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AtB AS er et mobilitetsselskap med hovedansvar for den fylkes-
kommunale kollektivtransporten i Trøndelag. 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 trans-
portformer som sykkel, taxi, bildeling og mikromobilitet.

For den delen av det offentlige kollektivtilbudet som AtB har 
hovedansvar for, skal AtB planlegge, koordinere, kjøpe, og markeds-
føre all tilskuddsberettiget kollektivtrafikk. I tillegg skal AtB bidra til 
å utvikle og markedsføre et samlet framtidsrettet mobilitetstilbud i 
hele Trøndelag i tråd med Trøndelag fylkeskommunes målsettinger. 
Tilskudd til kollektivtrafikken ytes av Trøndelag fylkeskommune og 
Miljøpakken.

Priser 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 fylkeskom-
mune. Selskapet ble opprettet i 2009. All transport utføres av 
ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for AtB. Kontraktene 
tildeles etter anbudskonkurranser som gjennomføres etter Lov om 
offentlig anskaffelser. 

AtB har i perioden fra 2009 til 2019 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 kollek-
tivtrafikken i fylkeskommunale plandokumenter, rammeavtalen 
og leveranseavtalen. 

AtB AS1
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- Vi går rundt og tror vi ikke har tid til å ta bussen, 
men det har vi. Det handler bare om litt planlegging, påpeker 
Nina og går av bussen på Tonstadkrysset. Bussturen har startet 
på Lerkendal. Hun går stort sett ned dit fra Berg der hun bor. 
Noen dager, hvis det er spesielt dårlig vær eller hun tilfeldigvis 
nærmest «treffer på» bussen som stopper rett ved der hun bor, 
tar hun bydelsbussen ned til Lerkendal først, før hun går på en 
av linjene videre sørover til Tonstadkrysset. 

Nina bestemte seg for å prøve det nye kollektivsystemet i 
Trondheim høsten 2019 etter at hun hadde lest en del om det 
i avisa. Hun forpliktet seg skikkelig, og startet med å kjøpe et 
periodekort med en hel måned. Hun likte både tilbudet og det  
å sitte på bussen om morgenen. 

- Jeg kaller det mitt morgenspa, det å sitte på bussen og se ut 
vinduet, forteller hun. 

Etter at hun har gått av bussen på Tonstadkrysset går hun  
de cirka 200 meterne under en undergang og frem til kontor-
bygningen der hun er daglig leder i konsulentfirma. Nina forteller 
at hun oppfordrer sine kollegaer til å ta bussen og det er en 
god del som gjør det. Selv er hun trygg på at hun kommer til å 
fortsette med det. 

- Jeg sparer inn busskostnadene bare i sparte bompenger, 
fortsetter hun. 

- Jeg ser meg selv som en som følger tiden, svarer Bjørn-Morten 
på spørsmålet om han føler seg presset til å ta buss.   
Arbeidsplassen hans har ikke parkering for ansatte. Han bor selv 
på Klefstadhaugen nært Flakk, og jobber på Brattøra. Han opplever 
bussen som effektiv og om han skulle være litt sent på jobb, er det 
alltids en buss litt senere slik at han kommer seg hjem.     
- Det hendte seg at jeg kom akkurat for sent til bussen hjem i starten 
ja, men en venner seg til å planlegge bittelitt, sier Helgesen.    
Han nevner også den nå oppvoksende generasjon som betydelig 
mindre bilfokusert enn hans jevnaldrende venner er. Og det er det 
han mener med på «følge tiden».    
- Jeg ser på mine egne barn. Noen har jo ikke lappen engang. Noen av 
mine venner derimot, de vil aldri sette seg på en buss.   
- Hvorfor ikke?   
- Det er intimsfæren, tror jeg. De vil være alene i bilen sin, smiler 
Bjørn Morten.   
Selv begynte han nylig å ta bussen til jobb etter at arbeidsgiveren 
flyttet ned til Brattøra. Han liker det godt og er stolt over at  
arbeidsgiveren tar et ansvar for både miljø og byutviklingen. 

Bjørn-Morten Helgesen

Nina Lodgaard
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2019 har vært et år hvor AtB har gitt befolkningen i Trøndelag 
et enda bedre og mer attraktivt mobilitetstilbud. Året har vært 
preget av oppstart av nye kontrakter, samt implementering 
av en fremtid med mer mobilitet, grønnere transport og bedre 
digitale løsninger for befolkningen i Trøndelag. 

«AtB er et mobilitetsselskap som med utgangspunkt i det offent-
lige kollektivtilbudet har ansvar for å planlegge, anskaffe, drifte, 
utvikle og markedsføre et fremtidsrettet mobilitetstilbud for hele 
Trøndelag i tråd med eiers målsettinger.»

Dette tar vi på alvor. For AtB betyr det 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 vel-
fungerende mobilitetstilbud som både bidrar til et bedre miljø, 
byutvikling i takt med endringene i samfunnet, bidrar til å binde 
Trøndelag sammen og til regional bo- og næringsutvikling. 

