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Åpning av nytt bussystem i Trondheim 3. august 
 

Snart starter det nye moderne bussystemet i Trondheim. Markeringen er i Kongens gate klokken 

12.00 den 3. august. 

 

De aller første rutebussene som går etter nytt system starter klokken 05.55. Det er linje 1 fra Østre Lund og 

linje 3 fra Loholtbakken. Mer informasjon om det nye kollektivtilbudet i Trondheimsområdet er å finne på 

atb.no/2019. 

 

Vi skal ha en markering i Kongens gate, mellom Thon Hotel Trondheim og Quality Hotel Augustin, klokken 

12.00 den 3. august. Dette er den offisielle åpningen. Markeringen vil bli annonsert i forkant og er åpen for 

alle. Invitasjoner går også spesielt til medier som dekker Trondheimsområdet, Miljøpakken, Trondheim 

kommune, Trøndelag fylkeskommune, Statens vegvesen og flere.  

 

AtB vil ha mannskap ute på holdeplasser og metrostasjoner for å informere reisende om omleggingen og 

hjelpe til med informasjon ellers allerede fra natt til 3. august. Bemanning ute på en rekke holdeplasser vil 

vedvare frem til litt etter skolestart, spesielt på de større omstignings- og knutepunktene. Ute i Trondheim 

sentrum og på holdeplasser blant annet i Hommelvik, Stjørdal og Melhus vil det være AtB-ansatte som både 

inviterer til oppstartsmarkeringen og kan svare på spørsmål. 

 

Torsdag 1. august starter vi med å sette opp ny informasjon på alle de cirka 1300 holdeplassene som berøres 

av omleggingen.  

 

Alle de nye bussene fraktes fra midlertidig lagringssted og inn til operatørenes depoter i Trondheimsområdet. 

For mer informasjon om dette, så kan en ta kontakt med operatørene direkte: 

 

Vy buss: 

Jon Olav Sætertrø 

jon.olav.setetro@vy.no 

 

Tide: 

Marianne Frønsdal 

marianne.fronsdal@tide.no 

 

 

Kontaktperson:  

Grethe Opsal,  

direktør for kommunikasjon og drift, AtB 

Tlf.: 924 71 195 
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