Solna den 11 januari 2017

Nobina testar elbussar på Norges mest passagerartäta
linje
Nobina Norge kommer att delta i ett tvåårigt testprogram av el-ledbussar tillsammans med
trafikhuvudmannen Ruter i Oslo. Testkörning av elbussar startar under 2017, i syfte att ställa om
till fossilfri kollektivtrafik som ett led i att nå Oslo Stads ambitiösa klimatmål för 2030.
Nobina kommer att köpa in två el-ledbussar som ska trafikera sträckan Snarøya-Grorud på linje 31
i Oslo, den mest passagerartäta busslinjen i Norge med 50 000 passagerare per dag. Bussarna,
som är 18 meter långa depåladdade stads-ledbussar, ska vara i trafik senast under november
2017.
”Vi ser fram emot att få testköra dessa klimatvänliga och tystgående bussar tillsammans med
Ruter. Linje 31 har cirka 15 miljoner passagerare per år, så det blir ett bra test för att mäta
passagerarnöjdhet och driftsfunktionalitet. Nobina har en bred elbuss-erfarenhet från andra
marknader som vi nu kan återanvända även i detta test. Vi är glada över att vara en del i det
arbete som Ruter bedriver för ett bättre klimat”, säger Sjur Brenden, marknadschef för Nobina
Norge.
Testerna görs inom befintliga trafikavtal och ska pågå i två år. Totalt ska sex bussar rullas ut i
testprogrammet, varav Nobina kommer att köra två av dem.
Den stora utrullningen av tystgående och fossilfria bussar planeras att starta under 2020, med
målet att 60 procent av alla bussar i Oslo-området ska vara eldrivna 2025. Målen är att göra
kollektivt resande mer attraktivt och att reducera klimatutsläppen i Oslo med 50 procent till 2020
och med 95 procent till år 2030.
Nobina har kört elbuss i Sverige sedan 2006 och har idag 12 elbussar i Sverige, vilket gör Nobina
till den mest erfarna elbussoperatören i Norden.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Annika Molander, kommunikationsdirektör Nobina AB, 073-355 06 16
Sjur Brenden, marknadschef Nobina Norge, +47 98268888
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