Mobilitet handler om mye mer enn bare selve kollektivtilbudet. 
Det handler om å forstå markedet, trender og utvikling, reise-
behov, reisemål og hvordan hver enkelt forbruker beveger seg 
fra A til B. Se etter muligheter og utvikle løsninger som gjør det 
enklere og mer forutsigbart for kundene å reise gjennom velfun-
gerende digitale tjenester, samarbeide med andre aktører med 
felles mål. Se helheten og se ulike elementer i sammenheng hvor 
kunden settes først.

Kollektivtrafikken i Trøndelag har hatt en meget god utvikling 
over flere år. Et av de viktigste målene for AtB er å utvikle et 
tilbud som gjør at flere reiser kollektivt fremfor å kjøre bil. Det 
bidrar til mindre utslipp og bedre miljø. Aldri før har så mange 
reist kollektivt i Trøndelag, og i 2019 ble det satt ny reiserekord 
med 44,2 millioner kollektivreiser. 

Dette er en vekst på drøyt 950 000 reiser fra 2018 til 2019. Det 
har vært satset mye på å tilpasse kollektivtilbudet i dialog med 
markedet, befolkning og kommuner. Dette gjelder både selve 
rutetilbudet, men også tilhørende nødvendige tjenester knyttet 
til informasjon og billettering. Gjennom reiseveksten ser vi at 
mange har endret sine reisevaner. 

Hvert år er AtBs hovedaktivitet å sikre god drift og tilpasning av 
det etablerte kollektivtilbudet i Trondheim og regionene både 
med buss, trikk, båt og ferge samt drift av skoleskyss. 

I tillegg ble 2019 preget av oppstart av nytt kollektivsystem i Stor-
Trondheim, som er et av landets mest moderne kollektivtilbud. 
Gjennom ny rutestruktur gir det langt flere muligheter til å reise 
kollektivt enn tidligere. Tilbudet har høy kapasitet, tette avganger 
og nytt og miljøvennlig bussmateriell. 

Det var også oppstart av brutto-kontrakter på buss i norddelen av 
Trøndelag, som frem til da har vært kjørt som netto-kontrakter.

AtB overtok fra 1. januar 2019 også ansvar for sambandene 
Flakk-Rørvik og Brekstad-Valset. Begge fergesamband har nye, 
miljøvennlige hybridferger som krevde ny ladeinfrastruktur på 
land i tillegg til at det ble innført autopass på begge samband. 

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, kontant-
omsetningen 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. 

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 2019 implementert nytt sanntidssystem og 
videreført arbeidet med å utvikle nytt billettsystem og ny mobi-
litetsplattform.

Resultatene AtB har oppnådd kommer som følge av godt sam-
spill mellom AtB og operatørene som leverer tjenestene 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 hvor AtB også er  
deltager i flere av foreningens komitéer.

 
 

AtB leverer mobilitet til Trøndelag 2 
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HVORFOR TAR VI 
DE VALGENE 
VI GJØR? 

Fordi.

SE ALLE DINE
REISEMULIGHETER PÅ 
atb.no

Summen av små valg i hverdagen 
har stor effekt på hvordan det 
er å leve i byen vår. Hver gang 
du velger å reise kollektivt bidrar 
du til mindre kø og renere luft.

Kampanjemateriell oppstart 3. august3
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EN BY I BEVEGELSE

Bevegelsene er mange i en by som vokser. 
Snart får Trondheimsområdet Norges mest moderne 
kollektivsystem. Det betyr at du vil ha mulighet 
til å reise enda oftere og mer eff ektivt.

SE DINE NYE
REISEMULIGHETER PÅ 
atb.no/2019
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Mål for kollektivtrafikken i Trøndelag er knyttet opp mot nasjo-
nale og regionale mål som er gjengitt i Bymiljøavtalen, Trøndelag 
fylkeskommunes Eierstrategi, Ramme- og leveranseavtale opp 
mot AtB. Det er ulike målsettinger blant annet knyttet til andel 
kollektivreiser, miljø og trafikksikkerhet.

4.1. 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. 
 
4.2. Langsiktige mål for Trøndelag fylkeskommune 
I 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.  

4.3. Resultatmål i AtBs leveranseavtale 
I leveranseavtalen som er skrevet mellom Trøndelag fylkeskommune 
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 sammenlig-
net 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 kollektivtrafikken 4 
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Andelen reiser fordelt på ulike transportmidler 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. 

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

5.1. Kollektivreiser i Trøndelag 
Reisestatistikken for alle ruter i Trøndelag viser at det ble foretatt 

44,2 millioner kollektivreiser i Trøndelag i 2019 - drøyt 950 000 
flere kollektivreiser enn året før. Det gir en samlet vekst på 2,2 %.  
I Stor-Trondheim var det en samlet vekst på 2,9 % mens bussreisene 
i regionene i Trøndelag økte med 0,9 %. Antall reiser med hurtig-
båt og ferge ble redusert med henholdsvis -3,5 % og -0,6 % i 2019. 
Alle tall i statistikkene inkluderer skoleskyss, som utgjorde ca.  
7,6 millioner reiser.  
 
