Trondheim, 25.07.2019

Metrobussene kommer likevel i tide
Nesten 300 nye busser skal tas i bruk når Trondheimsområdets kollektivsystem legges om 3.
august. Alle metrobussene er på plass, men det er noen leveringsutfordringer for de elektriske
leddbussene.
Alle metrobussene som skal settes i trafikk den 3. august vil være på plass. Forsinkelsen som AtB fikk beskjed
om før sommeren, er nå hentet inn. Metrobussene leveres av produsenten Van Hool og kjøres av operatørene
Vy Buss og Tide.
Flere av de ti elektriske leddbussene fra produsenten Heuliez er derimot forsinket. Operatøren Tide, som
bestiller og skal kjøre disse bussene, har informert AtB om at fabrikken ikke klarer å levere alle bussene
tidsnok til oppstart 3. august. Det er ikke mulig å gjøre noe med denne forsinkelsen nå og bussene er ventet
å komme noen uker senere enn planlagt.
Det er nye linje 12 Dragvoll - Strindheim - sentrum - Marienborg som berøres av denne forsinkelsen, men det
vil ikke gå ut over tilbudet til passasjerene, da det blir satt inn reservebusser og linjene og rutetidene går som
planlagt.
- Det er svært gledelig at metrobussene vil være på plass fra oppstart og de er viktigere for det nye
kollektivsystemet enn de elektriske leddbussene. Selv om ikke alle elbussene er klare, får kundene tilsvarende
tilbud ved midlertidig bruk av andre busser, sier direktør i AtB Janne Sollie.
Når de elektriske leddbussene ankommer Trondheim vil de bli satt i drift når de er klargjort, registrert og
testet i de nye ladestasjonene. Trondheimsområdet er en av de aller første stedene som tar i bruk denne
typen elbusser, og AtB ser frem til at de blir en del av det nye kollektivtilbudet.
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