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BUSSREKLAM I SÖRMLAND 
Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, 

Sörmlandstrafiken, ansvarar för och säljer informationsytorna som finns i 

och utanpå bussarna i Sörmland. 

Ytorna finns på stadsbussarna i Eskilstuna, Strängnäs och Nyköping och 

kan användas för samhällsinformation. 

När du vill boka en plats kontaktar du vår bokningsadministration via  

e-post: bussreklam@sormlandstrafiken.se. Bokningen är också öppen på 

telefon 0155-26 59 33 måndag till fredag mellan 09.00-15.00. 
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ESKILSTUNA 
Eskilstuna har över 100 000 invånare  

och gör 6  miljoner resor med buss varje år 
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Baksida 
Vill du nå bilister, cyklister och fotgängare? Annonsera då på bussbaksidor. 

Bussreklam ses av många, ofta! 

Bussbaksidorna är det utvändiga format som framförallt vänder sig till den bilburna 

publiken, men även till cyklister och fotgängare. 

 

Format 
1 470 x 470 mm 

Antal 
35 st 

Period 
1 vecka 

Pris 
Vecka 1: 14 000 kr 
Vecka 2 och följande: 11 000 kr 

Tryck  
Beställaren ombesörjer produktion, tryck och 
leverans av informationsmaterialet 

Moms 25 % tillkommer 

 



ESKILSTUNA 
Eskilstuna har över 100 000 invånare  

och gör 6  miljoner resor med buss varje år 
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Fönsterskylt 
Fönsterskylten hänger i fönstren på bussarna. Eftersom den syns både inifrån och 

utifrån har den tryck på bägge sidor. Här kan du kommunicera ett budskap utåt och ett 

annat inåt i bussen.  

 

Format 
500 x 320 mm 

Antal 
45 st 

Period 
1 vecka 

Pris 
Vecka 1: 7 800 
Vecka 2 och följande: 3 500 kr 

Tryck  
Beställaren ombesörjer produktion, tryck och 
leverans av informationsmaterialet 

Moms 25 % tillkommer 

 



ESKILSTUNA 
Eskilstuna har över 100 000 invånare  

och gör 6  miljoner resor med buss varje år 
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Förarplatsskylt 
Förarplatsskylten är det största invändiga formatet inne i bussarna. Med sin placering 

bakom föraren kan den ses av alla i bussen. 

 

Format 
500 x 700 mm 

Antal 
Ca 30 st, exakt uppgift ges vid 
bokning 

Period 
1 vecka 

Pris 
Vecka 1: 6 200 kr 
Vecka 2 och följande: 3 500 kr 

Tryck  
Beställaren ombesörjer produktion, tryck och 
leverans av informationsmaterialet 

Moms 25 % tillkommer 

 



ESKILSTUNA 
Eskilstuna har över 100 000 invånare  

och gör 6  miljoner resor med buss varje år 
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Långsida 
Busslångsidan är det största av våra traditionella format. Den är placerad ut mot 

trafiken och vänder sig till alla som befinner sig i dess närhet: bilister, cyklister, 

fotgängare och kollektivresenärer. 

Här finns plats för stora kreativa lösningar. 

Format 
3 070 x 670 mm 

Antal 
35 st 

Period 
1 vecka 

Pris 
Vecka 1: 17 000 
Vecka 2 och följande: 13 000 kr 

Tryck  
Beställaren ombesörjer produktion, tryck och 
leverans av informationsmaterialet 

Moms 25 % tillkommer 

 



NYKÖPING 
Nyköping/Oxelösund har över 70 000 invånare 

 och gör 2.3 miljoner resor varje år 
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Fönsterskylt 
Fönsterskylten hänger i fönstren på bussarna. Eftersom den syns både inifrån och 

utifrån har den tryck på bägge sidor. Här kan du kommunicera ett budskap utåt och ett 

annat inåt i bussen.  

 

Format 
500 x 320 mm 

Antal 
16 st 

Period 
1 vecka 

Pris 
Vecka 1: 3 500 
Vecka 2 och följande: 2 000 kr 

Tryck  
Beställaren ombesörjer produktion, tryck och 
leverans av informationsmaterialet 

Moms 25 % tillkommer 

 



NYKÖPING 
Nyköping/Oxelösund har över 70 000 invånare 

 och gör 2.3 miljoner resor varje år 
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Förarplatsskylt 
Förarplatsskylten är det största invändiga formatet inne i bussarna. Med sin placering 

bakom föraren kan den ses av alla i bussen. 

