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Pressmeddelande 2021-06-04 

Nobina får förnyat förtroende i Trollhättan och 
Vänersborg 
Nobina får fortsatt förtroende att driva kollektivtrafik i Vänersborg, Trollhättan och 
Lilla Edet. De två kontrakten är värda totalt drygt 1,7 miljarder SEK under 
avtalstiden. Kontrakten omfattar totalt cirka 65 tursatta el- och biogasbussar, och 
trafikstarten sker i december 2022.  

Västtrafik har beslutat att ge Nobina förnyat förtroende att bedriva kollektivtrafik i 
Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, inom ramen för två olika trafikkontrakt.   
Det ena kontraktet omfattar cirka 45 tursatta bussar, med stadstrafik i Trollhättan, och 
landsbygdstrafik mellan Trollhättan-Lilla Edet, Trollhättan-Älvängen, Trollhättan-
Nossebro, trafik som Nobina redan kör i dag. För stadstrafiken innebär avtalet 100 
procent elbussar, och för landsbygdsbussarna 100 procent biogasbussar.   
Det andra avtalet omfattar cirka 20 tursatta bussar, med stadstrafik i Vänersborg, samt 
landsbygdstrafik mellan Vänersborg-Trollhättan. Nobina kör även denna trafik idag.   
Avtalet innebär 100 procent elbussar i stadstrafiken, och för landsbygdsbussarna nära 
100 procent biogas.   
Avtalstiden för båda trafikavtalen är tio år, med start i december 2022.   
− Det känns väldigt bra att få fortsätta resan och omställningen av kollektivtrafiken 
tillsammans med Västtrafik, och hur vi på det här sättet tar nästa steg mot högt ställda 
miljömål samtidigt som vi skapar en ännu bättre kollektivtrafik. Tillsammans kommer vi nu 
att kunna ge våra resenärer trygga, välkomnande och långsiktigt hållbara resor, säger 
Henrik Dagnäs, vd Nobina Sverige.  
Tilldelningsbeslutet kan överklagas fram till och med den 14 juni 2021.   

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Mattias Gelinder, finans- & IR-chef 
mattias.gelinder@nobina.com   +46 72 967 02 61 
David Erixon, kommunikationschef 
david.erixon@nobina.se   +46 72 967 02 84 

Om Nobina 
Vi är Nobina. Med 12 000 medarbetare i fyra länder är vi Nordens största företag inom kollektivtrafiken. Varje 
dag, året runt, väljer en miljon människor att resa mer hållbart med oss. Från norr till söder, i stadsmiljö och 
på landsbygden. Till nästa hållplats, eller hela vägen hem. Tillsammans med våra resenärer och uppdrags-
givare är vi stora nog att göra skillnad, på riktigt. Från ett välkomnande bemötande och en bekväm bussresa, 
till ny smart teknik som bidrar till fler fossilfria resor. En unik möjlighet att skapa förändring. 

Koncernen är verksam i Sverige, Norge, Danmark och Finland och omsatte 2019 närmare 11 miljarder 
kronor. På den svenska och danska marknaden erbjuder Nobina även omsorgsresor under varumärket 
Samtrans respektive Örslev. Nobina är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. 

Tillsammans förflyttar vi samhället varje dag. 

Mer information finns på: www.nobina.com 
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