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AtB AS er et mobilitetsselskap med hovedansvar for den 
fylkeskommunale kollektivtransporten i Trøndelag, og selskapet 
fikk fra og med 2018 ansvar for det meste av kollektivtrafikk 
i hele Trøndelag fylke. Selskapet er heleid av Trøndelag 
fylkeskommune (TrFK) og har kontoradresse i Trondheim.  
AtB skal med utgangspunkt i det offentlige kollektivtilbudet 
bidra til å utvikle en samlet og kombinert mobilitet. I den 
samlede kombinerte mobiliteten inngår også andre deler av det 
offentlige kollektivtilbudet som ikke AtB har ansvar for, samt 
andre transportformer som sykkel, taxi, bildeling med mer.   
Takster fastsettes av Trøndelag fylkeskommune, som ledd i 
fylkeskommunens budsjettbehandling. AtB AS har tre hoved-
finansieringskilder; billettinntekter, tilskudd fra Trøndelag 
fylkeskommune og Miljøpakken i Trondheim. Selskapet har  
ikke til formål å skaffe eierne økonomisk vinning. 
 
AtB er et aksjeselskap som eies 100 % av Trøndelag fylkes- 
kommune. Selskapet ble opprettet i 2009. All transport utføres 
av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for AtB. 
 Kontraktene tildeles etter anbudskonkurranser som gjennom-
føres etter Lov om offentlig anskaffelser. I tidligere Nord-

Trøndelag kjøres hele området unntatt Stjørdal- Meråker på 
nettokontrakt for busstjenester frem til august 2019.  
AtB har i perioden fra 2009 til 2018 gradvis overtatt ansvaret 
for alle kollektivtransporttjenester i fylket, både når det gjelder 
buss, båt og ferge. AtBs ansvar og oppgaver er regulert gjennom 
en rammeavtale og årlige leveranseavtaler mellom Trøndelag 
fylkeskommune og AtB. AtBs mål, ansvar, rolle og oppgaver styres 
med utgangspunkt i politiske mål som er satt for kollektiv-
trafikken i fylkeskommunale plandokumenter, rammeavtalen  
og leveranseavtalen.

1.1. AtBs organisasjon 
AtB har vært under gradvis oppbygging siden etableringen i 2009, 
og hadde 90 ansatte fordelt på 87,05 årsverk ved utgangen av 
2018. Av disse jobber 70 i administrasjon og drift, mens 20 
personer jobber i AtB kundesenter.

AtB AS1
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For AtB har 2018 vært et år preget av planlegging og implemen-
tering av en fremtid med mer mobilitet, grønnere transport og 
bedre digitale løsninger for befolkningen i Trøndelag. 

AtBs viktigste ledestjerne er formålet og rollebeskrivelsen fra 
vedtektene: «AtB er et mobilitetsselskap som med utgangspunkt i 
det offentlige kollektivtilbudet har ansvar for å planlegge, anskaffe, 
drifte, utvikle og markedsføre et fremtidsrettet mobilitetstilbud  
for hele Trøndelag i tråd med eiers målsettinger.»

For AtB betyr det å være et mobilitetsselskap å kunne legge  
til rette for hele reisen fra A til B for kundene våre. Fra der 
du er,- til dit du skal. Det handler om å gi befolkningen et 
tilgjengelig og velfungerende mobilitetstilbud som både bidrar 
til et bedre miljø, til bedre byutvikling i takt med endringene 
i samfunnet, til å binde Trøndelag sammen, og til en styrket 
regional bo- og næringsutvikling. Dette kan vi enten oppnå  
sjøl eller medvirke til,- innenfor handlingsrom og rammer fra 
vår eier-, Trøndelag fylkeskommune.

Kollektivtrafikken i Trøndelag har hatt en meget god utvikling 
over flere år. AtB har arbeidet for  å utvikle et tilbud som gjør 
at flere reiser kollektivt fremfor å kjøre bil. Det bidrar til mindre 
forurensende utslipp, samt mindre kø og bedre framkommelighet 
på veiene, spesielt i rushtrafikken og i byene. Aldri før har så 
mange reist kollektivt i Trøndelag, og i 2018 ble det satt ny 
reiserekord med 36 631 712 millioner kollektivreiser. Dette er 
en vekst på nærmere 1,5 millioner reiser pr år. Det er gjort  mye 
for å tilpasse kollektivtilbudet til behovet i en løpende dialog 
med kundegrupper, og kommuner. Dette gjelder ikke bare selve 
rutetilbudet, men også tilhørende nødvendige tjenester knyttet 
til informasjon og billettering. Ny informasjonsportal for tilbudet 
i hele nye Trøndelag, samt en forenklet prismodell med lavere 
priser for lange reiser ble innført i starten på 2018. Den store 
reiseveksten viser  at mange har endret sine reisevaner fra bil 
til mer kollektivtransport. 

I tillegg har AtB i 2018 hatt  flere store prosjekter som bidrar til 
å nå målsettingene knyttet til miljø og mobilitet. 
 
AtB overtok fra 1. januar 2018 ansvar for det meste av kollektiv-
trafikk i Trøndelag. Dette innebar også oppfølging av nettokon-
trakter i tidligere Nord-Trøndelag. Som et ledd i fylkessammen-
slåingen ble det i 2017 vedtatt ny og forenklet prismodell for 
hele fylket som AtB implementerte i 2018. Den nye prismodellen 
gjør det enklere å reise kollektivt og førte også til at AtB Mobillett 
kunne innføres som betalingsmiddel i hele fylket. 

Utviklingen knyttet til billettering viser at flere og flere benytter 
mobil og AtB Mobillett som betalingsmiddel i tillegg til reise-
kortet t:kort. Dette gjør det enklere å reise kollektivt, kontan-
tomsetningen i transportmidlene blir lav som gjør det både 
tryggere for sjåførene og mer effektivt for alle reisende i tillegg 
til at kundene er mer selvbetjente med tanke på å kjøpe billett. 
2018 har vært preget av flere store prosjekt for å sikre oppstart 
av ulike anbud i 2019 – oppstart på fergesambandene Flakk-
Rørvik og Brekstad-Valset fra januar 2019, oppstart av nytt 
anbud i Stor-Trondheim fra 3. august 2019 og oppstart av anbud 
i tidligere Nord-Trøndelag fra 10. august 2019. 

Begge fergesamband har nye, miljøvennlige hybridferger som 
krever ny ladeinfrastruktur på land i tillegg til at det skulle 
innføres autopass på begge samband. Oppstartsprosjektet har 
vært preget av tett samarbeid mellom Trøndelag fylkeskom-
mune som infrastruktureier, AtB, operatører og eksterne 
aktører/leverandører. 

Oppstart av nytt anbud i Stor-Trondheim vil gi befolkningen i 
området et av landets mest moderne kollektivtilbud. Gjennom 
ny rutestruktur betyr det at langt flere får mulighet til å reise 
kollektivt enn i dag, det blir bedre kapasitet, flere avganger i 
tillegg til nytt og miljøvennlig bussmateriell. En så stor omlegging 
krever lang planlegging, mange ressurser både internt i AtB, 
hos operatører og eksternt med hensyn til nødvendig infrastruktur 
som må på plass. 

Oppstart av anbud i tidligere Nord-Trøndelag er også planlagt 
i 2018. For denne delen av fylket betyr det overgang fra netto-
regime til bruttoregime hvor AtB blir ansvarlig for rutetilbud, 
informasjon og tjenester.  

AtB har også på oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune utarbeidet 
et forslag til strategi for regionanbudet med buss og drosje i 
hele Trøndelag fylke, utenom Stor-Trondheim fra 2021. Det har 
vært gjennomført en omfattende kunnskapsinnhenting gjennom 
markedsundersøkelser, trendanalyser og tett dialog med kom-
muner og regionråd i Trøndelag, samt at tillitsvalgte og ver-
neombud fra dagens operatørselskap har bidratt i referanseg-
ruppe. På bakgrunn av dette arbeidet har AtB utarbeidet tre 
alternative mobilitetstilbud basert på ulike tilskuddsrammer. 

Det å reise fra A til B krever også en forutsigbar reise gjennom 
gode informasjonsløsninger, samt å gjøre det enkelt å kjøpe 
billett. Dagens teknologi gir i tillegg mulighet for å kunne gi de 
reisende enda mer individuelt tilpasset informasjon. For å møte 
fremtiden og kundenes forventninger som mobilitetsselskap har 
AtB gjennom 2018 jobbet med forberedelser til anskaffelse av 
nytt billettsystem og ny mobilitetsplattform.