 

Format 
500 x 700 mm 

Antal 
42 st 

Period 
1 vecka 

Pris 
Vecka 1: 6 500 
Vecka 2 och följande: 3 500 kr 

Tryck  
Beställaren ombesörjer produktion, tryck och 
leverans av informationsmaterialet 

Moms 25 % tillkommer 

 



NYKÖPING 
Nyköping/Oxelösund har över 70 000 invånare 

 och gör 2.3 miljoner resor varje år 
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Långsida 
Busslångsidan är det största av våra traditionella format. Den är placerad ut mot 

trafiken och vänder sig till alla som befinner sig i dess närhet: bilister, cyklister, 

fotgängare och kollektivresenärer. 

Här finns plats för stora kreativa lösningar. 

 

Format 
3 070 x 670 mm 

Antal 
7 st 

Period 
1 vecka 

Pris 
Vecka 1: 9 100 
Vecka 2 och följande: 7 000 kr 

Tryck  
Beställaren ombesörjer produktion, tryck och 
leverans av informationsmaterialet 

Moms 25 %  tillkommer 

 



STRÄNGNÄS 
Strängnäs har över 33 000 invånare 

och gör 850 000 resor varje år 
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Takskylt 
Takskyltarna sitter i taket på bussens insida. Snyggt och möjligt till en bra profilering 

för resenärer. Totalt 60 platser. 

 

Format 
500 x 320 mm 

Antal 
30 Bussar 
2 Skyltar per buss 

Period 
1 vecka 

Pris 
Vecka 1: 5 200 kr 
Vecka 2 och följande: 2 300 kr 

Tryck  
Beställaren ombesörjer produktion, tryck och 
leverans av informationsmaterialet 

 
Moms 25 % tillkommer 

 



KATRINEHOLM 
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Fönsterskylt 
Fönsterskylten hänger i fönstren på bussarna. Eftersom den syns både inifrån och 

utifrån har den tryck på bägge sidor. Här kan du kommunicera ett budskap utåt och ett 

annat inåt i bussen.  

 

Format 
500 x 320 mm 

Antal 
3 bussar à 2 skyltar 

Period 
2 veckor 

Pris 
Vecka 1: 2 500 
Vecka 2 och följande: 2 000 kr 

Tryck  
Beställaren ombesörjer produktion, tryck och 
leverans av informationsmaterialet 

Moms 25 % tillkommer 

 



TROSA – SÖDERTÄLJE 
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Fönsterskylt 
Fönsterskylten hänger i fönstren på bussarna. Eftersom den syns både inifrån och 

utifrån har den tryck på bägge sidor. Här kan du kommunicera ett budskap utåt och ett 

annat inåt i bussen.  

 

Format 
500 x 320 mm 

Antal 
4 bussar à 2 skyltar 

Period 
2 veckor 

Pris 
Vecka 1: 3 000 
Vecka 2 och följande: 2 000 kr 

Tryck  
Beställaren ombesörjer produktion, tryck och 
leverans av informationsmaterialet 

Moms 25 % tillkommer 

 



LANDSORTSBUSSAR SÖRMLAND 
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Fönsterskylt 
Fönsterskylten hänger i fönstren på bussarna. Eftersom den syns både inifrån och 

utifrån har den tryck på bägge sidor. Här kan du kommunicera ett budskap utåt och ett 

annat inåt i bussen.  

 

Format 
500 x 320 mm 

Antal 
42 st 

Period 
1 vecka 

Pris 
Vecka 1: 6 500 
Vecka 2 och följande: 3 500 kr 

Tryck  
Beställaren ombesörjer produktion, tryck och 
leverans av informationsmaterialet 

Moms 25 % tillkommer 

 

 

  



 

12 

Allmänna villkor
Dessa allmänna villkor gäller för avtal om annonsering på 
informationsytor på och i Sörmlandstrafikens bussar.  

Bokning av informationsytor 
Bokning av informationsytor ska ske skriftligen till e-post 
bussreklam@sormlandstrafiken.se 

Ytorna säljs veckovis. Perioderna benämns med 

veckonummer, där numreringen avser det veckonumret då 

informationen monteras. Informationsanslagen monteras 

helgen för den vecka den aktuella perioden påbörjas samt 

monteras ned helgen den vecka reklamperioden avslutas om 
inget annat överenskommet skriftligen.   