Hele Trøndelag 
Alle kollektivreiser i Trøndelag omfatter reiser i Stor-Trondheim, 
region, hurtigbåt og ferge, pluss bestillingstransport som er 
estimert til i overkant av 50 000 reiser både i 2018 og 2019.

5.2. Kollektivreiser på de ulike transportmidlene

Antall reiser med buss i Stor-Trondheim

2019

2018

  2018 2019 Endring %-vis endring

Alle kollektivreiser 43 310 690 44 262 627 951 938 2,2 %

  2018 2019 Endring %-vis endring

Stor-Trondheim, buss 30 832 039 31 646 375 814 336 2,6 %

Utvikling i tall5 
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Antall reiser med buss i region i Trøndelag

Antall reiser med trikk

  2018 2019 Endring %-vis endring
Totalt 1 005 098 1 100 452 95 354 9,5 %

  2018 2019 Endring %-vis endring
Region i Trøndelag 8 895 108 8 971 395 76 287 0,9 %

2019

2018

2019

2018

På trikken var det en økning i antall reiser med 9,5 %. Med unntak av januar, februar og mars 
var månedlig økning på trikken høyere enn økningen på buss i Stor-Trondheim. Trikken hadde ikke 
endring i rutestruktur 3. august, noe som resulterte i høy passasjervekst for høstmånedene.

Antall reiser med buss i region økte med 0,9 % i 2019.
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Antall reiser med hurtigbåt

Antall reiser med ferje

  2018 2019 Endring %-vis endring
Hurtigbåt 656 601 633 364 -23 237 -3,5 %

  2018 2019 Endring %-vis endring
Ferje 1 870 506 1 859 703 -10 803 -0,6 %

2019

2018

2019

2018

Omfatter alle ferjeruter i Trøndelag unntatt Skei-Gutvik og rutene i Foldapakken (Eidshaug-Gjerdinga, 
Borgan-Ramstadlandet, Hofles-Geisnes-Lund, Levanger-Hokstad og Seierstad-Ølhammeren).

Omfatter alle reiser med hurtigbåt i Trøndelag unntatt sambandet Namsos-Rørvik-Leka, 
som først administreres av AtB i 2020.

På hurtigbåtene var det en samlet nedgang i antall reiser i 2019 på -3,5 %.

Ferjerutene hadde en nedgang i antall reiser i 2019 på -0,6 %.

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

Jan
uar

Fe
bru

ar
Mars April Mai Jun

i
Jul

i

Augu
st

Sep
tem

ber

Okto
ber

Nov
em

ber

Des
em

ber

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

Jan
uar

Fe
bru

ar
Mars April Mai Jun

i
Jul

i

Augu
st

Sep
tem

ber

Okto
ber

Nov
ember

Des
em

ber



16

Markedet og samfunnet er i stadig endring og utvikling.  
Utviklingen innen ulike områder gir nye muligheter og endrer 
hvordan befolkningen opptrer. Befolkningen endrer både vaner 
og forbrukermønster i stor grad på bakgrunn av trender og 
utvikling i samfunnet. Trender innenfor ulike områder påvirker 
reisemønsteret knyttet til arbeid, studie og handel. Det er derfor 
viktig å være bevisst endringer og legge til rette for dette, slik 
at mobilitetstilbudet blir i takt med utviklingen og forvent-
ningene til markedet.

Det er forventet stor befolkningsvekst i de største byene i 
Norge i årene som kommer.  I 2019 bodde det rundt 466 000 
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 % 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 kollektiv-
system er avgjørende i denne utviklingen både av hensyn til 
fremkommelighet og miljø.

I Trøndelag er det i 2019 rundt 41 500 registrerte studenter. 
Størst andel av disse er i Trondheim hvor det er i overkant av  
37 000 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 gangavstand til studiested, 
men mange studenter bor privat eller i nabokommuner så en stor 
andel har behov for daglig transport til og fra studiestedet. 

I 2019 var det 234 585 sysselsatte i Trøndelag fylke. I Trondheims-
området finner man det store flertallet av arbeidsplasser i 
fylket med 52,4 % (123 300 arbeidsplasser). Dette betyr at 
andelen arbeidsreiser i og mot dette området er stor.1 

I den nordlige delen av fylket er det Stjørdal (5 %), Steinkjer 
(4,9 %) og Levanger (4,1 %) som har størst antall sysselsatte, 
etterfulgt av Namsos (3,2 %) og Verdal (3,1 %).

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 kommunene.  
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

1104 471 hadde arbeidssted i Trondheim (44,5 %), Melhus 8 531 (3,6 %), 
Malvik 7 152(3 %), Klæbu 3 146 (1,3 %). Kilde: ssb.no; Tabell 08536: Sysselsatte 
per 4. kvartal, etter region, kjønn, statistikkvariabel og år. 
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Markedsutvikling

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

Andelen elbiler er økende i hele Norge, også i Trøndelag. For 
pendlere inn til Trondheim er det lønnsomt med elbil av hensyn 
til bomavgifter. 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. Selv om det er god vekst 
i antall kollektivreiser er det stort potensiale til å få flere til å 
benytte kollektivtilbud for arbeidsreiser. 

