Trondheim, 05.08.2019

Trondheim i gang med landets mest moderne kollektivsystem
Tilbudet med 300 nye busser, over 800 sjåfører og 26 000 avganger per uke, startet for fullt
mandag. Et av landets største kollektivomlegginger ble gjort på én natt.
I fem år har mobilitetsselskapet AtB, Trondheim kommune og Statens Vegvesen jobbet for å få på plass en av
landets største satsinger på metrosystem. Alle linjene i Trondheimsområdet og 300 nye busser ble skiftet natt
til lørdag 3. august. Mandag 5. august var systemet i full hverdagsdrift for første gang.
Metrosystemet gjør at Trondheimsområdet nå får et kollektivtilbud mer likt andre større byer. De tre
hovedlinjene betjenes av nært 60 metrobusser med hyppige avganger og mer dedikerte traseer. Etter å ha
hatt samme grunnstruktur siden 70-tallet var byen klar for en oppgradering. Antall ukentlige avganger har økt
fra cirka 16 000 til cirka 26 000.
Tolv prosent av bussparken er nå også helelektrisk og betydelige ressurser er lagt ned i infrastrukturen
knyttet til det.
LES MER: En milepæl for miljøbyen Trondheim
Trondheimsområdet har lenge kunnet vise til noen av landets beste resultater for kollektivvekst og
miljøsatsing ellers, gjennom stor økning i antall gående og syklende. Det nye systemet skal styrke
byområdets miljøarbeid ytterligere.
- Siden 2009 har byen fått tjue prosent flere innbyggere uten at personbiltrafikken har økt. Derimot har
kollektivbruken økt med 70 prosent i denne perioden. Halvparten av personreisene i Trondheim i dag gjøres
nå ved sykkel, gange eller kollektivtrafikk og dette er et av de beste resultatene i Norge, sa direktør for
styring og strategi i Statens Vegvesen Bjørne Grimsrud i sin tale under åpningen lørdag 3. august.
- Det er en svær omlegging vi nå gjennomfører og veldig mange har vært i sving. Trondheim skal vokse med
ytterligere 40 000 folk innen 2030 uten at personbiltrafikken skal øke. Nå er vi rigget for å ta vår del av del av
dette, sier direktør i AtB Janne Sollie.
Bilder fra oppstartsmarkeringen og de nye bussene er å finne på pressesidene våre og i denne saken på
AtB.no.
LES MER: By i bevegelse
Kontaktperson:
Grethe Opsal,
direktør for kommunikasjon og drift, AtB
Tlf.: 924 71 195

AtB AS
Post- og besøksadresse: Prinsens gate 39, 7011 Trondheim
Fakturaadresse: AtB AS 880013 c/o Visma Services Norge AS, Postboks 1560, 7435 Trondheim
Telefon: 478 02 820 – Epost: atb@atb.no – www.atb.no
Org. nr.: 994686011

