
 
 

 

 

  

Skånetrafiken förlänger avtal med 
Nobina och satsar på elbussar 

Nobina får förlängt förtroende av Skånetrafiken att bedriva stadstrafik i Malmö. 

Genom optionsförlängning möjliggörs en satsning på elbussar i Malmö. Avtalen, 

Malmö Central och Malmöexpressen förlängs med två år, fram till 2021 och 

omfattar totalt 83 tursatta bussar varav Nobina kommer att köpa in 13 nya 

elbussar. 

Genom att hela Linje 7 från och med december 2018 övergår till eldrift tas ytterligare 
steg mot Malmö stads mål om att införa en eldriven kollektivtrafik. Bussarna som laddas 
med grön el bidrar till en bättre luftkvalité men också till en tystare kollektivtrafik. Där 
bullerfrågan har kommit att bli allt viktigare i takt med att städer förtätas och nya 
bostäder byggs.  
 

- Det känns oerhört glädjande att fortsatt kunna bidra till ökad framkomlighet och  

hållbarhet i Malmö genom att erbjuda en helhetslösning för eldrift av linje 7. Vi är 

också stolta över att vi som operatör och som en av de första i Sverige etablerar 

eldrift i större skala. Vi kan nu på ett bra sätt använda erfarenheterna från tidigare 

tester och piloter, säger Per Karlsson, Trafikchef på Nobina i Malmö 

 

- Detta är ett första steg mot en tyst, hållbar och attraktiv stadstrafik. Genom 

satsningen hoppas vi på ännu fler och nöjdare resenärer och malmöbor i en allt 

tystare stadsmiljö, säger Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken. 

 

- För våra resenärer kommer de nya miljöanpassade bussarna innebära en hög 

resande- och pendlarkomfort med anpassad interiör till vår nya design för olika 

behov. Det kommer att finnas möjlighet att koppla upp sig mot nätet och bussarna 

är utrustade med så kallad infotainment för bättre information. För såväl resenärer 

som för kringboende ger elbussarna en i stort sett bullerfri miljö, säger Jan-Åke 

Bergmark, affärsområdeschef, Skånetrafiken. 

 

 

 



 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Annika Molander, kommunikationsdirektör Nobina AB, +46 73-355 06 16 

David Erixon, kommunikationschef Nobina Sverige, +46 72 967 02 84 

Linus Eriksson och Jan-Åke Bergmark nås genom Anna Fjellner, pressansvarig 

+46 76 889 05 52 

 
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 närmare 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 närmare 9 miljarder SEK (2016/17) och har dryga 12 000 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 15 juni, 2017, kl. 15:00. 
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