Resultatene AtB har oppnådd kommer som følge av godt sam-
arbeid  mellom AtB og operatørene som leverer tjenestene til 
kundene hver eneste dag. AtBs organisasjon har vært tilpasset 
de oppdragene vi til enhver tid er satt til å løse.

AtB samarbeider med andre fylker og administrasjonsselskap 
for kollektivtrafikken i Norge for gjensidig nytte i forhold til 
utvikling og erfaringsutveksling. Mye av dette samarbeidet 
foregår via Kollektivtrafikkforeningen.

Innledning2 
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Målene for kollektivtrafikken i Trøndelag er knyttet opp mot  
nasjonale og regionale mål som er gjengitt i Bymiljøavtalen, 
Trøndelag fylkeskommunes Eierstrategi, Ramme- og leveranse-
avtale opp mot AtB. Det er ulike målsettinger blant annet  
knyttet til andel kollektivreiser, miljø og trafikksikkerhet. 
 
3.1. Nullvekstmål og Bymiljøavtale 
Stortinget vedtok gjennom Klimameldingen i 2011 et nullvekst-
mål om at «all vekst i persontransporten i og rundt de store byene 
skal tas med økt kollektivtrafikk, sykkel og gange, og ikke økt 
privatbilisme». For Trondheim er det beregnet at antall kollektiv-
reiser for Trondheim må øke med om lag 2 % per år og dobles fra 
2015 til 2050. I den samme perioden er det forventet en befolk-
ningsvekst i Trondheim med gjennomsnitt på 1 prosent pr. år.

Gjennom bymiljøavtalene er det satt av investeringsmidler til 
realisering av nullvekstmålet. Bymiljøavtalen mellom Trondheim 
kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten ble signert 
12. februar 2016. I avtalen ble det fastslått at Trondheims kolle-
ktivtrafikkløsning for å nå nullvekstmålet skal baseres på metro-
busskonseptet.

3.2. Langsiktige mål for Sør-Trøndelag fylkeskommune 
KI Trøndelag fylkeskommunes eierstrategi er det satt følgende 
mål for kollektivtilbudet i fylket:

Balansert utvikling – AtB skal legge til rette for et balansert 
transporttilbud i hele fylket tilpasset behov og rammer.

Klima og miljø – AtB skal være en pådriver i utviklingen av  
stadig mer klima- og miljøvennlige transportløsninger, for å 
bygge opp under eiers klimaambisjoner.

Tjenestekvalitet – AtB skal ha en effektiv ressursutnyttelse og 
et godt tjenestetilbud innenfor de rammer som er gitt av eier. 

3.3. Resultatmål i AtBs leveranseavtale 
I leveranseavtalen som er skrevet mellom Trøndelag fylkes-
kommune og AtB for perioden 2018-2021 er det satt følgende 
resultatmål for kollektivtrafikken:

Mobilitet og samfunnsutvikling: 
• 3 % økning i reiser med buss per år i Stor-Trondheim 
• 3 % økning i reiser med buss per år i Trøndelag utenom  
 Stor-Trondheim 
• 3 % økning i reiser pr år med hurtigbåt 

Tilfredshet i befolkningen:  
• 65 % i Trondheim 
• 55 % i Trøndelag utenom Trondheim

Reduserte klimagassutslipp: 
• 50 % reduksjon utslipp av klimagasser innen 2020  
 sammenlignet med 2008 
 
Miljøvennlig og sikker transport: 
• Total kundetilfredshet 72 KTI-poeng i totalinntrykk av AtB.

Trafikksikkerhet: 
• Ingen alvorlige hendelser (null drepte og hardt skadde)  
 i buss, på holdeplass og underveis. 

 Mål og strategier for kollektivtrafikken3 
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Andelen reiser fordelt på ulike transportmidlene sier noe om den 
totale utviklingen sett opp mot målsettingene. Trøndelag fylke er 
et sammensatt fylke med hensyn til befolkning og reisestrømmer 
og det er mange faktorer som påvirker valg av transportmiddel. 
Tilgjengelighet og det at du kommer deg fra der du er til dit du 
skal er det viktigste. 

De største reisestrømmene og tettest befolkede områdene i fylket 
er i og rundt Trondheim. Målinger gjort at Statens vegvesen i 
bompunktene rundt Trondheim viser en nedgang i antall passering 
med personbil i 2018 på 1,8 prosent. 

Det har vært gjennomført nasjonal reisevaneundersøkelse i 
2018, men resultatene av denne er først klar i april 2018. 

Nøkkeltallene som beskrives i dette kapitlet er knyttet til antall 
reiser med kollektiv på de ulike transportmidlene. 

4.1. Kollektivreisende i Trøndelag 
Passasjerstatistikken totalt for alle ruter i 2018 viser totalt en 
økning på nærmere 1,5 millioner flere reiser sammenlignet med 
2017. Det er en total vekst på 4,2 prosent. Totalt antall reiser i 
2018 var 40 403 709 inkludert skoleskyss som utgjør rundt  
3,3 mill reiser.

For Trondheim og Klæbu var veksten på 2,9 prosent, som  
tilsvarer i overkant av 800 000 flere reiser på buss. I tillegg 
hadde Gråkallbanen vekst på 3,1 prosent, som tilsvarer over  
29 000 flere reiser.   

Trøndelag - alle passasjerer

4.1.1. Antall reiser med buss i Trondheim og Klæbu

2018

2018

2017

2017

  2017 2018 Endring %-vis endring
Totalt 27 556 516 28 349 535 793 019 2,9 %

Utvikling i tall4 
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4.1.3 Antall reiser med buss i Melhus og Malvik

4.1.2. Antall reiser med trikk

  2017 2018 Endring %-vis endring
Totalt 970 685 1 000 516 29 831 3,1  %

  2017 2018 Endring %-vis endring
Totalt 1 870 178 1 968 222 98 044 5,2  %
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4.1.5. Antall reiser med buss i region nord i Trøndelag (fratrukket skoleskyssprodukter)

4.1.4. Antall reiser med buss i region sør i Trøndelag (fratrukket skoleskyssprodukter)

  2017 2018 Endring %-vis endring
Totalt 1 734 611 1 787 854 53 243 3,1  %

  2017 2018 Endring %-vis endring
Totalt 697 385 678 105 -5 180 - 2,8  %

For reiser med buss i region i Trøndelag fremstilles reisetall uten skoleskyss. 
Bakgrunnen for dette er at elektronisk registrering av skolereiser ble innført i region 
nord høsten 2018 og gir derfor en unaturlig høy vekst sammenlignet med 2017.
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4.1.7. Antall reiser med ferge i Sør-Trøndelag
Gjelder rute 850, 855, 860

4.1.6 Antall reiser med hurtigbåt i Sør-Trøndelag
Gjelder rute 800, 805, 810, 820, 825, 830, 835

  2017 2018 Endring %-vis endring
Totalt 688 699 683 149 -5 550 -0,8 %

  2017 2018 Endring %-vis endring

Totalt 93 410 95 045 1635 1,8 %
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4.1.8. Andel reisende med Nattbuss/trikk

  2017 2018 Endring %-vis endring
Totalt 99 363 1 26 694 27 331 27,5  %

2018

2017

Andelen reisende med nattbuss/trikk har hatt en svært positiv utvikling fra 2017 til 2018. 
Det er gjennomført 27.331 flere reiser med nattbuss/trikk som tilsvarer 27,5 prosent.
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Markedet og samfunnet er i stadig endring. Utviklingen innen 
ulike områder gir nye muligheter og endrer hvordan befolkningen  
opptrer. Vaner og forbrukermønster tilpasses over tid på bakgrunn 
av trender og utvikling i samfunnet. Dette kan igjen påvirke reise-
mønster knyttet til arbeid, studie og handel. I tillegg kommer det 
nye forventinger knyttet til brukeropplevelser, individualisering  
og bruk av teknologi. Det er derfor viktig å være bevisst endringer 
og legge til rette for dette, slik at mobilitetstilbudet blir i takt 
med utviklingen, mulighetene og forventningene til markedet.

Det er forventet stor befolkningsvekst i de største byene i 
Norge i årene som kommer. I 2018 bodde det rundt 457 000 
mennesker i Trøndelag. Det er lav befolkningstetthet spredt 
over store områder, men med en tydelig konsentrasjon i Trond-
heimsområdet. Det er sentralisering i Trøndelag, en økning av 
andelen eldre, og prognoser fra SSB viser en befolkningsvekst 
på 14,9 prosent frem mot 2035. Kommunene nær Trondheim 
øker mest. En stor andel av befolkningen pendler for studie 
eller arbeid daglig eller ukentlig og er den største gruppen 
reisende sammen med skoleelever. Det å ha et velfungerende 
kollektivsystem er avgjørende i denne utviklingen både av 
hensyn til fremkommelighet og miljø.

