Solna den 6 oktober 2016

MTR och Nobina tecknar avtal om ersättningstrafik
MTR och Nobina har tecknat avtal om ersättningstrafik för Stockholms pendeltåg. Avtalet
startar den 11 december 2016 och löper på tio år med option på fyra år därutöver. Avtalet
fungerar som en ram där volymer och andra detaljer avgörs av infrastrukturens utveckling i
Stockholmsregionen under de kommande åren.
”Det känns bra att få till ett avtal som säkrar våra gemensamma kunders resor vid såväl planerade
pendeltågsavstängningar som akuta händelser. Att vi valt att samarbeta med Nobina beror på att
vi tillsammans har kommit fram till ett kundorienterat och effektivt sätt att organisera och
genomföra ersättningstrafiken, säger Dan Hildebrand, VD MTR Pendeltågen.
Nobina har bred erfarenhet av att framgångsrikt köra ersättningstrafik. Ett exempel på detta är
den gångna sommarens avstängningar i pendeltågstrafiken, då Nobina stod för huvuddelen av
ersättningstrafiken och levererade resor med hög kundnöjdhet. I avtalet med MTR ökar
resurserna till ersättningstrafik för att kunna ge kunden en snabbare insats vid störningar i
pendeltågstrafiken.
”Nobina kör idag busstrafik i alla väderstreck runt Stockholms innerstad på uppdrag av SL. Det ger
oss bra förutsättningar att snabbt och effektivt hitta vägar för ersättningstrafik i tuffa lägen. Vi ser
vårt samarbete med MTR som en viktig del för att säkra hela resan för våra gemensamma
resenärer – oavsett om det handlar om passning mellan buss och tåg en vanlig dag eller om det
handlar om att dimensionera ersättningstrafik vid störningar”, säger Jan Bosaeus, VD för Nobina
Sverige AB.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maryam Yazdanfar, Public Affairs- och kommunikationschef Nobina Sverige AB, 070-187 28 42
Annika Molander, kommunikationsdirektör Nobina AB, 073-355 06 16
Åsa Elm, Kommunikationschef MTR Nordic AB, 076-641 14 07

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
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