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Pressmeddelande 2021-10-07 

Travis och Tier inleder nytt samarbete 
Travis, den smarta reseplaneraren för framtidens mobilitetslösningar, inleder 
samarbete med Tier, som har en utmärkt geografisk täckning av elsparkcyklar i 
Stockholm. I och med samarbetet får Travis användare möjlighet att boka och 
betala sina resor med elsparkcyklarna direkt i Travis. Det nya erbjudandet blir ett 
viktigt tillskott till det ekosystem av delade och hållbara resemöjligheter som redan 
finns i Travis, alla Stockholms färdsätt i en och samma app. 

I Travis kopplas reseplanering för kollektivtrafik, bildelning, elsparkcyklar, cyklar och taxi 
samman med reseinformation i realtid och smarta effektiva on demand-tjänster såsom 
exempelvis biljettköp in-app. Den aktuella resan ska bestämma färdsättet och inte 
tvärtom. 
Travis fortsätter att växa med nya tjänster, funktioner, samarbeten och användare och 
appen har idag blivit den största och snabbast växande plattformen för kombinerad 
mobilitet (eller MaaS, Mobility as a Service) i Sverige.  
− Vi försöker ständigt erbjuda fler och bättre tjänster av smart hållbar mobilitet till alla 
Travis användare. Därför känns det riktigt kul att nu inleda ett samarbete med Tier, som 
delar både vår ambition och vision för framtidens mobilitetslösningar, säger John Strand, 
vd på Nobina Travis. 
− Samarbetet med Travis går helt i linje med Tiers vision för den framtida staden, där det 
ska vara enkelt att ta sig runt i Stockholms stad, samt att det ska vara smidigare att välja 
miljövänliga transportval än att åka korta och onödiga bilresor, säger August 
Svedenstedt, Sverigechef på Tier. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
David Erixon, kommunikationschef, Nobina 
david.erixon@nobina.se   +46 72 967 02 84 
Sofia Juhlin, Head of PR & Marketing, Nordic 
sofia.juhlin@tier.app   +46 763 40 04 04 

Om Tier i Sverige 
TIER Mobility är Europas ledande leverantör av mikromobilitet, med målet att ändra mobiliteten för gott. Det 
sker genom att förse folket med olika typer av lätta eldrivna fordon, såsom elsparkcyklar, elcyklar och 
elmopeder. De drivs genom företagets speciella energinätverk, så att TIER kan hjälpa städerna att minska sitt 
bilberoende. TIER grundades 2018 av Lawrence Leuschner, Matthias Laug och Julian Blessin, och har sitt 
huvudkontor i Berlin men finns för närvarande representerat i över 100 städer i 12 länder i Europa och 
Mellanöstern. Fokus ligger på att tillhandahålla en säker, prisvärd och hållbar mobilitetslösning, och TIER har 
därför varit klimatneutralt sedan 2020. TIER:s investerare är bland andra SoftBank Vision Fund 2, Mubadala 
Capital, Northzone, Goodwater Capital och White Star Capital. 

Mer information finns på: www.tier.app  
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Om Travis 
Nobina Travis, är en del är en del av Nobina-koncernen, Nordens största kollektivtrafikföretag. 

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 uppdragsgivare 
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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