I Trøndelag er det i 2018 rundt 40 000 registrerte studenter. 
Størst andel av disse er i Trondheim hvor det er i overkant 
av 35.000 studenter. Resten fordeler seg i hovedsak i byene 
Levanger, Steinkjer, Namsos og Stjørdal Det er i dag stor grad 
av ukependling til studiestedene i Trøndelag fra hele fylket. 
Reisene foregår med buss, tog eller hurtigbåt. Det er også en 
stor andel som dagpendler med tog og buss mellom byene. I 
alle studiebyene er det tilrettelagt med studentboliger i gang-
avstand til studiested, men mange studenter bor privat eller i 
nabokommuner så en stor andel har behov for daglig transport 
til og fra studiestedet. 

I 2015 hadde 70 prosent av de nesten 162 000 sysselsatte i 
tidligere Sør-Trøndelag sitt arbeidssted i Trondheim, og over 
80 prosent av nye arbeidsplasser i tidligere Sør-Trøndelag i 
perioden 2010 til 2014 tilfalt Trondheim. Det betyr at andelen 
arbeidsreiser i og mot Trondheim er stor. I tidligere Nord- 
Trøndelag er de nesten 62 000 arbeidsplassene mer spredt, 
hvor Stjørdal, Steinkjer, Levanger, Namsos, Verdal og Vikna  
har de høyeste andelene av de sysselsatte.

Markedsutvikling

Kartet til venstre viser arbeidspendling internt i kommuner (sirkler) og mellom kommuner (linjer) i 2017 for alle transportformer (bil, kollektivt, 
etc.). Kartet til høyre (blått) viser kun kollektivreiser. Diameter og tykkelse representerer antall pendlere internt og begge veier mellom kom-
munene. Det er benyttet en progressiv skala, noe som betyr at det ikke er et lineært forhold mellom pendlerstrømmene. Store strømmer framstår 
mindre enn de egentlig er og små strømmer fremstår større enn de egentlig er. Pendlerstrømmer med færre enn 100 pendlere er ikke tatt med. 
Kilde: SSB tabell 03321

5
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Markedsutvikling

Selv om det er god vekst i antall kollektivreiser er det stort  
potensiale til å få flere til å benytte kollektivtilbud for arbeidsreiser. 

Pendlerområdet inn mot Trondheim har vært påvirket av bygging 
av ny E6 sør, som har påvirket hastigheten i trafikken både for  
bil og kollektiv. Det har ikke vært lagt opp til fordel for er effektive  
kollektivreiser i byggeperioden. I tillegg har det vært nedlegg-
else av bomstasjoner i retning Orkanger som kan ha ført til at 
noen har gått tilbake til bil fremfor buss. 

Andelen elbiler er økende i hele Norge, også i Trøndelag.  
For pendlere inn til Trondheim er det lønnsomt med elbil av 
hensyn til bomavgifter, og elbiler har fremdeles anledning til  
å kjøre i kollektivfelt i Trondheim. 

Ulike parkeringsrestriksjoner i Trondheim sentrum har ført  
til lavere andel bilbruk inn til sentrum. 

5.1. Markedsutvikling i Stor-Trondheim 
Det har de siste årene vært en jevn økning av antall kollektiv-
reisende i Stor-Trondheim, og økningen ligger godt innenfor 
veksten som er nødvendig for å oppnå nullvekstmålet.

Bedre tilbud gjennom fremkommelighet, frekvens og mer effektivt 
transportsystem, i tillegg til miljøvennlige busser gjør det enklere 
å velge buss fremfor bil i Stor-Trondheim. 

Det er flere faktorer som påvirker vekst i kollektivtrafikken. 
Godt rutetilbud og god nok frekvens, at tilbudet er enkelt å 
forstå og bruke, tilgjengelig og at infrastrukturen er lagt til 
rette slik at det skal være et reelt alternativ til bil i forhold til 
fremkommelighet og tid på samme strekning.

Flytting av ressurser vil alltid innebære konflikter. De få som 
får et svekket tilbud, vil ofte protestere, mens de mange som 
får det bedre, vanligvis er passive. At resepten virker, får vi 
imidlertid illustrert ved økning i trafikk, markedsandel og 
tilfredshet i befolkningen.

Utfordringen knyttet til å få flere kollektivreisende henger tett 
sammen med mulighet for parkering på arbeidsplassen. Over 
60 prosent av de yrkesaktive i Trondheim har tilgang til gratis 
parkering ved arbeidsplassen, og 16 prosent avgiftsbelagt 
plass som disponeres av arbeidsgiver. De viktigste årsakene for 
å velge bilen er at det tar for lang tid med buss. Bilen oppleves 
som mer lettvint enn buss i mange sammenhenger. I tillegg 
er mangelfullt rutetilbud og overgang mellom ulike transport-
midler, slik det fungerer i dag, en barriere for mange. 

Nye arbeidsplasser som etableres i Trondheim har stort fokus 
på å tilrettelegge for kollektiv, sykkel og gange fremfor parkering 
for bil. Dette er viktige grep for å redusere biltrafikken, samtidig 
som det må være et tilfredsstillende godt alternativ for de som 
skal komme seg fra A til B. 

Det legges godt til rette for sykkel i Trondheim gjennom bygging 
og vintervedlikehold av sykkelveier. Dette fører til god vekst i 
andelen som benytter sykkel som transportmiddel. 

Utviklingen for kollektivreiser i Stor-Trondheim viser at flere og 
flere benytter periodebillett. Dette indikerer at flere har tatt et 
bevisst valg med hensyn til transportmiddel og velger å reise 
kollektivt fremfor bil. Det er også slik at folk reiser kollektivt 
oftere når de har periodebillett. 

Det har ikke vært gjennomført større ruteendringer i Stor-
Trondheim i perioden, men noen endringer er gjennomført for å 
tilpasse tilbudet frem mot 2019, samt at kapasiteten og enkelte 
avganger er tilpasset på enkelte ruter for å ivareta veksten. 

5.2. Markedsutvikling i regionene 
Regionene i Trøndelag strekker seg over ulike områder ogmed 
ulikt reisemønster. Gjennom arbeidet med forslag til anbuds-
strategi for region Trøndelag fra 2021 er det gjennomført en 
grundig kartlegging og dialog med de ulike kommunene, som 
har gitt AtB en god forståelse for behov og reisemønster i  
regionene i hele fylket. 

I kommunene rundt Trondheim er det stor grad av innpendling til 
Trondheim knyttet til arbeidsreiser både på buss og hurtigbåt, 
mens kollektivreisene i regionene for øvrig i større preges av 
lokaltrafikk og skoleskyss i tillegg til ukependling eller fritids-
reiser i tilknytning til helg. Befolkningsveksten i nabokommunene 
til Trondheim er stor, noe som tilsier at potensialet for flere 
arbeidsreisende vil øke fremover. 

Kombinasjon av bil og kollektiv er viktig for mange i regionene 
for å få til en effektiv reise, og vi ser at mange velger å benytte 
park & ride-anleggene som er etablert i nabokommuner rundt 
Stor-Trondheim. For at folk skal velge å benytte kollektiv må 
det oppleves som effektivt og tilrettelagt. Tid og tilgjengelighet 
er en viktig faktor og det er derfor nødvendig å se på hele reise-
kjeden til kundene ved utvikling av tilbudet. Dette krever at 
ulike etater og kommuner jobber sammen for å tilrettelegge  
for dette. 

AtB har dialog med kommunene og operatørene for å komme 
frem til de beste løsningene innenfor de tilskuddsrammene  
som er gitt.  

