PRESSEMELDING 23. februar 2017

SKAL TRIKKE-GULLET HEM I ÅR?
For tredje år på rad skal Keolis Norge, operatøren av
bybanen i Bergen, sende to av Bybanens vognførere til
trikke-EM. Med fjorårets 5. plass tør vi kanskje håpe på at
2017 er året vognførerne fra Bergen tar trikke-gullet hem?
Folkefest
Det høres kanskje ut som en kuriositet, men trikke-EM er blitt en
folkefest som trekker store publikum på kontinentet. Fjorårets
mesterskap samlet et rekordstort startfelt på hele 27 lag fra 14
nasjoner, der vognførerne fra Bergen var eneste representer fra Norge.
Konkurransen består i en serie presisjonsøvelser som baserer seg på de
oppgavene en vognfører står overfor i det daglige. Alt dreier seg om
kvalitet på fremføringen av sporvogn. Med en kjørestil-score på 99 % i Bybanens
kundeundersøkelser ser det absolutt lyst ut for Keolis Norge og Bergen.
– Å føre Bybanen kan virke enkelt, men å føre den på en trygg, behagelig og punktlig måte,
er en kunst. Vi er stolte over at våre dyktige vognførere får denne muligheten til å vise frem
yrket sitt, og vi gleder oss stort til spennende kvalifiseringsrunder. Trikke-EM er definitivt et
av årets høydepunkter, sier administrerende direktør Gry Miriam Olsen.
Velkommen til Kokstad depot
De to kommende helgene går internkvalifiseringen av stabelen på Bybanens nye depot på
Kokstad. Media er hjertelig velkommen til å overvære kvalifiseringsrundene i uke 8 & 9:





Lørdag 25. februar kl. 11-15
Søndag 26. februar kl. 11-15
Lørdag 4. mars kl. 11-15
Søndag 5. mars kl. 11-15

Har du spørsmål? Ønsker du ytterligere informasjon eller bilder?
Ta kontakt med kommunikasjonskoordinator:
Kristoffer Sandvik Monsen
Tlf. 959 89 470
Epost. Kristoffer.monsen@keolis.no
Om Keolis Norge AS:
Keolis Norge er operatør av Bybanen i Bergen. Hver dag sørger våre vognførere, trafikkoperatører og
renholdere for at Bybanens om lag 45 000 passasjerer får en sikker, behagelig og punktlig reise. Våre
sikkerhetsstatistikker er blant de beste i Europa, og kundetilfredsheten vår er høy. I dag er vi cirka 120
ansatte og holder til på Kokstadflaten.
Keolis Norge er del av Keolis-gruppen, verdensleder innen bybanedrift og en av Europas største aktører
innen kollektivtransport. Keolis er et fransk selskap med oppmot 60 000 ansatte på verdensbasis og en
omsetning på over 5 milliarder euro. Selskapet opererer i 16 land og innen alle typer transportløsniger.
Les mer på: www.keolis.no