6.1. 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 for-
stå og bruke, tilgjengelig og at infrastrukturen er lagt til rette 
slik at det skal være et reelt alternativ til bil.

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 % av de yrkesaktive i Trondheim har tilgang til gratis 
parkering ved arbeidsplassen, og 16 % 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 mangel-
fullt rutetilbud og overgang mellom ulike transportmidler, 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 parker-
ing 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. 

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. 

6.2. Markedsutvikling i regionene 
Regionene i Trøndelag strekker seg over ulike områder og med 
ulikt reisemønster. Basert på arbeidet i 2018 med forslag til  
anbudsstrategi for region Trøndelag fra 2021, startet man med 
buss og fleksibel transport i 2019 arbeidet med konkurranse-
grunnlaget for Region 2021. Dette blir kunngjort første kvartal 
2020. 

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. 

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. 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 nødven-
dig å se på hele reisekjeden til kundene ved utvikling av tilbudet. 
Dette krever at ulike etater og kommuner jobber sammen for å 
tilrettelegge for dette. 

Velfungerende knutepunkt og tilrettelagt og sømløst kollektiv-
tilbud er viktig for de som reiser. Dette krever også samhandling 
mellom ulike transportformer og aktører.

AtB har dialog med kommunene og operatørene for å komme 
frem til de beste løsningene innenfor de tilskuddsrammene som 
er gitt. I arbeidet med Strategi for kollektivtrafikken i Trøndelag 
og utvikling av anbud for region 2021 har AtB hatt tett dialog 
med de ulike regionene i Trøndelag. Det har også vært gjort en 
grundig kartlegging av kundenes behov som grunnlag for nytt 
fleksibelt tilbud i regionene i Trøndelag. 
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Utvikling av billettsalg 

 

7 

AtB Mobillett og reisekortet t:kort er i særklasse de to mest 
benyttede billettbærerne i kollektivsystemet. Med billettbærer 
menes det medium der billetten lagres og brukes. Mens en AtB 
Mobillett må kjøpes i app, kan en billett som er lagt i t:kort være 
kjøpt på kundesenter, i nettbutikk og på billettmaskin om bord.  
Kjøpes billetten på billettautomat eller hos kommisjonær, kommer 
billetten på en papirkvittering, som er en tredje billettbærer. 

AtB Mobillett og t:kort kan benyttes på buss i hele Trøndelag i 
tillegg til utvalgte båtruter. 

I forbindelse med innføring av det nye kollektivsystemet i Stor-
Trondheim fra 3. august 2019 ble ombordsalg av billetter tatt bort 
på metrobussene, noe som påvirket salget av kontantbilletter. For 
effektiv fremføring langs metrotrasé ble det innført at all billetter-
ing på alle metrostasjoner skulle gjennomføres før ombordstigning 
på alle busser. Det krevde også tilrettelegging for kjøp av enkelt-
billett via billettautomat eller kommisjonær. 

Trøndelag fylkeskommune, Jernbanedirektoratet og AtB signerte 
i 2018 avtale om fremtidig pris- og billettsamarbeid i tilknyt-
ning til at Trønderbanen ble lagt ut på anbud. SJ Norge vant 
anbudskonkurransen med oppstart i juni 2020. AtB har opprettet 
samarbeid med SJ Norge for å følge opp driftssamarbeid knyttet 
til både rutetilbud og billettsamarbeid for å sikre befolkningen 
i Trøndelag et godt totalt kollektivtilbud. 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 Mo-
billett. Reisemønster og hvor ofte de reiser påvirker også hvilket 
billettmedium folk velger å benytte. 

Billettsalg fordelt på mobil og elektronisk billettering
Elektronisk billettering er billetter som selges via det elektroniske 
billetteringssystemet (ebit). Billettopprinnelsen (stedet der  
billetten er kjøpt) kan være både nettbutikk, billettautomat, 
salgskontor og kommisjonær. Enten legges billetten i reisekortet 
t:kort (periodebilletter eller enkeltbilletter), men enkeltbilletter 
kan også kjøpes direkte på billettmaskiner og betales med bank-
kort eller kontant (dette er vanlig på båt, ferje og regionbuss).  

Det er ønskelig at flest mulig kjøper billett via selvbetjente 
løsninger, og med AtB Mobillett tilgjengelig for buss over hele 
Trøndelag er andelen som benytter denne økende, helt i tråd 
med AtBs målsetting.

I Stor-Trondheim kommer 34 % av solgt beløp fra elektronisk 
billettering, mens 66 % kommer fra mobil. I region er det 63 % 
i ebit og 37% på mobil, mens båt og ferje har 88% ebit og 12% 
mobil.
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Billettsalg fordelt på billettopprinnelse
Grafene nedenfor viser hvordan billettene er kjøpt (billettopp-
rinnelse). Alle prosenter i disse figurene er andeler av solgt beløp 
– ikke antall solgte billetter. Kjøp på billettautomater og hos 
kommisjonærer er kun mulig i Stor-Trondheim, men som figuren 
viser er dette lite utbredt. I Stor-Trondheim kjøpes 58 % av billettene 
i app, 15 % i nettbutikk, 11% på salgskontor, og 8 % hver via SMS 
og om bord i kjøretøyene.