Det er ulike forhold som påvirker hvordan kollektivtilbudet må 
utvikles og tilrettelegges. Som et eksempel er utbyggingen av 
ny kampflybase på Ørlandet noe som påvirker antall reisende 
med hurtigbåt i stor grad. AtB følger utviklingen og kapasitets-
behovet tett på dette sambandet, og har jevnlige møter med 
Ørland kommune, forsvaret, utbyggere og pendlerforening for  
å sikre reise- og informasjonsbehovet på best mulig måte. 
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Fordeling av omsetning på salgskanaler i Stor-Trondheim

År Mobillett t:kort Kontant Totalt salg
Andel 
Mobillett

Andel 
t:kort

Andel 
kontant

2018 kr 276 077 417 kr 187 565 921 kr 21 112 223 kr 484 755 561 57 % 39 % 4 %

2017 kr 235 174 947 kr 183 174 551 kr 31 602 973 kr 449 952 471 52 % 41 % 7 %
 

10+34+56+At:kort
Kontant

Mobillett

Fordeling av omsetning på salgskanaler i Region sør:

År Mobillett t:kort Kontant Totalt salg
Andel 
Mobillett

Andel 
t:kort

Andel 
kontant

2018 kr 14 242 341 kr 15 201 170 kr 17 285 835 kr 46 729 346 30 % 33 % 37 %

2017 kr 4 997 923 kr 18 160 909 kr 29 882 780 kr 53 041 612 10 % 34 % 56 %

Fordeling av omsetning på salgskanaler i Region nord:

År Mobillett t:kort Kontant Totalt salg
Andel 
Mobillett

Andel 
t:kort

Andel 
kontant

2018 kr 2 697 084  kr 7 327 277  kr 7 836 788  kr 17 861 149  15 % 41 % 44 %
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Mobillett

Kontant
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2018
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Utvikling av billettsalg 
 6 

Billettsalget i Trøndelag gjennomføres i stor grad gjennom  
elektroniske billetter som t:kort og AtB Mobillett. Det er viktig 
med velfungerende og enkle billettsystemer som er lette å for-
holde seg til for kundene og samtidig sikrer inntektene for AtB. 
Innføring av ny og forenklet prismodell i januar 2018 har  
påvirket billettsalget i noen grad. Prismodellen førte blant  
annet til at det ble enklere for kollektivreisende å forstå og 
bruke tilbudet, lange reiser ble langt billigere enn tidligere, 
hele Trøndelag fikk tilgang på AtB Mobillett som billettbærer.  
I tillegg ble det innført ombordtillegg på alle ruter, som  
påvirker betaling med kontanter om bord. 

De største billettbærerne i Trøndelag er AtB Mobillett og  
elektroniske reisekort – t:kort. Innenfor sone A kan t:kort  
periodebillett også benyttes på tog med samme pris for tog  
og buss. Det er ikke pris- og billettsamarbeid mellom tog  
og buss utenfor sone A pr 2018.  

Trøndelag fylkeskommune, Jernbanedirektoratet og AtB  
signerte i 2018 avtale om fremtidig pris- og billettsamarbeid  
i tilknytning til at Trønderbanen er lagt ut på anbud og vil få ny 
togoperatør fra 2020. Tildeling vil skje i juni 2019. Samarbeid 
knyttet til kjøp av billetter vil gjøre det enklere og mer sømløst 
for reisende som kombinerer flere transportmidler. Det er pr i 
dag ikke besluttet fremtidig prissamarbeid ut over sone A.

Bruk av de ulike billettbærerne utvikler seg ulikt, noe som er 
naturlig med tanke på ulik innføringstakt av blant annet AtB 
Mobillett. Reisemønster og hvor ofte de reiser påvirker også 
hvilket billettmedium folk velger å benytte. 

Til venstre vises fordeling av de ulike billettmediene med 
utgangspunkt i omsetning i 2018.

AtB har ansvar for å ha tilgjengelige billettmedier til ulike 
kundegrupper i befolkningen. For å gjennomføre effektive og 
trygge kollektivreiser for alle er det en fordel at det meste av 
billettering skjer uten bruk av kontanter. 

Dreiningen i samfunnet går over til større bruk av digitale og 
mobile tjenester. Samtidig vil det alltid være behov for andre 
løsninger for de av befolkningen som ikke har forutsetning til  
å benytte de mobile tjenestene. 

Passasjertelling foregår via billettsystemet i transportmidlene, 
og brukere av AtB Mobillett må derfor gå via sjåfør for registrering 
av billett ved påstigning. Dette vil bli endret fra 2019 for rutene 
i Stor-Trondheim hvor det innføres åpen billettering som følge 
av at bussene får passasjertelling om bord. Det forventes da at 
en enda større andel går over til mobil som billettbærer. 

Det arbeides kontinuerlig for å redusere kontantomsetningen om 
bord i transportmidlene. Dette av hensyn til effektiv påstigning 
og holdeplasstid i tillegg til sikkerhet for sjåførene med tanke 
på kontanter om bord. Andelen kontantomsetning har gått ned 
i hele fylket i 2018 sammenlignet med 2017. På regionbussene 
og båt/ferge er det mulighet for å betale med bankkort, noe 
som reduserer andelen kontanter om bord. 
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Det å utvikle gode mobilitetsløsninger krever forståelse for 
kundenes behov og forventinger. Selve reisen er ikke målet for 
kunden - det er å komme seg til jobb, skole, besøk, kino eller 
videre ut i verden. Reisen er derfor bare et nødvendig ledd i det 
å komme seg frem til reisemålet. AtBs ansvar er å gjøre denne 
reisen så attraktiv, forutsigbar og enkel som mulig gjennom 
godt tilbud og gode tilpassede tjenester. 

Skal det å reise kollektivt være et godt alternativ til bilen er det 
må man tilrettelegge hele reisen med dette som utgangspunkt. 
Sømløse reiser med gode korrespondanser, enkle verktøy og 
nok informasjon om alternativene, vise at kundene blir tatt 
på alvor og at de som har tatt valget om å reise kollektivt blir 
verdsatt. I tillegg er det viktig å ha høy grad av kvalitetssikring 
og forbedring på elementer som er enkle å gjøre noe med, og 
som gjør opplevelsen til kundene enda bedre. AtBs kundeløfte 
«Vi gjør ditt valg enkelt. Hele veien» handler om dette. 

AtB gjennomfører kundetilfredshetsundersøkelse (KTI) to 
ganger i året; vår og høst. Undersøkelsen gjennomføres av et 
eksternt analysebyrå (Norfakta pr. 2018). Resultatene brukes 

som verktøy for å vedlikeholde og forbedre kvaliteten på de 
ulike tjenestene innenfor kollektivtrafikken.

Kundetilfredshet måles i poeng på en skala fra 0-100, hvor  
KTI-poeng fra 70 og oppover tilsvarer meget fornøyde kunder.  

Resultatene for KTI i 2018 viser at kundene jevnt over er  
godt fornøyd med kollektivtilbudet i fylket. Den totale KTI – 
(Hvor fornøyd er du totalt med kollektivtilbudet?) ligger på  
76 poeng i Stor-Trondheim, 78 poeng i regionene og 84 poeng 
for hurtigbåt. Resultatene knyttet til sjåførenes/mannskapet 
serviceinnstilling er meget god med en KTI på mellom 83 og 
92. Når det gjelder tilgang på informasjon er det en KTI-score 
på 79. Kundene opplever det som enkelt og trygt å reise kollektivt, 
og 8 av 10 vil anbefale andre å reise kollektivt.

Kundenes tilbakemeldinger 7  
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Kundetilfredshetsundersøkelse (KTI) måles i poeng på en skala fra 0-100.  
Fra 75 KTI-poeng og oppover tilsvarer meget fornøyde kunder.
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Gjennom året gjennomføres det mange ulike anskaffelser knyttet 
til drift av det offentlige kollektivtilbudet i Trøndelag. 

I 2018 har følgende anskaffelser blitt gjennomført: 
Sanntidssystem for Trøndelag og passasjertellesystem (APC)  
til alle busser i tilknytning til oppstart av ny rutestruktur i  
Stor-Trondheim fra august 2019. 

Rutegående buss og skoleskyss i tidligere Nord-Trøndelag 
2019-2021.

I tillegg har det vært oppstart av anskaffelser knyttet til  
Individuelt tilrettelagt skoleskyss og bestillingstransport i 
tidligere Nord-Trøndelag 2019-2021, billettkontrolltjenester  
for hele Trøndelag, billettautomater for metrostasjoner i  
Stor-Trondheim og to fergeanbud i region nord. Disse vil  
ha tildeling i løpet av 2019. 

 

Anskaffelser8
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AtB er en premissgiver for god utvikling av infrastrukturen som 
sikrer god mobilitet for de fleste i fylket. AtB ønsker å være en 
pådriver overfor infrastruktureiere og etater slik at infrastruk-
turen som benyttes er sikker og gir god framkommelighet og 
driftsøkonomi for de beste for kundene, operatørenes ansatte 
og det materiellet som benyttes.

AtB har i 2018 kartlagt eksisterende holdeplasser og kaianlegg, 
inkludert terminaler, knute- og omstigningspunkt i den nordlige 
delen av fylke. Tilsvarende kartlegging vil bli utført i den sør-
lige delen av fylket i 2019. AtB har sammen med veieiere/andre 
etater og dagens operatører gjennomført trasebefaringer. Funn 
fra kartleggingsarbeidet og trasebefaringer viser blant annet 
nødvendige tiltak i forbindelse med oppstart av regionanbud 
buss i den nordlige delen av fylket fra 10. august 2019 og opp-
start av hurtigbåt- og fergeanbud de kommende årene. 

