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Nå kan du prøve Europas første selvkjørende bestillingsbuss 
 

Europas første selvkjørende og fleksible bestillingsbuss åpner opp for publikum på Øya i 

Trondheim 17. august kl. 14:00. Norske gründerselskaper leverer teknologien. 

 

- Dette er et banebrytende prosjekt som virkelig setter Norge på kartet innen selvkjørende teknologi, sier 

Jørgen Kjær, prosjektleder i Vy. 

 

Denne bussen følger ikke en bestemt trasé eller tidstabell, men kommer og henter deg der du er og kjører til 
valgt stoppestedet innenfor et definert område. Bestillinger skjer gjennom appen AtB selvkjørende buss, 
som blir tilgjengelig i App Store og Google Play mandag 17. august. 

  
En del av et attraktivt kollektivtilbud 

AtB, Miljøpakken, Trondheim kommune og Vy står bak pilotprosjektet. De norske gründerselskapene Applied 

Autonomy og Go Mobile leverer teknologien bak.   

 

- Selvkjørende busser kan bli viktig i fremtidens kollektivsystem, og bidra til å gjøre kollektivtilbudet enda mer 

attraktivt. Først må vi teste og lære, sier Andreas Enge, direktør for strategi og utvikling i AtB. 

 

Trygt for de reisende 

Under testperioden vil bussen alltid ha en sikkerhetsvert fra Vy om bord. Vi tilpasser antall passasjerer etter 

gjeldende smittevernregler slik at vi overholder myndighetenes anbefalinger til avstand.  

 

Våren og sommeren har blitt brukt til å programmere kjøretøyet for området det skal trafikkere, slik at den er 

kjent med gatene på Øya. Pilotprosjektet er godkjent av Vegdirektoratet og Trondheim kommune. Beboere, 

skoler og barnehager i området er informert om prosjektet.  

 

 

Vil du være med og prøve bussen?  

Ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Tormod Ellingsen i AtB:  

tormod.ellingsen@atb.no | telefon 975 81 095 
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Kart over området - de blå punktene er mulige på- og avstigningssteder 

 

Se https://www.atb.no/selvkjorende-buss/ for mer informasjon om prosjektet. 

 

Bilder av bussen ligger på AtBs pressesider.   

 

 

 

Kontaktpersoner:  

 

Andreas K. Enge 

direktør strategi og utvikling, AtB 

Tlf.: 997 90 785 

 

Jørgen Kjær 

prosjektleder, Vy 

Tlf.: 406 33 974 
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