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VÄLKOMMEN TILL 

KEOLIS

Information till medarbetare i Uppland
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Mötesinnehåll

 Vi behöver medarbetare!

 Om Keolis

 Medarbetare

 Våra fordon och trafiknära IT

 Förberedelsearbetet

 Frågor och svar
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Vi behöver medarbetare till Keolis

Gör en intresseanmälan om arbete på Keolis direkt efter det här mötet! 

Viktiga hållplatser 

September

Skicka in din 

intresseanmälan

Oktober

Du får löpande information 

via mail (om du gjort 

intresseanmälan)

Början av 2022

Rekrytering startar
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Keolis globalt

• Tillhandahåller 3 miljarder resor per år i 16 länder 

• 300 huvudmän runt om i världen

• Omsätter ca 60 miljarder kronor och har ca 65 000 anställda

• Ägs av långsiktiga och stabila aktörer, 70 % SNCF och 30 % CDPQ

https://www.sncf.com/sncv1/en/group
https://www.cdpq.com/en/about-us
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Keolis i Sverige

Keolis i Sverige etablerades 2003 genom förvärvet av Busslink. 

Keolis Sverige AB tillhandahåller  i dag resor med buss i fyra 
svenska geografiska regioner. 

Organisationen karakteriseras av ett starkt lokalt ägarskap 
inom varje trafikområde (TO) med stödfunktioner som utgår 
från bolagets huvudkontor i Stockholm. 

Omsättning: 4,7 miljarder SEK

Anställda: ca 4 500, varav ca 85 % förare

Bussar: ca 1 600 fordon, 100 % förnybart drivmedel

Utbudskilometer/år: 84 miljoner km, drygt 2 000 varv runt jorden

Utförd trafik: 99,9 %

Mest

Karlstad

Dalarna

TO GBG

Göteborg

Uppland

TO Norr

TO Syd

TO STHLM

Stockholm
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Vår vision: Vi utvecklar resandet och överträffar våra resenärers 
förväntningar – varje dag

Vi sätter säkerheten 

främst

99,9 % utförd trafik

Vi sätter resenären i 

fokus

860 000 resenärer per 

dag

Vi tar ansvar och 

respekterar varandra

Mest nöjda resenärer av 

alla bussoperatörer i 

Sverige
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Hållbarhet i fokus

Modern och 100% 

fossilfri bussflotta

Miljöperspektiv på allt –

från inköp till omläggning 

av linjenät

Elhybridbussar och 

eldrivna fordon 
Samhällsansvar

Utbildning av förarna i 

sparsam körteknik

Digital språkutbildning 

(språkapp)

Certifierade enligt ISO 14001 

(miljö), ISO 9001 (kvalitet) och 

ISO 39001 (trafiksäkerhet)
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Keolis i Uppland

 Två kontrakt och flera underleverantörer sätts 
samman till ett trafikområde

 Nytt linjenät i Enköpings stad

 Än mer fokus på hållbarhet och miljö

 Ökade krav och förväntningar på digitalisering



9

Vad innebär det vid anställning på Keolis 

Vid anställning hos oss:

Som bussförare behåller dina tjänsteår och därmed samma löneklass (enligt BBA)

För medarbetare som i dag arbetar på Transdev och är tillsvidareanställda tillämpas tillsvidareanställning som 
utgångspunkt från start

För medarbetare som i dag arbetar på Transdev och är provanställda, tillämpas provanställning hos Keolis

Dessutom får du:

Introduktionsutbildning

Karriärutveckling

Arbetsgemenskap

Närvarande chefer

Friskvårdsbidrag 
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Du behövs!

Sök dig till oss! Vi kommer behöva din kompetens för att tillsammans klara av kommande 
utmaningar inom regionen.

Vi söker dig som:

• Vill bidra till att vidareutveckla kollektivtrafiken inom hela Uppland

• Har en stort engagemang och är duktig på det du gör

• Sätter resenärerna i fokus och säkerheten främst 

Skicka in din intresseanmälan redan idag!

Länk till intresseanmälan hittar du på 

keolis.se/uppland
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Fordon i Uppland
Nya Scania biogasbussar Volvo 8900, Keolis utan dörr bak dock

Volvo elhybrider till Enköping Mercedes sprinter I Bålsta
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Till största delen ny fordonspark

 58 st biogasbussar. Det blir nya Scania Citywide (en ny generation av Citywide). Biogasbussarna kommer 
placeras i Uppsaladepån.

 Efter önskemål från Enköpings stad så kommer Enköping stadstrafik köras med Elhybridbussar. Det blir nya 
12-meters Volvo Elhybridbussar. All laddning kommer att ske på depån (eller under färd), inga laddstolpar på 
stan. 

 Komfortbussar blir nya Volvo 8900 boggibussar med normalgolv. Det blir färre komfortbussar än vad som 
körs i dag. På bilden är det 3 dörrar, vi kommer att ha två, en fram och en i mitten

 Sjukresebussar blir nya Volvo 8900, i stort sett likadana som idag.

 Mjuka linjen i Bålsta kommer köras med nya eldrivna Mercedes Sprinter.

Biogasbussar och elhybrider  bra ur ett hållbarhetsperspektiv
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Trafiknära IT

 Realtidspositionering

 Passagerarräkning

 Trygghetskamera

 Linjeguide i ny förarskärm

 Fordonsinformation

 Infotainment med dubbla skärmar

Lösningar i korthet
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Förberedelseplan

Initiering Förberedelse Trafikstart Uppföljning
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INTRESSEANMÄLAN

https://www.keolis.se/