Trondheimsområdet får nytt kollektivsystem 3. august 2019. 
Nytt bussmateriell krever ny tilpasset infrastruktur. AtB har 
deltatt som premissgiver og rådgiver ovenfor Trondheim kommune 
 og fylkeskommunen i blant annet metrobussprosjektet og 
øvrige infrastrukturprosjekt for å tilrettelegge for nytt kollektiv-

system i Trondheimsområdet. Arbeidet omfatter blant annet 
planlegging og bygging/utbedring av depot, nye holdeplasser, 
hvileboder for sjåfører, fremkommelighetstiltak og knute- og 
omstigningspunkter for metrobusser, el-busser, leddbusser og 
øvrige busser og ladestasjoner for el-busser.    

AtB har også bidratt som rådgiver/premissgiver for tilrette-
legging for kollektivinfrastruktur i ressursgrupper for areal-/
byutvikling og transportløsninger. Eksempler på dette er  
sentrumsplaner og bydelsplaner for Namsos, Stjørdal, Melhus, 
Innherredsbyene og Trondheim (herunder gatebruksplaner).

Infrastruktur – en forutsetning for velfungerende kollektivtrafikkAnskaffelser 9
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AtB har gått fra å være administrasjonsselskap for kollektiv-
trafikken til å bli Trøndelags mobilitetsselskap. Det betyr å 
legge til rette for hele reisen fra der kundene er til dit de skal, 
med kollektivtrafikken som utgangspunkt.

Dagens rutestruktur i Trondheimsområdet stammer fra 70-tallet. 
Siden den gang har byen vokst og strukturene har endret seg. 
Folk bor, jobber og går på skole andre steder enn tidligere. Et 
velfungerende kollektivtilbud er avgjørende for å få en levende 
og attraktiv by med godt lokalmiljø. Det nye metronettverket 
som iverksettes fra august 2019 er bygd opp med utgangspunkt 
i dagens reisestrømmer, og gir langt flere muligheten til å 
benytte kollektiv til jobb, skole, handel og fritid. Nettverket 
gir mange nye og mer effektive reisemuligheter i tillegg til at 
tilbudet i bydeler blir bedre slik at kollektiv i større grad kan 
benyttes til handel og fritid. Bussene vil på de fleste linjer gå 
oftere og ha større kapasitet enn i dag. Kapasitet og antall av-
ganger er tilpasset befolkningsgrunnlaget i de ulike områdene. 
Gjennom 2018 har det vært jobbet aktivt for å tilpasse detaljer 
i rutetilbudet slik at det blir best mulig for flest mulig og at 
naturlige reisestrømmer ivaretas. Endringer i infrastruktur har 
også ført til at tilbudet har måttet tilpasses på bakgrunn av 
dette. 

Samtidig som det blir bedre for de aller fleste vil noen områder 
erfare at det blir dårligere tilbud enn i dag.  AtB ser på sikt  
etter muligheten for å løse ulike områder med en form for  
bestillingstransport. 

AtB har i 2018 utarbeidet forslag til strategi for anbud buss i  
region i Trøndelag fra 2021. Det har vært gjennomført kartlegging 
av alle kommuner, reisestrømmer, befolkningssammensetning, 
reisevaner og behov i tillegg til dialogmøter med kommunene. 
På bakgrunn av dette kom AtB med tre ulike alternative rute-
strukturløsninger med utgangspunkt i ulike økonomiske rammer.  
Skoleskyss i regionene står for xxx andel av det totale kollektiv-
tilbudet. Regiontilbudet krever stor grad av helhetlig perspektiv 
og kombinasjon av ulike transportmidler for å sikre sømløse 
reiser. Fremtidens kollektivtilbud i regionene vil være en 
kombinasjon av buss, tog og bestillingstransport. I tillegg vil 
det være avgjørende å se tilbudet i sammenheng med bil, og 
tilrettelegging for kombinasjon av bil og kollektiv på en del av 
reisestrekningen. Regionene i Trøndelag har store variasjoner 
knyttet til befolkning og reisestrømmer, bynære strøk, byer og 
spredtbygde strøk, og tilbudet må tilpasses deretter. 

For dagens regiontilbud har det ikke vært gjennomført større 
endringer. Det har blitt opprettet en bylinje på Orkanger. Anbud 
for tidligere Nord-Trøndelag har oppstart august 2019, og for-
beredelser til dette har vært gjennomført i 2018. Det gjennom-
føres mindre ruteendringer for å sikre korrespondanser. 

For å kunne reise gjennom Trøndelag må det på flere strekninger 
benyttes kombinasjoner av båt, tog og buss. For å sikre forut- 
sig-barhet for reisende har AtB tatt ansvar for å få på plass  
en samarbeidsavtale mellom de ulike partene uavhengig av  
kontraktsform. Samarbeidet skal sikre gode korrespondanser  
og at kundene opplever å komme seg helt frem selv om det 
skulle oppstå avvik underveis på reisen. 

AtB har gjennom 2018 jobbet med ulike mobilitetsprosjekter: 
• AtBs mobilitetsplattform (Mitt AtB) vil være kundenes portal 
inn til mobilitetstilbudet i Trøndelag. Denne portalen skal inne-
holde reiseplanlegger, sanntid, billettering, driftsavvik, bestill-
ingstransport og etter hvert kunne koble på andre tjenester 
som vil være nyttig for kundene. 

• Bestillingstransport – utvikler digital portal for bestilling,  
denne vil etter hvert inngå i Mitt AtB

• Sikker sykkelparkering – teste ut markedspotensialet knyttet 
til kombinasjon av sykkel og kollektiv. 

• Autonome busser – samarbeidsprosjekt med NSB, Nettbuss,  
St. Olavs hospital, Trondheim kommune m.f.

• Jobbfleks – en form for bestillingstransport rettet mot bedrifter 
i regionene. AtB ser på et konsept knyttet til dette og vil gå i dialog 
med aktuelle arbeidsplasser om pilot og samfinansiering. 

• Variant av konseptet HjemJobbHjem for Trondheim i samarbeid 
med Miljøpakken. Bedrifter forplikter seg til å være med å endre 
reisevaner for sine ansatte og får tilbud om redusert kollektiv-
billett samt andre virkemidler som lån av elsykkel, helsefore-
drag og generell mobilitetsrådgiving. 

Tilbudsutvikling – fremtidens mobilitet10
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Kvaliteten på kollektivtilbudet og tjenestene som leveres  
påvirkes av mange faktorer. AtB følger kontinuerlig opp driften 
av tilbudet knyttet til operatørenes kontrakter, tilpasning med 
tanke på infrastrukturendringer og andre forhold som måtte opp-
stå. Overfor kundene er det viktigste målet knyttet til å kunne gi 
forventet kvalitet og service, i tillegg til en forutsigbar reise.  

Driftsavvik og årsak til avvik loggføres nøye for å kunne tilpasse 
og tilrettelegge driften av kollektivtrafikken på bakgrunn 
av dette.  Dette brukes også som et verktøy for å følge opp 
kvaliteten av leveransen opp mot de ulike operatørene og sikre 
kvaliteten av leveransen ut mot kundene. 

 
11.1. Punktlighet, innstilte avganger og frakjøringer 
Antall forsinkede avganger økte med 27 prosent i 2018 sammen-
lignet med 2017. Dette gjelder forsinkelser rapportert fra start-
holdeplass. Det er i hovedsak rutene 4, 5 og 38 i Stor-Trondheim 
som står for økningen. Forsinkelsene kan i stor grad knytte seg 
til arbeid på infrastruktur og vei på strekningene Gløshaugen og 
ny E6 sør, samt arbeid med holdeplasser og omkjøring som følge 
av stengt vei i trasé for rute 4. I tillegg ser vi at punktligheten 
påvirkes når antall reisende øker, som igjen fører til at av og 
påstigning tar lengre tid. Arbeider i Jonsvannsveien samt fv704 
Klæbu samt at det generelt er mye arbeid rundt i byen påvirker 
punktligheten negativt. 

Innstilte avganger har økt med 27 prosent fra 2017 til 2018. 
Hovedårsaken til innstilte avganger har vært mangel på buss-
materiell fra bussoperatør. Det legges ned et betydelig arbeid fra 
operatørenes side for å unngå innstilte avganger. Andre årsaker 
til innstilt avgang er uhell, streik og trafikale forhold som inne-
holder alt fra kø til vær og føreforhold. 

