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MultiQ fortsätter att ta marknadsandelar inom kollektivtrafiken i 
Danmark 
 
Bussbolaget Anchersen väljer att teckna avtal med MultiQ avseende en totallösning för 
kommunikation i bussar. Avtalet gäller 33 bussar som ska i drift i Köpenhamn. Ordervärdet är  
4 MSEK och leverans sker under en treårsperiod.   
 
Anchersen kommer att ta över driften av två busslinjer i Köpenhamn, linje 350S och linje 18. Linje 18 blir 
en av de två första elektriska busslinjerna i Köpenhamn. Inom kollektivtrafiken i Danmark och övriga 
Norden råder en ökad digitalisering för ett smartare och smidigare resande. Satsningar som ska leda till 
en förhöjd andel resenärer.  
 
Vi har fått ett mer flexibelt resande där uppdaterad trafikinformation blivit allt viktigare. MultiQ erbjuder 
en komplett IT-lösning med information till passagerare samt trafikledning till föraren.  
 
”Anchersen arbetar målmedvetet med att ständigt höja kvalitén på reseupplevelse. Att de väljer MultiQ 
som partner visar att vi har ett starkt erbjudande till marknaden. Vi ser fram emot ett gott samarbete”, 
säger Mads Henrik Hansen, vd MultiQ Danmark.  
 
Många aktörer väljer nu att investera i smarta kommunikationslösningar för ett smartare samhälle. 
Sydtrafik vann nyligen pris för sin satsning på utomhusskärmar där resenärerna får realtidsinformation 
kring avgångs- och ankomsttider samt uppdateringar kring eventuella trafikstörningar. Köpenhamns 
busslinje 5C, Nordens mest trafikerade busslinje satsar på information till både passagerare men också 
mellan förare och trafikledning. Skånetrafiken i Sverige har länge varit en av de drivande aktörerna inom 
digitalisering av kollektivtrafiken. Under 2019 har Skånetrafiken gjort en omfattande satsning på 
informationsskärmar vid stationer och hållplatser. Genom bland annat dessa projekt har MultiQ fått en 
starkare position inom kollektivtrafiken i Norden. 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
 
Michael Wolgsjö  
VD, MultiQ International  
Tel.:  +46 (0)73 85 65 825  
E-post: michael.wolgsjo@multiq.com  
 
 
Denna information är insiderinformation som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande som ovan. 
 
MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska 
marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, 
Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ 
Stockholm i kategorin Small Cap. 


