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Pressmeddelande 2021-10-18 

Ny 10/30-biljett på besök i SL-trafiken 
Idag lanserar SL en ny biljettyp i samarbete med Nobina. Biljetten gör det möjligt 
att välja 10 valfria resdagar, när som helst under 30 dagar. Med den nya 10/30-
biljetten vill SL undersöka hur mer flexibla biljetterbjudanden kan attrahera fler 
resenärer till kollektivtrafiken i spåren av pandemin.  

Resandet i SL-trafiken har minskat kraftigt under pandemin. För att på kort och lång sikt 
säkerställa att människor fortsatt väljer att resa med kollektivtrafiken finns behov av ökad 
kunskap kring förväntningar på nya biljettlösningar i förhållande till människors delvis nya 
resvanor.  
− Våra samarbeten med entreprenörer, innovatörer och operatörer gör att vi ständigt kan 
finna nya sätt att pröva gränserna för kollektivtrafiken. Med hjälp av vår operatör Nobina 
kan vi här testa ett flexibelt 30-dagarskort i syfte att göra det enklare för fler att återvända 
som resenärer till SL-trafiken, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och 
ordförande för SL. 
10/30-biljetten kommer att finnas till försäljning under en försöksperiod om sex månader 
för att sedan utvärderas som en eventuell del av det ordinarie biljettsortimentet. Nobina 
kommer att vara återförsäljare för den nya biljetten i Travis-appen.  
− Vi är såklart glada för det förtroende som SL visar oss genom att låta Travis bli 
återförsäljare för nya biljettlösningar i mobilen. Till följd av pandemin har många 
människor ställt om till att delvis arbeta hemifrån och vi är nyfikna på att se hur 
resenärerna kommer att ta emot möjligheten att köpa en mer flexibel periodbiljett, säger 
John Strand, VD för Travis. 
Biljetten gäller för obegränsat resande i SL-trafiken under tio valfria resdagar inom loppet 
av en 30-dagarsperiod. Biljetten kommer att kosta 710 kr (helt pris) respektive 480 kr 
(rabatterat pris). 
Från och med idag öppnas också möjligheten för Travis-användare att köpa SLs 
traditionella 30-dagarsbiljett.  
− Det gör att resenärer som köper sina periodbiljetter i Travis enkelt och smidigt kan 
kombinera sina SL-resor med exempelvis elsparkcyklar, taxiresor eller bilpool. På så sätt 
är även dagens nyhet ett stort steg på vägen mot mer av kombinerad mobilitet i 
Stockholmsregionen. Att kunna planera, boka och betala sin resa på ett och samma 
ställe, det är vad vi vill åstadkomma för resenärerna, säger John Strand. 

Fakta 
Travis är Nobinas smarta reseplanerare för framtidens mobilitetslösningar. 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 är idag den största och snabbast växande plattformen för kombinerad mobilitet 
(eller MaaS, Mobility as a Service) i Sverige. 
Läs mer på www.travis.se 

http://www.travis.se/
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För ytterligare information, vänligen kontakta: 
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  

http://www.nobina.com/

	Ny 10/30-biljett på besök i SL-trafiken
	Om Nobina