Som følge av innstilte avganger samt stor økning i antall reisende 
har også andelen frakjøringer økt med 24 prosent i 2018 sammen-
lignet med 2017. Det overvåkes kontinuerlig for å kunne tilpasse 
kapasiteten best mulig innenfor de rammene som er tilgjengelig. 

Utfordringene knyttet til disse problemstillingene for buss er 
størst på rutene knyttet til Trondheim.

For hurtigbåt har det vært innstilte avganger knyttet til tekniske 
problemer eller på grunn av vær.

 
11.2. Billettering  
Driftsavvik på billettsystemet knyttet til elektronisk billettering 
har sunket med 13 % i 2018 sammenlignet med 2017. Billett-
utstyret overvåkes kontinuerlig, men er basert på teknologi som 
har vært i bruk fra 2008 og en god del av utstyret begynner å 
bli preget av lang tids drift og tøffe arbeidsforhold. Gode rutiner 
og godt samarbeid med operatørene gjør at man får skiftet eller 
reparert defekt utstyr raskt. AtB Mobilletten har god stabilitet  
og oppetid. 

 
 

11.3. Billettkontroll  
Billettkontroll gjennomføres av Nokas og Securitas i de områdene 
hvor AtB har ansvar for billettinntektene. Billettkontrollen foregår 
om bord på transportmidlene eller som holdplasskontroll hvor 
hele busser blir kontrollert. 

Nokas har ansvar for Stor-Trondheim, og har i løpet av 2018  
gjennomført 6538 kontroller og kontrollert 118 000 passasjerer. 
Det er utstedt 1828 gebyrer. Gjennomsnittlig avviksprosent 
knyttet til billettering i Stor-Trondheim er på 1,54 prosent, som 
er lavt. Den største kategorien på avvik er studenter som mangler 
student-bevis (753) fulgt av passasjerer uten billett (315). 

AtB gjennomførte våren 2017 anbudsutsetting av billettkontroll 
på buss og hurtigbåt i region, denne ble vunnet av Securitas 
med oppstart august 2017. Securitas har i 2018 gjennomført 442 
kontroller og kontrollert 10078 passasjerer, og har utstedt 28 
gebyrer. Gjennomsnittlig avviksprosent knyttet til billettering i 
region og båt er på 0,28 prosent. Den største kategorien på avvik 
er studenter som mangler studentbevis, fulgt av passasjerer med 
reisebevis i feil sone.

Det ble i løpet av 2018 mottatt 504 klager av de 1828 utstedte 
gebyrene, hvorav 14 ble ettergitt.

 
11.4. Beredskap 
AtB har stort fokus på risikostyring, sikkerhet og beredskap knyttet 
til sin virksomhet. I tillegg til egenfokuset, er AtB igjennom lever-
anseavtalen med Trøndelag fylkeskommune tillagt et ansvar 
knyttet til sikkerhet og beredskap, herunder transportberedskap 
knyttet til evakueringstransport av personer ved alvorlige hendelser. 
AtB deltar aktivt i strategisk beredskapsarbeid i Trøndelag,  
blant annet igjennom samordning av beredskapsplanverk med 
samhandlingsparter, og igjennom aktiv deltakelse i Forum for 
samfunnssikkerhet og beredskap i Trøndelag. Det er gjennom-
føres en betydelig øvingsaktivitet knyttet til beredskap, både i 
internt i AtB, internt hos operatørselskapene, samt samvirke- 
øvelser mellom ulike parter. Høsten 2018 deltok AtB sammen 
med ett av våre operatørselskaper i en live-øvelse tilknyttet 
Nasjonal helseberedskapsøvelse, og erfaringer fra denne  
øvelsen tas med inn i beredskapsarbeidet for 2019. 

Det har i 2018 ikke vært hendelser som har medført alvorlig 
personskade eller dødsfall knyttet til AtBs virksomhetsområde.

Kvalitet oppfølging av tilbudet11
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God og tilgjengelig informasjon om kollektivtilbudet er en 
forutsetning for å kunne reise. 

AtB jobber kontinuerlig med å utvikle informasjonsflatene  
som møter kundene før, underveis og etter reisen. Nye atb.
no ble lansert høsten 2017, og har blitt tilpasses kontinuerlig 
gjennom 2018 for å dekke de ulike informasjonsbehovene for 
reisende i hele Trøndelag. 

I tilknytning til oppstart av ny rutestruktur fra august 2019 
i Stor-Trondheim, innebærer det blant annet utvikling av ny 
holdeplassinformasjon tilpasset nettverket. Utviklingen foregår 
med brukertesting mot ulike kundegrupper for å sikre at infor-
masjonen som benyttes er intuitiv og tilgjengelig for alle.

I region nord vil AtB overta informasjonsansvaret på  
holdeplasser fra august 2019. Det har vært gjennomført en 
omfattende kartlegging og tilrettelegging for informasjon på 
holdeplasser og knutepunkt i dette området gjennom 2018.

12.1. Markedsføring og informasjon 
AtBs markedsføring og informasjon skal knyttes opp mot  
eksisterende reisende og potensielle nye kunders behov.  

Målet er å få flere til å reise kollektivt, og med høy kundetil-
fredshet. Markedskommunikasjonen er generelt knyttet opp 
mot å vise frem det totale kollektivtilbudet, reisemuligheter, 
ruter og tjenester knyttet til reisen, det å skape gode hold-
ninger og bevisstgjøre både eksisterende og potensielle  
reisende med tanke på transportvalg og muligheter. 

Gjennom markedsføring og informasjon skal AtB henvende seg 
til bredden av befolkningen og mange ulike målgrupper, hvor 
målet alltid er å tilby enkel og tydelig informasjon. Å synlig-
gjøre tilbudet og reisemuligheter er en viktig del av markeds-
føringen av kollektivtilbudet, både i by og region. I 2018 har 
en del av markedskommunikasjonen vært knyttet til holdnings-
endringer, reisevekst og AtBs reiseinformasjonstjenester som 
app AtB Reise og reiseplanleggeren på atb.no. 

I 2018 ble det gjennomført en kampanje for å takke de som 
allerede velger å reise kollektivt. Dette ble gjort gjennom å 
benytte «ekte kunder» som ambassadører til å fortelle om sine 
valg. Det er med på å øke troverdigheten og bidra til positive 
holdninger og bevisstgjøring rundt det å reise kollektivt. I  
kampanjen «Takk til deg – velgsmart.no» ble det synliggjort 

Markedsarbeid, kommunikasjon og informasjon12
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kombinasjon av ulike transportmidler, hva du sparer ved å  
reise kollektivt vs bil osv. Det ble utviklet en egen kampanje-
side, gjennomført konkurranser i tillegg til ordinær annonser-
ing i ulike kanaler. Kampanjen skapte positivt engasjement 
blant eksisterende og potensielle reisende. 

I tillegg til god ruteinformasjon informeres det kontinuerlig  
om tjenester som gjør det enklere å reise kollektivt. Det er 
fokus på å ha forhåndskjøpt billett og å ha gyldig billett til 
kundekategorien man tilhører.

Trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag bevilger hvert år penger 
til Russebusskort for hele fylket hvor avgangselever reiser 
kollektivt så mye de vil for kun kr 150 i hele fylket fra slutten 
av april til 18. mai. I 2018 gjaldt dette hele Trøndelag fylke 
opp mot Sør-Trøndelag fylke året før. AtB koordinerer, selger og 
markedsfører dette direkte mot russen. Det blir mottatt som et 
meget positivt tiltak, og det selges flere tusen kort.

For å skape litt oppmerksomhet og sette pris på kundene gjen-
nomfører AtB «Go’dag». AtB-ansatte stiller da på ulike arenaer 
(holdeplasser og terminaler) og møter kundene med små over-
raskelser og informasjon. Stuntet fordeles avdelingsvis og er 
ett ledd i å få ansatte «ut av huset» og møte kundene. 

For å møte turistmarkedet ble det blant annet satt inn et som-
mertilbud med buss fra Oppdal til Gjevilvasshytta og fra Røros 
til Synnervika. Tilbudet ble i profilert via AtB sine kanaler og 
via ulike reiselivsoperatører og turistforening.

