Solna den 27 september 2016

Nobina får förlängt bussuppdrag i Norrtälje
Trafiknämnden i Stockholm läns landstings har beslutat att förlänga uppdragsavtalet med
Nobina avseende busstrafiken i Norrtälje. Avtalet förlängs med två år och sträcker sig i och med
detta beslut fram till juni 2021.
Nobina tog över trafiken i Norrtälje 2011 och har i uppdragsavtalet haft tydligt satta mål med
resenären i fokus. Bland annat har det legat i uppdraget att öka både antalet resenärer och
andelen nöjda resenärer, något som Nobina har arbetat oavbrutet med sedan starten 2011.
”SL skriver i sitt beslutsunderlag att vi har SLs nöjdaste resenärer, något vi är mycket stolta över.
Samarbetet med SL och Norrtälje kommun har resulterat i en stark resandeutveckling, ökad
valideringsgrad och kundnöjdhet och det är med stor glädje vi tar emot beskedet att vi nu har fått
förlängt förtroende i Norrtälje”, säger Jan Bosaeus, vd Nobina Sverige.
Avtalet löper fram till juni 2019 med möjlighet till två års förlängning och det är förlängningen som
Trafiknämnden nu har fattat beslut om. Avtalet gäller således fram till juni 2021 och inkluderar
trafik med drygt 90 bussar, bland annat de populära dubbeldäckarna mellan Norrtälje och
Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Annika Molander, kommunikationsdirektör Nobina AB, 073-355 06 16

Om Nobina
Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör avseende kollektivtrafik med buss. Bolagets expertis avseende
prospektering, anbudsförfaranden samt en aktiv förvaltning av kontrakt gällande kollektivtrafik med buss, i kombination med
en långsiktig leverans av tjänster med hög kvalitet, gör Nobina branschledande i termer av lönsamhet, utveckling och initiativ
som främjar en sundare bransch. Varje dag ser Nobina till att över en miljon människor kommer till sitt jobb, sin skola eller
andra aktiviteter genom att leverera kollektivtrafik med buss i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Nobina tillhandahåller
även expressbusstrafik under varumärket Swebus på den svenska marknaden. Bolaget omsätter drygt 8 miljarder SEK
(2015/16) och har cirka 10 000 medarbetare med huvudkontor i Solna, Stockholm. För mer information, se Nobinas hemsida:
www.nobina.com

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2016, kl. 16.30.

