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Ny rese-app lanseras i Barkarbystaden 
Kollektivtrafiksatsningen i Barkarbystaden tillhör de mest framstående 
stadstrafikprojekten i världen. Med Europas första självkörande bussar i reguljär 
linjetrafik, elbussar och kapacitetsstarka BRT-bussar kommer Barkarbystadens 
stadstrafik att vara helt unik i sitt slag. Till detta lanseras nu en ny 
mobilitetstjänst genom rese-appen Travis. 

Travis är en smart reseplanerare där kollektivtrafik, bildelning, elsparkcyklar och taxi 
kopplas samman med både reseinformation och on demand-tjänster i realtid. Aldrig 
tidigare har det varit så enkelt att välja hur du vill ta dig fram och betala för din resa. Den 
16 oktober lanseras Travis i Barkarbystaden. 

– Det här må vara ett litet steg för världen i stort, men är ett verkligt språng framåt för 
kollektivtrafiken. SL-trafiken blir nu först i Sverige med digitala biljettombud. Detta hand 
i hand med en verklig satsning på mobilitet som gör det möjligt för människor att enkelt 
skräddarsy sin resa efter egen vilja och eget behov, snarare än efter gårdagens 
byråkratiska gränser, säger Kristoffer Tamsons, trafikregionråd och ordförande för SL. 

– Jag är glad att vi nu tar det här steget och fortsätter att utveckla världens mest moderna 
kollektivtrafik som kommer att innebära ett lyft för hela Järfälla. En modern 
kollektivtrafik och effektiva mobilitetslösningar är en viktig del i bygget av 
Barkarbystaden och i vårt arbete att skapa ett attraktivt område för kontor och bostäder, 
säger Emma Feldman, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla. 

– Vi är både förväntansfulla och ivriga. Genom att erbjuda enkla möjligheter att planera, 
boka och betala sin resa samtidigt som vi gör det enklare att kombinera SL-resor med 
andra färdmedel hoppas vi kunna få ännu fler människor att resa kollektivt. Vi ser fram 
emot att öppna Travis för allmänheten, säger John Strand, kommersiell chef på Nobina 
Sverige. 

 

Fakta 

Sedan 2016 har Nobina i samarbete med SL erbjudit Stockholms pendlare reseplaneraren 
Res i STHLM för att underlätta det dagliga resandet. Samtidigt har Nobina genom 
innovation- och utvecklingsbolaget Nobina Technology arbetat med utvecklingen av 
framtidens smarta reseplanerare. Genom appen Travis erbjuder Nobina nya tjänster för 
mobilitet, med Barkarbystaden som första anhalt.  
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Travis erbjuder som första fristående reseplanerare en möjlighet att köpa SL-biljetter 
direkt i appen. Genom att SL under en testperiod utsett Nobina till digitalt 
försäljningsombud för SL-biljetter kommer dessa att kunna säljas direkt i den nya appen, 
utan vidare hänvisning till SLs egna biljettköpsfunktioner. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
David Erixon, kommunikationschef Nobina, 072 967 02 84 
Emil Johansson, pressekreterare Region Stockholm, 070 737 76 33 
John Backvid, politisk sekreterare Järfälla, 073 077 79 75 

 