«En by i bevegelse 2019» er slagordet for den største og viktigste 
markedskampanjen for 2019 med oppstart i 2018, og som er 
rettet mot endringen av kollektivsystemet i Trondheim fra  
3. august 2019. AtB skal lære en hel by å reise annerledes og 
sørge for at folk er trygge på hvordan de skal forholde seg til det 
nye systemet. Omleggingsprosjektet også har hatt stort fokus 
i mediebildet i 2018. Kampanjen er delt i flere faser knyttet til 
holdning og kjennskap til hvorfor endre og deretter mer og mer 
spisset mot «dette betyr det for deg» jo nærmere 3. august vi 
kommer. Hele befolkningen er målgruppe når det er snakk om 
holdning og forståelse for omleggingen, mens det skilles mellom 
eksisterende og potensielle nye kunder i det detaljerte marked-
sarbeidet, og deretter spisset ned til ulike segmenter for å dekke 
ulike informasjonsbehov. I 2018 ble det gjennomført annonser i 
avis og sosiale medier som leder mot egen kampanjeside på atb.
no. I tillegg er det gjennomført mange informasjonsmøter med 
ulike brukergrupper (eldre/pensjonistforeninger/blindeforbundet 
osv) for å skape trygghet og tillit. Markedsarbeidet kombineres 
med medieomtale, content marketing, og bred kombinasjon av 
ulike kanaler. Dette arbeidet vil pågå videre i 2019.

I tillegg er det gjennomført mindre kampanjer med positiv 
effekt bl.a. knyttet til Gode reiseopplevelser, Julebillett-gratis 
reise en lørdag og søndag før jul og markering av ny reise-
rekord for kollektivreiser i Trøndelag.

Facebook og Twitter er viktige informasjons- og dialogkanaler 
for å nå ut til mange av fylkets kollektivreisende. Besvarelsen 
av sosiale medier er satt i system gjennom AtB kundesenter. 
Det jobbes kontinuerlig med å utvikle dette som informasjons- 
og dialogkanal slik at vi når ut med informasjon til enda flere. 
I utgangen av 2018 hadde AtB 15.000 følgere på Facebook, 
3000 følgere på Twitter, ca. 650 følgere på Instagram. AtB 
hadde i 2018 over 6.6 millioner klikk på nettsiden atb.no. Det 
er i hovedsak ruteinformasjon, innlogging i nettbutikk for t:kort 
og prisinformasjon som etterspørres på nettsiden.

12.2. Trafikantinformasjon 
Trafikantinformasjon knyttes til den informasjonen kundene 
får før eller underveis på reisen. Kundene er avhengige av å 
få riktig og forutsigbar informasjon for å kunne gjennomføre 
reisen. Dette innbefatter også muligheten for å oppdateres ved 
eventuelle driftsavvik. For å planlegge en reise tilbys kundene 
ruteinformasjon gjennom rutetabeller eller reiseplanlegger 
på atb.no, rutetabeller på holdeplasser, reiseplanlegger og 
sanntidsinformasjon i appen AtB reise. Det er lagt stor vekt 
på å synliggjøre hele tilbudet og sammenhengen mellom ulike 
transportmidler for å gjøre dette så tydelig som mulig for de 
reisende. 

I 2018 ble det også montert skjermer for kunngjøring av statisk 
informasjon over hver tube på Hurtigbåtterminalen i Trondheim. 
De har i dag oppdatert avgangsinformasjon per tube, per avgang. 

I tillegg til disse kanalene er ruteopplysningstjenese via telefon 
177/478 02 820 tilgjengelig hver dag hele året, og besvares av 
AtB kundesenter. Alle busser i region sør, samt Stjørdal/Meråker 
med unntak av lokalruter og skoleruter har sanntidsinformasjon 
om bord som viser neste holdeplass via skjerm og lyd. Et stort 
antall holdeplasser og knutepunkt har sanntidsskjermer som 
viser hvor lenge det er til neste buss ankommer. Samme informasjon 
er også tilgjengelig i appen AtB Reise og i reiseplanleggeren på 
atb.no. 

For å gi forutsigbar informasjon er det også viktig med informasjon 
når det er avvik knyttet til oppsatt rutetilbud. Avvik på busstil-
budet formidles gjennom atb.no og i reiseplanlegger. På hurtig-
båt og ferge er det operatør som er ansvarlig for driftsavvik via 
mobile tjenester (SMS og app). AtB tilrettelegger informasjon 
rundt dette tilbudet på ulike holdeplasser og terminaler slik at 
kundene skal vite hvor de kan få informasjon om driftsavvik. 

12.3. Kundedialog 
AtB har kunden i fokus, og søker å kjenne våre ulike målgrupper så 
godt som mulig, for å kunne tilpasse det totale tilbudet. Dette 
gjør vi gjennom kundeundersøkelser, kontinuerlig kontakt og 
dialog via kundesenteret ved skriftlige henvendelser, sosiale 
medier og møter med kunder og brukergrupper. Vi har og direkte 
kontakt med studentorganisasjoner, bedrifter, pendlerforeninger, 
blindeforbundet, kommuner og andre samarbeidspartnere for 
å avdekke deres reisebehov, tilpasse informasjon og finne gode 
løsninger for disse. 

12.4. Media og omdømme  
For AtB er lokale og regionale medier en viktig informasjonskanal. 
Som en viktig samfunnsaktør er det også stor interessen for 
kollektivtilbudet fra redaksjonene og befolkningen sitt ståsted. 
AtB jobber sammen med blant andre fylkeskommunen og oper-
atørene for å sikre god oppfølging av mediene. Tilgjengelig, åpen 
og ærlig kommunikasjon er viktige faktorer inn i dette arbeidet. 

I 2018 ble AtB omtalt redaksjonelt rundt 450 ganger. Adresse-
avisen er mediet som omtalte AtB klart flest ganger. Særlig 
siste halvår i 2018 så man at stadig flere medieoppslag dreide 
seg om endringene i kollektivsystemet i Trondheimsområdet 
som finner sted i august 2019.
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Last ned våre apper 
fra din app-butikk

for alle som reiser smart!
APPlaus

Det er både billigst og mest eff ektivt å kjøpe billetten på forhånd! Se mer på atb.no

“Enkelt å velge buss til jobb når den går hvert 10. minutt!”

*Eksempel transportutgifter per år: Bilkostnader (Personbil, Statens km-satser, bompassering i rushtid, bombrikke med 20 % rabatt, 230 arbeidsdager) – Periodekort voksen (180 dager x2).

Lar bilen stå. 

Sparer 50 100 
kroner.

*

God tur. God samvittighet.

Lise fra Hommelvik reiser grønt til og fra Trondheim.
Sparer penger – og miljøet.

Er du like smart? Se fl ere eksempler på velgsmart.no
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13 Miljø

AtBs viktigste bidrag til å nå fylkeskommunens miljømål er å  
få stadig flere til å reise kollektivt og dernest benytte klima-
vennlige drivstoffmidler ved gjennomføring av transporten. 

Utgangspunkt for beregningene av utslipp av klima- og miljø-
gasser fra kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag er forbrukt driv-
stoff i tonn/år. Utslipp av CO2 står i direkte forhold til forbrent 
drivstoff. 

Fra 1. januar 2018, overtok AtB ansvaret for all kollektivtrans-
port i nye Trøndelag fylke. Også den nye fylkeskommunen har 
som mål å få ned klima- og miljøutslippene ved å få flere til å 
reise kollektivt samtidig som kollektivtransporten skal bli mere 
klima- og miljøvennlig ved å benytte klimavennlig drivstoff 
(energibærere) i transportmidlene.

Av den grunn er det gjennomført flere prosjekter med bruk/
test av biodrivstoff i den kollektive busstransporten som ble 
avsluttet i 2018 og som blir innfaset for fullt fra august 2019 i 
forbindelse med den store omleggingen av rutetransporten  
med buss i Stor-Trondheim.

Avslutningen med test av biodrivstoff i den kollektive 
busstransporten i Trondheim samt overtakelse av ansvaret for 
kollektivtrafikken i tidligere Nord-Trøndelag, har medført en 
økning av klimautslippene innenfor AtB sitt ansvarsområde i 
2018 i forhold til tidligere år.

I klimaregnskapet for 2018 er ikke skole- og bestillingstrans-
port utført av private operatører og taxi medtatt, da det ikke er 
tilgjengelige forbruksdata for denne transporten.

Totalt var klimautslippene fra den kollektive busstrafikken  
på 27 350 tonn CO2 eqv Av dette kommer 4 770 tonn fra den 
kollektive busstrafikken i tidligere Nord-Trøndelag. 

Isolert sett er det en økning på 5 032 tonn CO2 eqv i 2018 i 
tidligere Sør-Trøndelag. Dette skyldes at prøveprosjektene med 
bruk av biodrivstoff i Stor-Trondheim, ble avsluttet tidlig i 2018 
samt at totalt utkjørt distanse økte med ca. 1,0 mill. km.

