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Pressmeddelande 2022-09-27 

Ruter utökar samarbetet med Nobina genom att 
nyttja optionen på fler elbussar 
Ruter väljer att utöka samarbetet med Nobina i samband med nyttjandet av en 
option på 14 elektriska ledbussar på linje 23 mellan Lysaker och Simensbråten. 
Optionen är ett tillägg till det kontrakt som Nobina vann i juni 2022, där Nobina fick 
både förnyat och utökat förtroende att driva och utveckla stadstrafiken i Oslo med 
omnejd.  

Optionen på 14 tursatta elektriska ledbussar innebär att hela linje 23 från och med 
trafikstarten i december 2023 kommer att elektrifieras, och är ett led i Nobinas löfte om att 
alltid erbjuda resenärerna hållbara resor. Totalt innefattar kontraktet mellan Nobina och 
Ruter 70 tursatta fordon, där optionen innebär en ökning på 25 procent från de tidigare 56 
tursatta fordonen.  
− Det är glädjande att Ruter har valt att nyttja och tilldela Nobina denna option för 
elektriska ledbussar. Vi ser fram emot att fördjupa vårt samarbete med Ruter och 
tillsammans få erbjuda Oslobor ännu fler möjligheter till hållbara, trygga och välkomnande 
resor, säger Jan Volsdal, vd Nobina Norge.  

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
David Erixon, kommunikationschef 
david.erixon@nobina.se   +46 72 967 02 84 

Om Nobina 
Vi är Nobina. Med 13 000 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 2021/2022 närmare 13 miljarder 
kronor. På den svenska och danska marknaden erbjuder Nobina även omsorgsresor under varumärket 
Samtrans Göteborgs Buss, Telepass respektive Ørslev. 

Tillsammans förflyttar vi samhället varje dag. 

Mer information finns på: www.nobina.com  
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