I flere av regionbussene er det mulig å betale med kredittkort om bord.  
Ombordsalg på region utgjør halvparten av alt billettsalget, mens 36 %  
av salget er via AtB Mobillett, 10 % i nettbutikk og 4 % på salgskontor. 

På hurtigbåt og ferje kjøpes de aller fleste billettene om bord i fartøyene (87 %). 
12 % av billettene  kjøpes med AtB Mobillett, mens nettbutikk og salgskontor 
står for små andeler av salget av båt- og ferjebilletter.

Salg av billetter betalt med kontanter fremgår ikke av diagrammene ovenfor.  
I prosent av alt salg utgjør kontantbilletter henholdsvis 2,0 % og 4,7 % i  
Stor-Trondheim og region i 2019.

AtB har ansvar for å ha tilgjengelige billettmedier til ulike kunde-
grupper 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 løs-
ninger for de av befolkningen som ikke har forutsetning til  
å benytte de mobile tjenestene. 

Med innføringen av åpen billettering i Stor-Trondheim 3. august 
ble det slutt på registrering av billetter. Så lenge den reisende 
har gyldig billett ved ombordstigning i Stor-Trondheim er det ikke 
lenger krav til registrering på kortleser om bord eller fremvisning 
av mobillett til sjåføren. Det er installert automatisk passasjer-
tellesystem om bord i bussene, som nå er under kalibrering for å få 
frem riktige passasjertall.  

Mobil som billettbærer blir stadig oftere benyttet, og det  
forventes en enda høyere mobilandel i billettsalget fremover. 
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Anskaffelser8

Gjennom året gjennomføres det mange ulike anskaffelser knyttet 
til drift av det offentlige kollektivtilbudet i Trøndelag. 

I 2019 har ble flere anskaffelser gjennomført, som IT-konsulent- 
tjenester for utvikling  av AtBs nye Mobilitetsplattform, SykkelSafe 
og billettautomater for metrostasjoner. Flere større anskaffelser 
med tildeling i løpet av 2020 ble også påbegynt, eksempelvis 
nye kontrakter for region og fleksibel transport, samt pilotprosjektet 
67 pluss som er bestillingstransport i Trondheimsområdet. 
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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 må 
man tilrettelegge hele reisen med dette som utgangspunkt. 
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 større kundetilfredshetsundersøkelse (KTI) 
to ganger i året i hele Trøndelag; vår og høst. Undersøkelsen 
gjennomføres av et eksternt markedsanalysebyrå (Norfakta). 
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 75 og oppover tilsvarer meget fornøyde kunder. 

9.1 Høy tilfredshet i Trondheim 
Det var knyttet en viss spenning til resultatene for Stor-Trondheim 
i 2019, da dette var året med de største endringer i kollektiv-
trafikken siden 70-tallet. Enkelte forskere hevder at motstand mot 
endring er en grunnleggende og stabil faktor i oss mennesker. Vi 
liker trygge og vante omgivelser. Natt til 3. august 2019 ble hele 
kollektivsystemet i Stor-Trondheim endret. Blant annet fikk vi nye 
linjenumre, nye rutetider, høyere frekvens og nye traséer. Mange 
gikk fra å måtte forholde seg til én buss til å være avhengig av to 
eller tre busser for å komme seg til sitt vanligste reisemål gjennom 
å reise i nettverk. Samtidig fikk andre igjen langt bedre og mer 
effektiv reisevei enn tidligere. Resultatene fra høsten 2019 viser 
at den totale tilfredsheten blant brukerne av kollektivtrafikken i 
Trondheim ikke har endret seg vesentlig fra tidligere målinger. 
KTI-scoren på spørsmålet “Hvor fornøyd er du totalt sett med den 
linjen du benytter oftest?” går ned med ett poeng, fra 76 til 75, fra 
våren 2019 til høsten 2019. Altså ingen signifikant endring. 

 

Figur 1: Utvikling i total tilfredshet blant bussbrukerne i Trondheim de siste fem 

årene (Skalagjennomsnitt 0-100)

Selv om resultatet høsten 2019 totalt sett ser nokså likt ut for 
Trondheim som før den store endringen 3. august, finner vi 
store forskjeller i ulike bydeler av byen. De som er mest posi-
tive etter endringen er bussbrukerne som er bosatt på Havstad. 
De minst fornøyde finner vi på Stavset. Noen steder har tilfred-
sheten økt betraktelig fra våren 2019 til høsten 2019, mens 
den andre steder går ned med opptil 20 poeng. Under kan man 
se utviklingen fra våren 2019 til høsten 2019 i de bydeler hvor 
det er flest respondenter. Antall respondenter er ikke høyt nok i 
alle disse bydelene til at vi med sikkerhet kan si at resultatet er 
representativt for resten av bussbrukerne fra samme område. 
Det gir oss allikevel et bilde på hvordan bussbrukerne vurderer 
busstilbudet der hvor de bor.

