
 

  

 

Nobina ingår avtal om akut 
tågersättning för Öresundstågen 

I ett nytt avtal om tågersättning för oplanerade avbrott i Öresundstågens trafik 

kommer ett nära samarbete mellan SJ Öresund, Bergkvara buss och Nobina att 

skapa förutsättningar för snabba lösningar med resenärerna i främsta fokus. 

Från december 2020 kommer SJ Öresund att ansvara för drift och underhåll av 

Öresundstågen. För att kunna lösa behov av ersättningstrafik vid oplanerade 

trafikavbrott, ingår nu SJ Öresund avtal med Nobina och Bergkvara buss. Avtalet 

innebär ett nära samarbete mellan de tre parterna där respektive part bidrar med sin 

expertis. Genom ett proaktivt arbete kommer Nobina att ha tydlig fokus på att skapa 

förutsättningar som möjliggör korta inställelsetider samt ger tydlig och relevant 

information till resenärerna. 

– När ett avbrott i trafiken inträffar är det viktigaste för resenären att direkt få tydlig och 

relevant information om vilka andra resalternativ som finns. Det minskar stress och gör 

att resenären, trots en oväntad störning, ges goda förutsättningar att kunna fortsätta sin 

resa. Ytterligare en viktig faktor är självfallet också att ersättningstrafiken snabbt finns på 

plats, så att resenären har möjlighet att nå sitt slutmål i tid, säger Bahez Rashid, affärschef 

för Nobina Extratrafik.  

Avtalet för akut tågersättning innefattar lösningar för ersättningstrafik för alla oplanerade 

trafikavbrott för Öresundstågen inom de närmaste 48 timmarna. Uppdraget blir ett 

komplement till den upphandling som Nobina vann tidigare i år, där Nobina fick 

förtroende av Skånetrafiken att samordna all planerad ersättningstrafik för den 

spårbundna trafiken inom Öresunds- och Pågatågssystemet.  

Avtalet för akut tågersättning löper under fyra år med möjlighet till förlängning. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

David Erixon, Kommunikationschef, +46 72-967 02 84 

 

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 
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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 

närmare 11 miljarder SEK (2019/20), har 11 700 medarbetare och huvudkontor i Solna, Stockholm. För 

mer information, se Nobinas hemsida: www.nobina.com.  


