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Rekordmange kollektivreiser i januar 
Rekordhøye reisetall i begynnelsen av 2023 viser at mange har endret sine reisevaner. 
Det er registrert økning i antall reiser både i Trondheimsområdet og for regionlinjene. 
Med 3,9 millioner buss- og trikkereiser i januar, er det over 1,4 millioner flere reiser enn 
i fjorårets første måned. 

– Reisetallene viser nye dagsrekorder hver uke. Det er utrolig positivt å se at så mange benytter 
seg av kollektivtransport for å komme seg fra A til B, sier Grethe Opsal, direktør for marked og 
kommunikasjon i AtB. Vi ser også en dreining til økt salg av periodebilletter, som betyr at 
mange har gjort et bevisst valg knyttet til reisen sin.  

Over 1 millioner reiser med kollektiv hver uke 

De siste to ukene har antall reiser med buss og trikk i Trondheim passert godt over 900.000. 
Sammen med reiser som gjennomføres i regionene gjennomføres det godt over 1 million reiser i 
løpet av en uke.  

En velfungerende by og samfunn er avhengig av et godt kollektivsystem som gir så mange som mulig 
et godt reisealternativ til ulike reiseformål. Dette er viktig både av hensyn til miljø og 
fremkommelighet for alle.   

Tilbakemeldinger er viktige 

I tillegg til reisevekst viser kundeundersøkelser fra hele Trøndelag at kundene er godt fornøyd med 
mange deler av kollektivtilbudet. AtB ønsker hele tiden tilbakemeldinger fra kundene for å kunne 
forbedre og videreutvikle både tilbudet og tjenestene. 

– Tilbakemeldingene vi får fra kundene er viktige for oss og vi bruker dem aktivt for å 
opprettholde eller forbedre tilbudet innenfor de rammene vi har. På denne måten kan vi 
fortsette å jobbe for å tilby best mulig tilbud, sier Opsal. Det er sammensatt system som skal 
fungerer hver eneste dag for veldig mange, og vi jobber for å gjøre dette så enkelt og 
forutsigbart som mulig for alle som reiser, sier hun. Noen forhold er enkle å gjøre noe med, 
mens andre krever mer tid og utvikling.  
 

Antall reiser i januar i Trøndelag med buss og trikk 2022 vs 2023: 

 Trondheimsområdet Regionene Totalt 

Januar 2022 2 217 601 287 766 2 505 367 

Januar 2023 3 551 831 357 570 3 909 401 
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Tlf.:  924 71 195 
E-post: grethe.opsal@atb.no 
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