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Borås får sin egen flygbusslinje 
Den andra december startar LandvetterExpressen och boråsarna får sin egen 
flygbusslinje. Sju dagar i veckan och med 50 dagliga avgångar vill vi skapa ett 
prisvärt och hållbart resealternativ till och från Landvetter. Resan kommer ta 30 
minuter från Borås Resecentrum, med gott om utrymme för både ben och 
bagage.   

På uppdrag av Västtrafik kör Nobina stadstrafiken i Borås och sedan trafikstarten 2017 
har frågan om en fungerande flygbusslinje varit levande bland kunder och medarbetare.  

I takt med att både Borås och Göteborg Landvetter Airport vuxit har behovet av snabba 
och hållbara resor blivit större, samtidigt som alternativen varit få. Därför etablerar vi nu 
LandvetterExpressen, boråsarnas egen flygbusslinje, med trafik sju dagar i veckan och 
avgångar var 40:e minut. 

Fem specialanpassade bussar kommer att trafikera linjen och tankas med 100% fossilfritt 
drivmedel. Samtliga bussar är utrustade med arbetsytor, USB-laddare och wifi samtidigt 
som det lagts stor energi på större benutrymme och plats för bagage. 

– Fungerande pendlingsmöjligheter till flygplatsen har varit efterfrågat – därför känns det 
extra kul att äntligen starta. Enkelt, prisvärt, hållbart och med utrymme för både dig och 
ditt bagage – det har varit ledmotiven. Nu ser vi fram emot att hälsa våra kunder 
välkomna ombord på LandvetterExpressen och Borås egen flygbusslinje, säger John 
Strand, kommersiell chef på Nobina 

I Borås stannar bussen vid Viareds Företagspark, Resecentrum, Söderbro, Åhaga och vid 
Högskolan. Biljett köper man enklast på LandvetterExpressen.se eller ombord på 
bussen. 

Biljettpriser: 

• Vuxen enkel: 119 kr 
• Barn enkel: 79 kr 
• Vuxen Tur och retur: 189 kr 
• 20-klippkort: 1 499 kr 

 

För mer information och tider besök Landvettterexpressen.se 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
David Erixon, kommunikationschef Nobina, 072-967 02 84 

http://www.nobina.se/
http://www.nobina.se/


 

2 (2) 

Om Nobina 
LandvetterExpressen är en del av Nobina, 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 11 600 medarbetare och 
huvudkontor i Solna, Stockholm. För mer information, se Nobinas hemsida: www.nobina.com. 
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