
 
 
 
Solna den 24 januari 2017 
 

Hemligt hackaway ska utveckla framtidens resande 

 

Nobina Technology – utvecklingsbolaget inom den börsnoterade Nobinakoncernen –  arrangerar 

nu tillsammans med eventbyrån Confetti, Drive Sweden, Ericsson och TrafikLab ett hackaway för 

utvecklare på hemlig ort. Temat är framtidens resande och vinnaren får representera Sverige på 

det globala hacket under Global Public Transport Summit i Montreal i maj. 

Bland kodare, designer och andra kreatörer har fyrtio deltagare valts ut för att åka iväg till en 
hemlig destination helgen den 27 – 29 januari. Under restiden passar man på att lära känna 
varandra och spåna idéer inför själva hacket som sedan pågår i 24 timmar.  
 
Temat för hacket är framtidens resande. Resultatet kan bli webblösningar eller appar för allt från 
reseplanering och störningsinformation till betalsätt och annat som har med ämnet att göra.  
 
– Det här är vårt första hackaway och det ska bli spännande att se vad deltagarna lyckas skapa 
under ett intensivt dygn. Att ha ett tema som framtidens resande och transporter är naturligt – 
det är ett av de innovationsområden som växer snabbast just nu, säger Anna Haeger, 
affärsutvecklare på Nobina Technology. 
 
– Som ett av landets strategiska innovationsprogram har vi i Drive Sweden en fantastisk möjlighet 
att vara med och förändra sättet vi reser på. Så här långt har vi oftast lagt vårt krut på traditionella 
utvecklingsprojekt, men framtidens mobilitet är hårt kopplad till den yngre generationens 
förutsättningar och förväntningar. Det ska därför bli väldigt roligt att se vilka nya perspektiv som 
kommer fram under detta hackaway, säger Jan Hellåker, vd på Drive Sweden. 
 
Vinnaren presenteras i samband med Tech Meetup Stockholm som anordnas den 6 februari på 
Hilton Hotel, Slussen. Priset är logi och resa till Montreal den 15 – 17 maj 2017 för att 
representera Sverige på det globala hacket under Global Public Transport Summit som anordnas 
av UITP.  
 
Hackathon är ett evenemang där man träffas för att programmera och inspireras av varandras 
förmåga att skriva kod. Och hackaway är ett hackathon där man åker iväg till en hemlig ort.  
 
Arbetet utförs inom det strategiska innovationsprogrammet för Drive Sweden, en gemensam 
satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. 
 
Hashtags: #TravelHackaway och #y4pthackathon 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Annika Molander, kommunikationsdirektör Nobina AB, 073-355 06 16  
Anna Haeger, affärsutvecklare Nobina Technology, +46 737 00 95 57 
 



Om Nobina Technology 
Nobina Technology är ett innovationsbolag som tillsammans med utvalda partner utvecklar tjänster för att förenkla 

människors vardagsresande. Nobina Technology kopplar samman kollektivtrafik och andra färdsätt med nya smarta 

produkter som appar, system och självkörande fordon så att människor snabbare och enklare kan förflytta sig från dörr till 

dörr på ett miljövänligt sätt. Nobina Technology grundades 2016 och är ett helägt dotterbolag i den börsnoterade 

Nobinakoncernen (NOBINA). Läs mer på www.nobina.com/en/nobina-technology.  

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  

http://www.nobina.com/en/nobina-technology
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