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Självkörande bussar i Barkarbystaden 
prisade på tech-gala i Berlin  
 

Nobina Technology var i Berlin för att ta emot utmärkelsen “Most Advanced 
Real-Life Testing & Simulation Techniques in Autonomous Driving” på 
Automotive Tech.AD Award, för världens första reguljärtrafik med självkörande 
bussar. 

De självkörande bussarna som sedan oktober 2018 trafikerar linje 549 i Barkarbystaden 
har blivit verklighet tack vare ett samarbete mellan Järfälla kommun, SL och Nobina. 
Bussarna är en av de första pusselbitarna i det som ska bli världens modernaste 
kollektivtrafik.  

Tech.AD Award, som hölls i mars, är det ledande europeiska evenemanget för 
utveckling av autonom fordonsteknik.  

– I Barkarbystaden skapar vi tillsammans världens modernaste stadstrafik. Att vårt arbete 
med självkörande bussar nu prisas internationellt är ett gott betyg som sporrar det 
fortsatta arbetet. Omvärlden har all anledning att vända sina blickar hitåt. Här följer vi 
inte utvecklingen, vi leder den, säger Kristoffer Tamsons trafikregionråd och ordförande 
i SL. 

– Det här samarbetet ligger verkligen i framkant. För mig är det är viktigt att Järfälla, 
både själva och i samarbeten som det här, fortsätter att vara i centrum när det kommer 
till nya innovationslösningar för att förbättra livsmiljö och livskvalitet för både befintliga 
och nya Järfällabor, säger Emma Feldman, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla. 
– Vi är verkligen hedrade över att ta emot det här priset. Tillsammans med Järfälla 
kommun och SL har vi kunnat ta den självkörande tekniken till nästa nivå och gjort de 
självkörande bussarna till en del av den reguljära kollektivtrafiken, säger Peter Hafmar, 
vd för Nobinas innovations- och utvecklingsbolag Nobina Technology.  

Här kan du läsa mer om de självkörande bussarna i Barkarbystaden.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
David Erixon, Kommunikationschef, Nobina, +46 72-967 02 84 
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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 10 miljarder SEK (2018/19), har 11 000 medarbetare och huvudkontor i Solna, Stockholm. För mer 
information, se Nobinas hemsida: www.nobina.com.  


