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Nashville, TN tecknar nytt kontrakt med Opus Inspection  
Metro Nashville har tecknat ett nytt kontrakt med Opus Inspection för att fortsätta bedriva bilprovningspro-
grammet för miljökontroll. Det nya femåriga kontraktet startar den 1 juli 2017 och Metro Nashville har möjlig-
het att förlänga kontraktet ytterligare fem år. Opus Inspection har bedrivit ett helt nyckelfärdigt bilprovnings-
program för miljökontroll för Metropolitan Government of Nashville och Davidson County (Metro Nashville) 
sedan 2007.

Opus bilprovningsprogram i Metro Nashville innehåller integrerade verksamheter i våra flerlinjestationer som man kan 
köra igenom: 

• 6 bilprovningsstationer med totalt 36 testlinjer;
• Helautomatiserade besiktningssystem som bedrivs av 50 anställda besiktningstekniker från Opus; 
• Realtidskommunikation av all besiktningsrelaterad data med alla testlinjer;
• Integrerade fordonsregistreringstjänster; och; 
• Flera mobila besiktningssystem. 

“Vi har haft en långvarig och mycket bra relation med Metro Nashville”, säger Chris Smith, Vice President of Operations 
på Opus Inspection. ”Det är väldigt glädjande att Metro Nashvilles hälsomyndighet har förtroende för vårt företag att 
fortsätta tillhandahålla bilprovningstjänster av hög kvalitet som bilisterna är vana vid. Vi ser fram emot att fortsätta vårt 
samarbete med Metro Nashville under många år framöver.”

Opus beräknar att kontraktsvärdet uppgår till mellan 2,3 MUSD – 3,3 MUSD per år, beroende på användandet av ny 
teknik. 

Det nya kontraktet möjliggör även för Opus Inspection att införa nya självbetjäningskiosker och trådlös remote OBD-
teknik när de nya tillståndsreglerna har införts. 
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För ytterligare information, vänligen kontakta
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opusinspection.com

Peter Stenström, Investor Relations
Tel: +46 765 25 84 93  
E-post: peter.stenstrom@opus.se 
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Om Opus Group 
Opus Group är ett teknologidrivet tillväxtföretag på bilprovningsmarknaden. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och 
innovativ teknik inom IT, utsläppskontroller och fordonsdatakommunikation. Koncernen hade en omsättning på 1 697 MSEK 
under 2016 med ett starkt kassaflöde och god lönsamhet i rörelsen. Opus Group har nästan 1 700 anställda med huvud-
kontor i Mölndal i närheten av Göteborg och 26 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Argentina, Peru, Chile, 
Mexiko och Pakistan. Opus Group har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus Groups 
aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. 


