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Nu kan örebroarna betala bussbiljetten med mobilen 
– SMS-lösning ger enklare betalning och säkrare bussresor 
 
Länstrafiken i Örebro introducerar idag en lösning där resenärer på stadens bussar kan 
betala sin bussbiljett med mobilen. Tele2 har anpassat sitt mobilnät för lösningen. Detta gör 
att alla Tele2s mobilkunder i Örebro med omnejd, från och med idag slipper att tänka på att 
ha kontanter med sig för att betala bussbiljetten.  
 
Länstrafiken i Örebro säljer totalt 1,1 miljoner biljetter per år. Målsättningen är att 10 % av 
dessa biljetter ska vara ”mobila” under det kommande året. 
 
– Det här är en service som förenklar för våra resenärer och för våra busschaufförer, som 
kan öka resandet och minska kontanthanteringen, säger Lars Mattsson, verkställande 
direktör hos Länstrafiken i Örebro. Både våra resenärer och chaufförer efterfrågar idag en 
enklare betalningsmodell, så detta är sannolikt ett välkommet initiativ. 
 
Biljettköpet är enkelt och går på några sekunder. Resenären skickar ett SMS till 72372. Den 
mobila biljetten skickas tillbaka i ett SMS som sedan kan visas för busschauffören. 
Betalningen för biljetten sker via mobilräkningen eller dras direkt från kundens 
kontantkort. Kostnaden för biljetten är något lägre än vid kontantköp; 8 kronor för 
ungdomsbiljett och 16 kronor för vuxen mot ordinarie 10 respektive 20 kronor. 
Trafikavgiften för SMS tillkommer som för Tele2kunder är mellan 69-99 öre per SMS 
beroende på vilket abonnemang kunden har. 
 
– Som en av de största operatörerna för privatkunder i Sverige är det förstås viktigt att vi är 
med och möjliggör projektet tillsammans med Länstrafiken i Örebro och vi vet att många 
andra bussföretag kommer att följa efter inom en snar framtid, säger Thomas Ekman, 
ansvarig för privatmarknaden på Tele2. Att örebroarna nu kan använda mobiltelefonen för 
att förenkla sitt bussresande går helt i linje med vår strategi om att erbjuda våra kunder 
enkla och användbara tjänster.  
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Thomas Ekman, ansvarig för privatmarknaden på Tele2 Sverige AB, tel. 08-56 26 47 07 
eller Tele2 Mediaservice 08-56 26 46 26 
 
Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel telekom 
för alla i Europa. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har över 30 miljoner 
kunder i 22 länder. Tele2 erbjuder fast och mobil telefoni, bredband, datanättjänster, kabel-TV och 
innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade bolaget 1993, har vi varit en tuff utmanare till de 
gamla statliga monopolen. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 2005 omsatte bolaget 
50 miljarder och uppvisade en vinst (EBITDA) på 6,6 miljarder kronor.   
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