 

Figur 2: Endring i total tilfredshet fra våren 2019 til høsten 2019 i de områder av 

byen med flest respondenter (Skalagjennomsnitt 0-100)

Kundenes tilbakemeldinger 9 
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9.2 Mindre fornøyde bussbrukere i nabokommuner  
til Trondheim 
For Trondheims nabokommuner, Melhus og Malvik, finner vi en 
markant nedgang i tilfredshet blant bussbrukerne. Bussbrukerne 
fra Melhus, som våren 2019 vurderte busstilbudet som like godt 
som bussbrukerne fra Trondheim, ga i gjennomsnitt sin mest 
benyttede linje scoren 39 høsten 2019. Det tilsvarer en nedgang 
på 37 poeng. Bussbrukerne fra Malvik var ikke like negative, men 
også her finner vi en nedgang på 12 poeng, fra 68 poeng våren 
2019 til 56 poeng høsten 2019. 
 
Dette skyldes i stor grad misnøye blant deler av befolkningen 
knyttet til bortfallet av direktelinjer inn til Trondheim i tilknyt-
ning til nytt rutenettverk.

 

Figur 3: Utvikling i total tilfredshet blant bussbrukerne i Melhus og Malvik de siste fem 

årene (Skalagjennomsnitt 0-100)

9.3 Økende tilfredshet i resten av Trøndelag 
For resten av Trøndelag har det vært en positiv utvikling i kunde-
tilfredsheten de siste årene. Kundetilfredsheten lå i 2015 på 
70 poeng i tidligere Sør-Trøndelag, og den økte til 78 poeng i 
2019. AtB fikk ikke ansvar for kollektivtrafikken i tidligere Nord-
Trøndelag før i 2019, og har derfor ikke gjennomført målinger der 
tidligere. Tilfredsheten i den nordlige delen av fylket ble målt til 
77 poeng høsten 2019.

 

Figur 4: Utvikling i total tilfredshet blant bussbrukerne i Trøndelag unntatt Stor- 
Trondheim de siste fem årene (Skalagjennomsnitt 0-100)

9.4 Meget fornøyde båt- og ferjepassasjerer 
Den samme positive utviklingen finner vi blant våre båt- og fer-
jepassasjerer. Tilfredsheten blant båtpassasjerene er svært høy 
og har økt med 9 poeng de siste fem årene, mens økningen blant 
ferjepassasjerene er på 15 poeng. Båtpassasjerene synes blant 
annet det har blitt enklere å få informasjon om avgangstider, at 
det er enklere å kjøpe billetter og at det er bedre kapasitet på bå-
tene. Selv om båtpassasjerene mener korrespondansen med buss 
på reisen og at rutetidene lørdag og søndag kan bli bedre, finner 
vi også en positiv utvikling på disse elementene de siste årene. 

Ferjepassasjerene er meget fornøyd med det aller meste med 
ferjesambandene. De mener det er trygt å reise med ferje, kapa-
siteten er god, at mannskapet er vennlig og serviceinnstilt, infor-
masjonen er god og at rutetidene passer for dem. På sambandene 
Flakk-Rørvik og Brekstad-Valset kunne de godt tenkt seg bedre 
informasjon ved driftsavvik og på sambandet Garten-Storfosna er 
det først og fremst rutetidene lørdag og søndag de skulle ønsket 
var bedre.

 

Figur 5: Utvikling i total tilfredshet blant båtpassasjerer de siste seks årene  
(Skalagjennomsnitt 0-100)

 

Figur 6: Utvikling i total tilfredshet blant ferjepassasjerene de siste tre årene 

(Skalagjennomsnitt 0-100)
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10.1. Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 –  
fremtidens kollektivtilbud

I 2019 fikk Trondheimsområdet landets mest moderne kollektiv-
tilbud. Over 300 nye busser rullet ut, enten helelektriske eller 
på klimanøytralt drivstoff. Tidlig lørdag morgen 3. august  
kl. 05.55 gikk startskuddet og de første metrobussene kjørte 
fra Lund og Lohove og fraktet sine første passasjerer fra A til B. 

Allerede fem år tidligere, nærmere bestemt høsten 2014 gikk 
det et annet startskudd. AtB fikk i oppdrag av Sør-Trøndelag 
fylkeskommune om å starte opp Rutestrukturprosjektet. Dette 
var et av fem delprosjekter under STFKs strategiarbeid for 
Fremtidens kollektivtilbud hvor det overordnende målet er å 
bidra til å nå nullvekstmålet. 

Spoler man så fram til 2016 finner man også en viktig milepæl 
på veien mot 3. august 2019. Da ble Miljøpakken i Trondheim 
prosjekteier av Superbussprosjektet. Dette prosjektet var delt i 
to arbeidsområder; (1) utvikling av konsept og rutetilbud samt 
(2) planlegging og bygging av infrastruktur. AtB fikk ansvar og 
mandat fra Miljøpakken for arbeidsområde 1. 

Bakgrunnen for superbussprosjektet er Bymiljøavtalen som ble 
inngått mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskom-
mune og Staten den 12.02.2016, som slår fast at superbuss er 
grunnpilaren i Trondheims kollektivløsning for å nå nullvekst-
målet om at «all vekst i persontransporten i og rundt de store 
byene skal tas med økt kollektivtrafikk, sykkel og gange, og 
ikke økt privatbilisme».

