Trondheim, 11.12.2018

Nytt for mange fergepassasjerer fra januar 2019
Fra 1. januar 2019 overtar AtB ansvaret som oppdragsgiver for fergesambandet Flakk - Rørvik i
tillegg til Brekstad - Valset. Fergesambandene får nye, miljøvennlige hybridferger, ruteinformasjon
og annen informasjon vil formidles via AtB og begge samband får AutoPASS.
Begge sambandene har vært utlyst på anbud, og nye operatører er FosenNamsos Sjø på Flakk - Rørvik og
Fjord1 på Brekstad - Valset. Med hybridferger blir dette blant landets mest moderne samband.

Slik blir det på de nye sambandene:
Fergene på Flakk - Rørvik: Sambandet trafikkeres av hybridfergene MF Lagatun og MF Munken. MF
Trondheim er C-ferge fredag og søndag. Minimum 43 % av energiforbruket til hybridfergene kommer fra
elektrisitet. Hybridfergene har kapasitet på 130 personbiler og 399 personer. C-ferge har kapasitet til 125
personbiler og 375 personer.
Fergene på Brekstad - Valset: Sambandet trafikkeres av hybridfergene MF Austrått og MF Vestrått.
Minimum 80 % av energiforbruket til hybridfergene kommer fra elektrisitet. Fergene har kapasitet på 50
personbiler, 199 personer.
Rutetider for begge samband
Ruteinformasjon vil formidles via atb.no og i appen AtB reise. Flakk - Rørvik vil være i trafikk hele døgnet alle
dager, mens Brekstad - Valset vil ha åpningstid mellom kl. 06.00-22.30 hverdager, lørdager kl. 08.00-22.00
og søndager kl. 08.30-22.30.
•

Finn ny ruteinformasjon for rute 880 Flakk - Rørvik og rute 870 Brekstad - Valset.

NB! 1. januar kjøres det søndagsruter på begge samband. 2. januar er julerutene over, og trafikken går som
normalt
Driftsmeldinger fra operatørene
Det er operatørene som er ansvarlig for driftsmeldinger knyttet til fergeavgangene, og reisende anbefales å
benytte seg av operatørenes mobile tjenester. Da er de alltid oppdatert ved eventuelle avvik. Informasjon
som går ut via operatørene vil også være tilgjengelig på atb.no/driftsavvik.
For sambandet Flakk - Rørvik fås driftsmeldinger i app, e-post eller SMS (1 kr pr. SMS) fra FosenNamsos Sjø,
mens på Brekstad - Valset fås driftsmeldinger i app eller SMS (1 kr pr. SMS) fra Fjord1.
Betaling med AutoPASS på begge samband
Betalingsløsning blir AutoPASS på begge samband. På Flakk - Rørvik benyttes AutoPASS også i dag, mens
dette blir nytt for reisende på sambandet Brekstad - Valset. Ansvarlig for drift og oppfølging av AutoPASS er
Skyttel AS.
Alle reisende som i dag har betalingsavtaler på de to fergesambandene, må inngå nye avtaler med Skyttel.

AtB AS
Post- og besøksadresse: Prinsens gate 39, 7011 Trondheim
Fakturaadresse: AtB AS 880013 c/o Visma Services Norge AS, Postboks 1560, 7435 Trondheim
Telefon: 478 02 820 – Epost: atb@atb.no – www.atb.no
Org. nr.: 994686011
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For de som har AutoPASS-brikke, blir dette betalingsmiddel på begge samband. Skyttel AS blir ny
innkrever for betaling med brikke.
For reisende uten brikke vil det være mulig å betale manuelt med bankkort eller kontant.
Avtaleregistrering for AutoPASS åpnes i løpet av desember på autopassferje.no. Innbetaling av
forskuddsbeløp gir 50 % rabatt som privatkunde og 40 % som firmakunde.
For å reise med rabatt fra 1. januar 2019, må ny avtale inngås innen 30. desember 2018.
Refusjon av gjenstående saldo på dagens Ferjekort for Brekstad - Valset gjøres hos Norled.
Refusjon av gjenstående saldo på gammel AutoPASS-avtale på Flakk - Rørvik, refunderes automatisk i
løpet av januar 2019. Refusjon vil skje til samme konto som siste innbetaling.

Kundeservice og ruteopplysning for begge samband
AtB har ansvar for rute-, pris- og kundeinformasjon. AtB kundesenter kan treffes via telefon, på atb.no og i
sosiale medier. Henvendelser om AutoPASS og oppfølging tas med Skyttel AS.
Priser
Innføring av AutoPASS medfører at reisende på begge samband fra 1. januar 2019 kun betaler for kjøretøy,
ikke passasjerer. Trøndelag fylkeskommune er takstmyndighet, og gjeldende priser fra 1. januar vil bli
oppdatert på atb.no.
Kontaktperson:
Grethe Opsal,
direktør for kommunikasjon og drift, AtB
Tlf.: 924 71 195
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