally přes centrum do nově vybudované čtvrti Brittsbo. Tato trasa je provozována 
společností Nettbuss prostřednictvím elektrických autobusů společnosti Scania. 
 
Vzhledem k tomu, že linka 6 zahájila svou činnost v březnu 2018, tři elektrické 
autobusy už projely více než 120 000 kilometrů. Přes 300 000 cestujících se tiše 
přesunulo do svých pracovních míst a z nich - s nulovými emisemi. 
 
"Na začátku roku 2019 jsme přidali další tři elektrické autobusy od společnosti Scania. 
V plánu máme otevřít další trasu, která povede na letiště v Östersundu", říká Anne 
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Sörenssonová, projektová manažerka projektu elektrických autobusů v Östersundu. 
"Je to jen začátek něčeho většího. Chceme, aby doprava v našem města byla do roku 
2030 zcela bez fosilních paliv," dodává Sörenssonová. 
 
 
 
 

Podrobnější informace poskytne: 

Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK 
Telefon +420 602 344 874 
E-mail viktor.tamayo@scania.cz  
 
Scania je předním světovým poskytovatelem řešení v oblasti dopravy. Společně s našimi partnery a 
zákazníky se ubíráme směrem k udržitelnému systému přepravy. V roce 2016 jsme našim zákazníkům 
dodali 73 100 nákladních automobilů, 8 300 autobusů a také 7 800 průmyslových a lodních motorů. 
Čisté tržby dosáhly téměř 104 miliard SEK, ze kterých bylo přibližně 20 procent spojených 
s poskytováním služeb. Společnost Scania byla založena v roce 1891. Aktuálně působí ve více než 100 
zemích a zaměstnává přibližně 46 000 lidí. Výzkum a vývoj probíhá ve Švédsku a na pobočkách 
v Brazílii a Indii. Výrobní závody se pak nachází v Evropě, Latinské Americe a v Asii s montážními 
závody v Africe, Asii a Eurasii. Scania je součástí Volkswagen Truck & Bus GmBH. Pro více informací 
navštivte: www.scania.com. 
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