Superbuss ble behandlet og vedtatt politisk i Trondheim bystyre 
og Sør-Trøndelag fylkesting i slutten av april 2016. Det øvrige 
kollektivtilbudet ble politisk behandlet i bystyret i slutten av 
mai og i fylkestinget i midten av juni 2016.

Basert på politiske vedtak, og bestilling/mandat fra fylkesråd-
mannen, utarbeidet AtB konkurransegrunnlaget for Anbud Buss 
Stor-Trondheim 2019-2029 i perioden august 2016 - januar 
2017. Sommeren 2017 ble kontraktene tildelt til Vy og Tide, og 
AtB kunne dermed sette i gang Oppstartsprosjekt Bussanbud 
Stor-Trondheim 2019-2029.

AtB har mange års erfaring med oppstart av nye kontrakter, 
men dette prosjektet skiller seg ut. Det stilte høye krav til 
koordinering og kommunikasjon med andre prosjekter i AtB og 

prosjekter i regi av Trøndelag fylkeskommune, Statens vegvesen 
og Trondheim kommune. 

Utbygging av infrastruktur i et etablert bymiljø er utfordrende. 
Holdeplasser, metrostasjoner og veistrekninger skulle bygges 
ut av de respektive veieierne, samtidig som kollektivtrafikken 
skulle driftes som normalt. Dette satte høye krav til kommuni-
kasjon med utbyggere samt driftsoppfølging og informasjons-
arbeidet i AtB. 

Det skulle også implementeres nytt sanntidssystem i forbindelse 
med oppstarten. Samtlige busser skulle ha installert ny maskinvare, 
og presentasjon av sanntidsinformasjon for passasjerene gjen-
nomgikk en endring. De tte satte høye krav til koordinering og 
informasjonsdeling mellom prosjektene, samt brukertesting og 
dialog med passasjerer. 

Selve overgangen fra gammel til nytt kollektivsystem skulle 
skje over natta. Fra fredag 2. august til lørdag 3. august var det 
nye busser, elektriske busser, nye linjer og traseer, åpen billet-
tering, nytt sanntidssystem og passasjertellingssystem. Samtidig 
var det mange arrangementer i sentrum denne helgen, så det 
var dermed knyttet ekstra spenning til disse første dagene. 
Noen startproblemer var det riktig nok, men i det store og hele 
gikk disse første dagene i henhold til det som var planlagt. 

Ved en omlegging slik man gjennomførte i 2019 er det ikke 
rammebetingelser for å gjøre dette gradvis, endringen måtte 
gjøres i hele området samtidig. Dette medførte svært begrensede 
muligheter til å prøve ut det nye systemet, og eventuelt gjøre 
justeringer før man skulle transportere passasjerer. AtB måtte 
dermed rigge organisasjonen for å kunne gjøre tilpasninger 
rask, samtidig som oppstartstidspunktet la til rette for å gi det 
nye systemet noe tid til innkjøring før flertallet skulle tilbake i 
arbeid og på skole. 

I løpet av høsten 2019 ble det gjennomført mindre justeringer 
i tilbudet av ulike årsaker som ferdigstilling av infrastruktur og 
tilbak emeldinger fra operatører og kunder. Det ble også jobbet 
med forberedelsene mot ruteendringen 3. februar 2020. 

I november 2019 mottok AtB Kollektivtrafikkforeningens  
Kollektivpris for det nye kollektivtilbudet. Juryen har blant 
annet lagt vekt på at AtB har vært «(…) nytenkende ved å gjøre 
et helhetsgrep som legger til rette for framtidig mobilitet» og at 
det krevde stort politisk mot av eierne og Trondheim kommune.

Tilbudsutvikling – fremtidens mobilitet10
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En endring som påvirker så mange menneskers hverdag er alltid 
krevende og gjenstand for kritiske tilbakemeldinger. AtB var 
forberedt på dette og hadde planlagt for justeringer av tilbudet 
i løpet av høsten 2019 og en hovedruteendring i løpet av første 
kvartal 2020. Takket være tilbakemeldinger fra våre passasjerer 
og godt samarbeid med Miljøpakken, Trøndelag fylkeskommune 
(tidl Sør-Trøndelag fylkeskommune), Trondheim kommune, 
Statens vegvesen og våre operatører har vi laget landets mest 
moderne kollektivsystem. Et mobilitetstilbud som er tilpasset 
våre nye måter å reise på, og som vil gjøre Trondheimsområdet et 
enda bedre sted å bo. 

10.2. Fergeoppstart 2019 
1. januar 2019 er nok en milepæl i AtB sin historie. AtB overtok 
ansvaret for sambandene Flakk-Rørvik og Brekstad-Valset og 
begge sambandene trafikkeres nå av helt nye plug-in hybridfer-
ger. Dette er et stort bidrag inn imot det grønne skiftet. På land 
er det etablert ladeinfrastruktur, som medfører at fergene lader 
hver gang de ligger ved kai. 

