Pressmeddelande 8 mars 2019

Nobina vinner nya kontrakt för
Västtrafik
Med start i juni 2020 börjar 40 nya bussar att trafikera Bollebygd och Kinna och i
december 2020 tursätts ytterligare 30 nya bussar i området, när Nobina får
förtroendet att driva och utveckla kollektivtrafiken tillsammans med Västtrafik.
Totalt handlar det om två kontrakt, med ett samlat värde av ca 1,4 miljarder
kronor, som spänner över 10,5 år.
Som ett led i Västtrafiks hållbarhetsarbete kommer samtliga 70 fordon att drivas med
förnybara drivmedel. Dessutom kommer de att utrustas med wi-fi, digitala
informationsskärmar och USB-uttag, för att ge resenärerna smidiga resor.
– För Nobina är det förstås oerhört glädjande att kunna fortsätta utveckla den positiva
samverkan som vi har med Västtrafik, som lett till fler och nöjdare resenärer i
kollektivtrafiken, säger Henrik Dagnäs, vd på Nobina Sverige.
Tilldelningsbeslutet kan överklagas till den 18 Mars 2019.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mattias Gelinder, IR-chef, +46 72 96 70 261
David Erixon, Kommunikationschef, +46 72 96 70 284
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 särskild kollektivtrafik under varumärket Samtrans på den svenska marknaden. Bolaget omsätter
drygt 9 miljarder SEK (2017/18), har 11 000 medarbetare och huvudkontor i Solna, Stockholm. För mer
information, se Nobinas hemsida: www.nobina.com.
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