PRESSEMEDDELELSE
Nordjyllands Trafikselskab
Aalborg, 4. august 2022

Søndag 7. august triller 90 spritnye elbusser på gaden i Aalborg by
På søndag ruller de første 90 elbusser på gaden i Aalborg by. Det første skridt på
vejen til en total grøn omstilling af den kollektive trafik i Aalborg til miljøvenlige
elbusser. Samtidig indvies Danmarks største elektrificerede busdepot.
121 elbusser i Aalborg by inden udgangen af 2023
Hele 121 elbusser skal servicere kunderne i den kollektive trafik i Aalborg, når den grønne omstilling
er på plads i 2023. Fra august vil der dog stadig køre 31 dieselbusser rundt i Aalborg, som løbende
udfases i takt med, at elbusserne leveres.
14 af de 121 busser er Plusbusser på hele 24,5 meter. Den typiske bus er omkring de 13 meter, så
Plusbussen er markant større, end det Aalborgenserne i dag kan opleve. Plusbusserne sættes i drift
i løbet af 2023.
Samlet set skal de 121 busser køre 8,8 mio. km årligt, som er fordelt på 420.000 ture.
Danmarks største busdepot
Tide Bus Danmark A/S starter drift af bybuskørsel i Aalborg den 7. august og har i den forbindelse
bygget Danmarks største elektrificerede busdepot. Depotet har plads til 140 busser og har 124
ladestandere. I alt har ladeanlægget 6500 ampere til rådighed, hvilket kan forsyne 365 husstande.
Hele depotet er bygget med miljøvenlige briller. Udover at al buskørsel derfra bliver el-drevet
indenfor det næste år, har bygningen 300 solceller på taget, og der er også etableret et 4500 m2
regnvandsbassin. De 121 busser får samlet ca. 30.000 busvaske om årligt, og al busvask vil foregå
med genbrugsvand eller vand fra regnvandsbassinet.
I forbindelse med at Tide Bus A/S overtager bybuskørslen i Aalborg, overdrages 360 buschauffører
fra de to busselskaber, der i dag står for bybusdriften. Chaufførerne samles under samme tag og får
til sammen mere end 57.000 arbejdsdage om året.
Kæmpe fest på Gammel Torv
For at fejre elbussernes indtog i Aalborg har NT og Aalborg Kommune i fællesskab arrangeret en fest
på Gammel Torv. Der inviteres bl.a. på gratis kaffe, is og kage. Desuden vil der være forskellige boder
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og konkurrencer med fede præmier. Festen åbnes officielt kl. 11.25 af Rådmand Per Clausen og NT’s
bestyrelsesformand Søren Kusk.

For yderligere information kontakt:
Chef for kunder & Salg NT: Mette Henriksen, mob. 20936886
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