En bokning är bindande när SKTM översänt skriftlig 

orderbekräftelse till kunden. Kunden ska framställa eventuella 

invändningar mot orderbekräftelsen inom åtta dagar från 

mottagandet av orderbekräftelsen. Orderbekräftelse ska 

innehålla uppgift om kommun, informationsyta som avses, 

antal objekt, format, period, totalpris och leveransadress av 

material samt datum för detta. 

Avbokning 
Kunden har rätt att avboka enligt följande villkor: Avbokning 

ska ske skriftligen via e-post och var inkommen till SKTM 

senast 30 dagar före bokningsperiodens början. Avbokningen 

ska avse samtliga ytor som bokats vid ett och samma tillfälle i 

en och samma orderbekräftelse. Om en avbokning sker senare 

ska kunden betala full ersättning motsvarande det totala priset 

som överenskommits. Undantag är i de fall annan bokning för 
perioden inkommer.  

Tillhandahållande av material 
Kunden ansvarar själv för produktion och tryck av 

informationsmaterialet. Informationsmaterialet (anslagen) ska 

vara respektive trafikföretag tillhanda senast 7 arbetsdagar 

före den bokade perioden börjar, om inget annat skriftligen 

överenskommits. Kunden ansvarar för leverans av material. 

Materialet ska levereras till adress som framgår på 

orderbekräftelsen under kontorstid 08.00-17.00. Levereras inte 

material i tid garanterar inte SKTM att kundens 

informationsmaterial monteras enligt beställning. Vid försenat 

material kan det dröja upp till en vecka innan materialet är 

monterat.  

Kunden ska skicka ett dokument, en kopia på 

informationsmaterialet, till myndigheten senast 14 arbetsdagar 

före uppsättning. Detta för att SKTM ska kunna säkerställa att 
materialet följer nedan krav vad gäller budskap.  

Budskapen får inte innehålla partipolitiska och religiösa 

budskap eller kommersiell annonsering. Kommunalförbundet 

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet förbehåller sig rätten att 

avvisa informationsmaterial som strider mot svensk lag eller 
som kan påverka varumärket Sörmlandstrafiken negativt.  

Vid affischering under en period om minst 2 veckor ska 

kunden, förutom bokad nettoupplaga, leverera en 

reservupplaga uppgående till cirka 15 % av nettoupplagan för 

att möjliggöra underhåll. Eventuell överblivet 

informationsmaterial kasseras av SKTM i och med periodens 

utgång såvida kunden inte senast vid periodens början begärt 

att återfå materialet. Har material inte avhämtas av kunden, 

från respektive trafikföretag, senast en vecka från periodens 

utgång har SKTM rätt att kassera detta oavsett om kunden 
begärt att återfå materialet.  

SKTM rätt till betalning inom avtalad även om kunden inte 
levererar material eller om materialet levereras för sent.  

Uppsättning av material 
Uppsättning av materialet ombesörjs av SKTMs 

samarbetspartners (trafikföretagen). Totalpris för en 
bokningsperiod inkluderar uppsättning av materialet.  

Begär kunden omskyltning av annat skäl än felaktigheter i 
uppsättningen har SKTM rätt till ersättning för sådant arbete.  

Om parterna har kommit överens om att informationsanslagen 

ska tas ned omedelbart efter periodens slut är SKTM skyldiga 
att verkställa.  

Om SKTM inte sätter upp kundens material eller sätter upp 

det felaktigt har kunden rätt till kompensation. 

Kompensationen utgår genom att kunden erhåller 

bokningsperiod och yta hos SKTM till ett värde som högst 

uppgår till kundens hyra under perioden för de felaktiga 
objekten.  

SKTM lämnar inte någon garanti för att bussarna är i trafik 

varje dag. SKTM har rätt ta bussar ur trafik för service och 
underhåll. För detta utgår ingen kompensation.  

SKTM ansvarar för att informationsmaterialet hålls i prydligt 

skick genom att snarast möjligt, med användandet av erhållen 
reservupplaga, byta ut skadat material. 

Betalning 
Fakturering för bokningar sker den sista arbetsdagen före den 

avtalade periodens första dag. Betalning ska vara SKTM 

tillhanda 30 dagar efter fakturadatum om inget annat 
överenskommits. 

 


