
VISSTE DU DETTE  
OM VÅR NYE, 

KLIMAVENNLIGE 
BUSSPARK?

Fra august 2019 vil  
kollektivtrafikken i Trondheimsområdet 

kun benytte fossilfritt drivstoff. 
 Med det bidrar vi til bedre nærmiljø,  

friskere luft og lavere klimaavtrykk.



… elbussene lades på 
mindre enn seks minutter ved 

ladestasjonene, via såkalte 
pantografer?

Over 300 nye busser er godt for deg og godt for miljøet!

VISSTE DU AT...

… biogass er et drivstoff 
produsert på avfall av organisk 

materiale, som gjødsel og søppel, 
mens HVO biodiesel er produsert 

på fornybare plante- og dyrerester 
og vegetabilsk olje?  

… 12 prosent av bussparken blir 
 batterielektriske busser? Trondheim blir 

dermed en av byene i Norge med flest 
elbusser i trafikk. Det jobbes med at 
andelen elbuss skal bli enda større 

i årene som kommer.

… de 58 metrobussene som 
trafikkerer hovedårene i kollektivsystemet 

er biodieselhybrider? Det betyr at de 
driftes av strøm som produseres av 

et dieselaggregat som igjen benytter 
HVO biodiesel som drivstoff.

… vi reduserer de skadelige 
NOx- og CO2-utslippene med 

mer enn 50 prosent ved å velge 
klimanøytralt drivstoff fremfor 
dagens fossilbaserte drivstoff?

… Trondheim kommune, 
Trøndelag fylkeskommune og staten jobber 

sammen for å oppnå det såkalte nullvekstmålet? 
Dette innebærer at all vekst i persontrafikk i byene 
skal tas med gange, sykkel eller kollektivtransport. 

Nettopp derfor endrer vi kollektivtilbudet 
– slik at flere kan parkere personbilen 

og reise sammen. 

… Enova har bidratt med 
15 millioner kroner til bygging 
av åtte ladestasjoner som står 

på endeholdeplassene 
til fire ellinjer?

Les mer på atb.no/2019

DISSE LINJENE VIL TRAFIKKERES AV ELBUSSER FRA 3. AUGUST:
Linje 12  Dragvoll – Strindheim – sentrum – Øya/Marienborg
Linje 20  Romolslia – sentrum – Strindheim – Grilstad
Linje 25  Hurtigbåtterminalen – sentrum – Singsaker – Strindheim – Vikåsen
Linje 40  Tonstad – Flatåsen

… de nye bussene som 
kommer til Trondheimsområdet 
vil gå på biogass, HVO biodiesel 

og elektrisitet?

… elbussene er nærmest lydløse? 
Det er i utgangspunktet kun 
dekkstøyen som kan høres.  

I Gøteborg hadde man tidligere 
en bussholdeplass for elbuss 

inne i et bibliotek.


