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Kom og se metrobussen i Ytre Kongsgård 
 

Metrobussen blir vist frem til alle interesserte 20. og 21. mai, og det i selveste Ytre Kongsgård.  

 

Over tre hundre nye busser settes i drift i Trondheimsområdet fra 3. august 2019. 58 av disse bussene 

er moderne metrobusser som skal kjøre de tre «hovedårene» i byens nye kollektivsystem, nemlig linje  

1,2 og 3. 

 

Vises frem til alle 

 

Den 20. og 21 mai parkerer vi én av de nye metrobussene i selveste Ytre Kongsgård, rett ved 

Nidarosdomen. Det blir mulig å gå inn i bussen og bli vist rundt av representanter fra AtB og 

bussoperatøren. I tillegg gir vi informasjon om nye reisemuligheter for dem som er interessert i det. 

 

TID: Mandag 20. mai klokken 12.00-14.00 og tirsdag 21. mai klokken 11.00-14.00 

 

Egen gjennomgang for grupper med spesielle behov 

 

Det er sendt egne invitasjoner til organisasjoner som representerer grupper med spesielle behov når de 

skal ta buss.  

 

Handikapforbundet og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon er invitert til omvisning søndag 19. mai. 

Da vil bussen stå parkert på holdeplassen Migosenteret. Mandag 20. mai er Blindeforbundet invitert til 

eget tidspunkt i Ytre Kongsgård og tirsdag 21. mai er flere pensjonistforeninger invitert til samme sted til 

eget tidspunkt. 

 

- Vi er opptatt av at alle som har behov for å bli kjent med det nye systemet før 3. august skal få 

muligheten til det. Vi har deltatt i en rekke informasjonsmøter siden nyttår og nå er tiden kommet for å 

gjøre metrobussen tilgjengelig for alle som ønsker å bli bedre kjent med den, sier direktør for 

kommunikasjon og drift i AtB, Grethe Opsal. 

 

LES MER: Se brosjyre: Enkle og trygge reiser 

 

Kontaktperson:  

Grethe Opsal,  

direktør for kommunikasjon og drift, AtB 

Tlf.: 924 71 195 
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