Trondheim, 09.04.2019

Nå kan du søke opp reisen din med nytt kollektivsystem
Lørdag 3. august får Trondheimsområdet et nytt kollektivsystem med nye linjer og busser, som gir
flere mulighet for å reise kollektivt. Allerede nå kan du søke opp den nye reisen din fra A til B.
AtB har nå lansert reiseplanleggeren som gjelder fra høsten på atb.no/2019. Med den kan du blant annet se
når og hvor ofte bussen din går, hvor lang tid reisen tar og hvilken trasé linjen følger. Du kan også få oversikt
i kart over hvilke holdeplasser som blir betjent.
Oppfordrer til å søke opp nye reiseruter
AtB har til nå presentert det kommende kollektivtilbudet i form av kart og skriftlig informasjon, men nå kan
alle altså søke opp reisen sin til jobb, skole, trening, handel og fritidsaktiviteter.
- Vi opplever stor interesse for de nye linjene. Mange er spente på å sette seg inn i sin nye reisehverdag fra
høsten. Derfor lanserer vi en reiseplanlegger for nytt kollektivsystem allerede nå og håper mange vil søke opp
reiser til forskjellige formål, sier Grethe Opsal som er direktør for kommunikasjon og drift i AtB.
– Vi håper også at flere som ikke reiser kollektivt i dag vil ta i bruk reiseplanleggeren på atb.no/2019. Det nye
linjesystemet er basert på dagens reisestrømmer og vil gi langt flere mulighet for å reise kollektivt og en
effektiv måte fra A til B. Kanskje er det opprettet linjer som gjør det enklere og raskere for deg å ta bussen,
slik at du kan la bilen stå oftere.
Ta gjerne kontakt
Reiseplanleggeren på atb.no/2019 gjelder kun for kollektivsystemet i Trondheimsområdet fra høsten, og gir
ikke reiseinformasjon om regionbusser, ferge og hurtigbåt ennå. Ruteinformasjon for det samlede tilbudet
kommer i mai i den ordinære reiseplanleggeren.
For å søke opp hvordan du skal reise før 3. august, benytter du fortsatt reiseplanleggeren på atb.no eller AtB
Reise.
Den nye reiseplanleggeren oppdateres fortløpende med forbedringer og vi tar gjerne imot kommentarer,
innspill og spørsmål. Du finner kontaktinformasjon på AtB.no.

Kontaktperson:
Grethe Opsal,
direktør for kommunikasjon og drift, AtB
Tlf.: 924 71 195
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