Solna den 13 februari 2017

Tågkompaniet och Nobina tecknar avtal om
ersättningstrafik
Tågkompaniet och Nobina har tecknat avtal om ersättningstrafik, buss för tåg, för tågtrafiken i
Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborgs och Värmlands län. Avtalen
startar den 18 april 2017 och sträcker sig som längst fram till 2024. Avtalet fungerar som en ram
där volymer och andra detaljer gör att avtalsvärdet inte kan fastställas på grund av att det
innefattar både oplanerad och planerad tågersättning.
”Nobina har visat kompetens och skicklighet i att planera och genomföra tågersättning på ett
kundorienterat och effektivt sätt. Därför föll valet på Nobina när vi skulle välja partner. Vi ser fram
emot att tillsammans med Nobina erbjuda en lösning som överträffar våra kunders förväntningar
när tåget inte kan gå,” säger vd Mats Gustafsson Tågkompaniet .
Nobina har lång erfarenhet av att framgångsrikt köra ersättningstrafik. Nobinas buss-förtågerbjudande är en genomarbetad tjänst, där bland annat Nobinas centrala
trafikledningsresurser, tillgängliga dygnet runt, används för att på effektivaste sätt bistå
Tågkompaniet med både planerad ersättningstrafik och för snabba insatser vid störningar i
tågtrafiken. Utöver trafikledning kommer Nobina samarbeta med underleverantörer i de områden
där Nobina idag inte är verksamt.
”Vi ser fram emot samarbetet med Tågkompaniet. Nobina kör busstrafik över stora delar av
Sverige, vilket ger oss goda förutsättningar att snabbt och effektivt hitta lösningar i alla lägen. Med
vår buss-för-tåg lösning säkrar Tågkompaniet och vi tillsammans hela resan för resenären –
oavsett om det handlar om resor en vanlig dag eller om det handlar om att dimensionera
ersättningstrafik vid störningar”, säger Jan Bosaeus, VD för Nobina Sverige AB.
Tågkompaniet, som bedriver upphandlad trafik, kör 56 000 tågavgångar och genomför cirka 5
miljoner resor per år.
Med buss-för-tåglösningar hos flera uppdragsgivare i de Nordiska länderna, kan Nobina med sin
erfarenhet och storskalighet erbjuda lokalanpassade helhetlösningar med dygnet-runt support.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Annika Molander, kommunikationsdirektör Nobina AB, +46 73-355 06 16
Henrik Birath, Affärschef Nobina Sverige, +46 70-187 29 01
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 13 februari, 2017, kl. 12:50.

