Trondheim, 03.06.2020

67pluss – trygg skyss for de over 67
AtB prøver ut fleksibel transport for reisende over 67 år. Tilbudet vil først gjelde for østsiden av Nidelva i
Trondheim, mellom Tyholt og Leira. Pilotprosjektet starter 2. juni og skal vare i to år.
- Vi håper dette skal gi flere muligheten til å oppsøke servicetjenester og andre tilbud rundt seg. Vi ser at dette har
blitt ekstra viktig nå i koronatilværelsen. Flere, spesielt eldre, må få mulighet til å gjøre nødvendige ærend og møtes
utenfor hjemmet, sier Andreas K. Enge som er direktør for strategi og utvikling i AtB.
Tilpassede og kollektive løsninger fremover
Dette er et av tilbudene som skal være med å gi tilgjengelig kollektivtilbud i områder som ikke dekkes godt av
hovednettverket. I tillegg åpner dette nye muligheter for dem som ikke har anledning til å kjøre selv. Minibussen
plukker deg opp der du bestiller den til. Tjenesten kan benyttes mellom hjemmet og et servicepunkt, eller mellom
servicepunktene. De reisende betaler ordinær honnørpris.
Et servicepunkt kan være butikker, helsesenter eller andre bydelsfunksjoner. Les mer om servicepunkt og se kart på
atb.no. Minibussene er tilrettelagt for rullator og rullestol, og reisende kan ha med seg følge om bord. Reiseruten
legges opp ut fra de bestillingene som kommer inn.
- Vi tror kollektivtrafikken i årene fremover blir en kombinasjon av store stamlinjer, bydelslinjer og fleksible
løsninger som denne. Dette er et eksempel på at en kan utnytte ressursene bedre og samtidig lage et mer tilpasset
tilbud, spesielt for de gruppene som trenger nettopp det, fortsetter Enge.
Legger vekt på smittevern
Minibussene som brukes fra 2. juni vil ta om bord maks tre passasjerer. Normal kapasitet er ni. Bussene blir vasket
grundig og regelmessig, og alle berøringsflater desinfisert mellom hver tur. Av smittevernhensyn kan sjåføren
dessverre ikke nå bistå reisende med ekstra behov nå, vi anbefaler derfor å ha med følge hvis du har behov for
hjelp.
- Vi gjør det vi kan for at dette skal være trygt. Vi ser at denne tjenesten vil kunne bli svært viktig for mange nå. Vi
mener derfor det er riktig å sette i gang dette pilotprosjektet. avslutter Enge.
Bestilles i app eller på eget nummer
Tjenesten bestilles ved hjelp av appen 67pluss eller ved å ringe et eget telefonnummer (02867), hvor du kommer til
AtB kundesenter. Åpningstidene er 09.30 til 16.30 mandag til fredag. Reisen må bestilles minst én time i forveien.
Kundesenteret er også behjelpelig om det er noen som har andre spørsmål knyttet til tjenesten.
LES MER: 67pluss på atb.no
Kontaktperson:
Andreas K. Enge (bilde)
direktør strategi og utvikling, AtB
Tlf.: 997 90 785

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