Det forventes at CO2 utslippene fra fossile energibærere vil ha 
en betydelig nedgang i 2019 da all kollektiv busstrafikk i Stor-
Trondheim vil være fossilfri fra august 2019.

Diesel
[tonn CO2/år]

LNG
[tonn CO2/år]

Biogass
[tonn CO2/år]

Biodiesel
[tonn CO2/år]

HVO100
Strøm

[tonn CO2/år]

13 568 10 578 314 2 712 179 0

Utslipp - energibærer [CO2]

[tonn fossile 
CO2-eqv/år]

[tonn fossilfri 
CO2-eqv/år]

[tonn CO2-

eqv/år]

24 145 3 205 27 350

Diesel
[tonn CO2/år]

LNG
[tonn CO2/år]

Biogass
[tonn CO2/år]

Biodiesel
[tonn CO2/år]

HVO100
Strøm

[tonn CO2/år]

9 491 7 976 0 0 0 0

Utslipp - energibærer [CO2]

[tonn fossile 
CO2-eqv/år]

[tonn fossilfri 
CO2-eqv/år]

[tonn CO2-

eqv/år]

17 466 0 17 466

Buss

Ferge

Diesel
[tonn CO2/år]

LNG
[tonn CO2/år]

Biogass
[tonn CO2/år]

Biodiesel
[tonn CO2/år]

HVO100
Strøm

[tonn CO2/år]

20 938 0 0 0 0 0

Utslipp - energibærer [CO2]

[tonn fossile 
CO2-eqv/år]

[tonn fossilfri 
CO2-eqv/år]

[tonn CO2-

eqv/år]

20 938 0 20 938

Hurtigbåt

Diesel
[tonn CO2/år]

LNG
[tonn CO2/år]

Biogass
[tonn CO2/år]

Biodiesel
[tonn CO2/år]

HVO100
Strøm

[tonn CO2/år]

43 996 18 554 314 2 712 179 0

Utslipp - energibærer [CO2]

[tonn fossile 
CO2-eqv/år]

[tonn fossilfri 
CO2-eqv/år]

[tonn CO2-

eqv/år]

62 549 3 205 65 754

Buss

Hurtigbåt

Samlet, Trøndelag fylkeskommune

2017 2018 Endring 2017 2018 Endring 2017 2018 Endring

17 549 27 350 9 802 99 146 47 1,94 2,64 0,70

Endring CO2 (tonn) Endring Nox (tonn) Endring PM (tonn)

2017 2018 Endring 2017 2018 Endring 2017 2018 Endring

12 665 17 466 4 801 103 76 -27 5,60 4,80 -0,80 

Endring CO2 (tonn) Endring Nox (tonn) Endring PM (tonn)

2017 2018 Endring 2017 2018 Endring 2017 2018 Endring

18 489 20 938 2 448 250 234 -16 9,23 10,45 1,22

Endring CO2 (tonn) Endring Nox (tonn) Endring PM (tonn)

Toatalt utkjørt 
distanse 2017

Toatalt utkjørt 
distanse 2018

Endring i 
prosent

2017 2018 Endring 2017 2018 Endring

24 980 777 31 423 359 25,79 % 48 703 65 754 17 051 452 456 4

Endring CO2 (tonn) Endring Nox (tonn)Endring kmOppsummering

Ferge
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Ferge 
Når det gjelder fergedriften, ble det i 2018 sluppet ut 17 466 tonn 
CO2eqv. Av dette utgjorde 5 419 tonn CO2 eqv fra fergedriften i 
tidligere Nord-Trøndelag. 

Isolert i Sør-Trøndelag, ble CO2 noe lavere i 2018 enn i 2017. 
Dette skyldes av fergene i sambandet Flakk – Rørvik kun benyttet 
naturgass som energibærer. I 2017 ble det benyttet totalt 382 311 
ltr. diesel i dette sambandet i tillegg til naturgass. Mindre bruk 
av diesel gav også et positivt resultat når det gjelder miljøutslipp 
av NOx og PM.

I 2019 forventes en betydelig reduksjon av klimautslippene fra 
fergedriften etter innføringen av hybride batteriferger i sam-
bandene Flakk – Rørvik og Brekstad – Valset. Det forventes at 
overgangen til el-drift kan starte fra april 2019.

Hurtigbåt 
Av de totale klimautslippene på 20 938 tonn CO2 eqv fra  
hurtigbåtdriften i 2018, kom 2 063 tonn fra hurtigbåtdriften  
i tidligere Nord-Trøndelag.

I forhold til 2017, økte klimautslippene i tidligere Sør-Trøndelag, 
med 386 tonn CO2. Dette skyldes økt ruteproduksjon og dermed 
økt forbruk av diesel – særlig i sambandet Dyrøy – Øyrekken. Den 
totale økningen i forbruk av diesel i hurtigbåtdriften i tidligere 
Sør-Trøndelag i 2018, var på 142 306 ltr.

Oppsummering 
Som følge av sammenslåingen av Sør- og Nord-Trøndelag fra  
1. januar 2018, fikk AtB ansvaret for all kollektivtrafikk i det  
sammenslåtte Trøndelag. De totale klima- og miljøutslippene fra 
AtB sin virksomhet ble på 65 754 tonn CO2 eqv. Av dette utgjorde 
klimautslippene fra kollektivtrafikken i tidligere Nord-Trøndelag, 
12 252 tonn CO2 eqv.

Økningen av klimautslippene i tidligere Sør-Trøndelag på  
4 799 tonn CO2, skyldes i all hovedsak avslutning av prøve- 
prosjektene med bruk av biodrivstoff på bussene i Stor- 
Trondheim samt økt ruteproduksjon på hurtigbåtene.

Diesel
[tonn CO2/år]

LNG
[tonn CO2/år]

Biogass
[tonn CO2/år]

Biodiesel
[tonn CO2/år]

HVO100
Strøm

[tonn CO2/år]

13 568 10 578 314 2 712 179 0

Utslipp - energibærer [CO2]

[tonn fossile 
CO2-eqv/år]

[tonn fossilfri 
CO2-eqv/år]

[tonn CO2-

eqv/år]

24 145 3 205 27 350

Diesel
[tonn CO2/år]

LNG
[tonn CO2/år]

Biogass
[tonn CO2/år]

Biodiesel
[tonn CO2/år]

HVO100
Strøm

[tonn CO2/år]

9 491 7 976 0 0 0 0

Utslipp - energibærer [CO2]

[tonn fossile 
CO2-eqv/år]

[tonn fossilfri 
CO2-eqv/år]

[tonn CO2-

eqv/år]

17 466 0 17 466

Buss

Ferge

Diesel
[tonn CO2/år]

LNG
[tonn CO2/år]

Biogass
[tonn CO2/år]

Biodiesel
[tonn CO2/år]

HVO100
Strøm

[tonn CO2/år]

20 938 0 0 0 0 0

Utslipp - energibærer [CO2]

[tonn fossile 
CO2-eqv/år]

[tonn fossilfri 
CO2-eqv/år]

[tonn CO2-

eqv/år]

20 938 0 20 938

Hurtigbåt

Diesel
[tonn CO2/år]

LNG
[tonn CO2/år]

Biogass
[tonn CO2/år]

Biodiesel
[tonn CO2/år]

HVO100
Strøm

[tonn CO2/år]

43 996 18 554 314 2 712 179 0

Utslipp - energibærer [CO2]

[tonn fossile 
CO2-eqv/år]

[tonn fossilfri 
CO2-eqv/år]

[tonn CO2-

eqv/år]

62 549 3 205 65 754

Buss

Hurtigbåt

Samlet, Trøndelag fylkeskommune

2017 2018 Endring 2017 2018 Endring 2017 2018 Endring

17 549 27 350 9 802 99 146 47 1,94 2,64 0,70

Endring CO2 (tonn) Endring Nox (tonn) Endring PM (tonn)

2017 2018 Endring 2017 2018 Endring 2017 2018 Endring

12 665 17 466 4 801 103 76 -27 5,60 4,80 -0,80 

Endring CO2 (tonn) Endring Nox (tonn) Endring PM (tonn)

2017 2018 Endring 2017 2018 Endring 2017 2018 Endring

18 489 20 938 2 448 250 234 -16 9,23 10,45 1,22

Endring CO2 (tonn) Endring Nox (tonn) Endring PM (tonn)

Toatalt utkjørt 
distanse 2017

Toatalt utkjørt 
distanse 2018

Endring i 
prosent

2017 2018 Endring 2017 2018 Endring

24 980 777 31 423 359 25,79 % 48 703 65 754 17 051 452 456 4

Endring CO2 (tonn) Endring Nox (tonn)Endring kmOppsummering

Ferge
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