Fjord1 ble operatør for sambandet Brekstad-Valset. De nye fergene 
MF Austrått og MF Vestrått trafikkerer sambandet, og minimum 
80 % av energiforbruket til ferjene kommer fra elektrisitet.

Fosen Namsos sjø fikk tildelt kontrakten for Flakk-Rørvik som fra 
1.1.2019 trafikkerer strekningen hele døgnet. Ferjene MF Lagatun 
og MF Munken trafikkerer sambandet hvor minimum 43 % ev 
energiforbruket til ferjene kommer fra elektrisitet. 

Det var noen utfordringer og forsinkelser på ladeanlegg til sam-
bandet Flakk-Rørvik da det her ble tatt i bruk helt ny teknologi.

Sambandet Brekstad – Valset gikk fra oppstartsdato over til Au-
topass brikkebetaling, mens det på sambandet Flakk – Rørvik har 
vært benyttet gjennom flere år.

Foto: Samferdselfoto

 

10.3. Travel Pass Trøndelag 
I august 2019 ble AtB tildelt oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune 
om videre utredning og oppstart av et pilotprosjekt for etablering 
av et 7-dagers reisekort for buss og båt, rettet mot turisme og 
fritidsreiser i Trøndelag.

For å støtte opp rundt arbeidet med reisekort, og koble offentlig 
transport ytterligere opp mot reiseliv/opplevelsesnæring har AtB 
og Trøndelag Reiseliv hatt flere innledende samtaler om hvordan 
man kan forsterke et slikt arbeid ytterligere.

Sammen med Trøndelag Reiseliv har AtB definert følgende mål for 
prosjektet: 
• Øke tilgjengeligheten for kollektiv reise som turist i Trøndelag.

• Avdekke behov og bruk av et 7 dagers reisekort for Trøndelag 
knyttet til ulike målgrupper og områder, inkludert salgsledd.

• Måle effekt av reisekort i utvalgte pilotområder.

• Spre kunnskap i næringen for tilgjengeliggjøring av informasjon 
om kollektiv transport.

I tillegg vil AtB gjennom etablering og test av  reisekort måle 
følgende: 
• Teste billettbærer og distribusjon. Teknisk gjennomføring og 
brukeropplevelse.

• Vurdere prisnivå med hensyn til ordinære reiser og eventuelt 
bortfall av eksisterende billettinntekter.

For å kunne se utvikling over tid, samt utvikle tilbudet over tid, 
vil prosjektet gå over to sommersesonger og rette seg mot føl-
gende målgrupper:

• Juni - august 2020 - Nordmenn på tur med hovedvekt på Trøndelag 
og nærliggende strøk. Nærturisme.

• Juni – august 2021 - Nordmenn og utvalgt internasjonalt marked 
basert på utvalgte pilotområder.
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Billettbærer vil være AtB Mobillett, og produktet vil i første omgang 
kun være gyldig på buss, hurtigbåt og ferje. Endelig fremdrifts-
plan ble lagt januar i 2020, med oppstart utsatt til juni 2021 på 
grunn av den pågående korona-pandemien. 

10.4. 67 pluss 
67pluss er et pilotprosjekt med planlagt oppstart andre kvartal, 
2020. Tilbudet skal være med å gi enda bedre flatedekning av 
mobilitetstilbudet i Trondheim. Det er et tilbud for passasjerer 
som har fylt 67 år med behov for transport fra dør til definerte 
servicepunkt, eksempelvis butikk og lege. Bestilling av transport 
vil skje via en app eller telefon. Tilbudet kan også benyttes til 
å komme seg til holdeplass for så å reise videre med ordinært 
rutetilbud. 67pluss skal utføres med elektriske minibusser, med 
plass til til opptil åtte passasjerer samt rullestol/rullator. Pilot-
prosjektet testes ut i utvalgte områder i Trondheim kommune. 

10.5. HjemJobbHjem 
HjemJobbHjem (HJH) er en mobilitetsordning rettet mot bedrifts-
markedet. Målsetningen er å redusere personbiltrafikken i by-
områdene gjennom å tilrettelegge for at flere velger å gå, sykle 
eller reise med kollektivtransport til og fra jobb. HJH ble først 
etablert i Rogaland, hvor ordningen nå er en stor suksess med 
over 600 medlemsbedrifter. 

Pilotprosjektet i Trondheim ble lansert Q3 2019, og er et samar-
beidsprosjekt mellom AtB og Miljøpakken. Avtale med Kolumbus i 
Rogaland ble inngått sommeren 2019, og ga rett til å videreføre kon-
septet til Trondheim, inkl. navn og profil, men med lokale tilpasninger. 

Det ble stil krav til at bedriftene måtte gjøre innstramninger på 
parkeringstilbudet til sine ansatte, enten ved innføring av betalt 
parkering, eller redusere antall parkeringsplasser.  

I pilotperioden ble det satt et tak på 5 store- og mellomstore 
bedrifter. Følgende bedrifter ble med i ordningen i 2019: 
• Oath Technologies 
• Saupstad Hjemmetjeneste 
• Multiconsult 
• Heimdal Videregående Skole 
• Huseby Ungdomsskole

Effekten av disse tiltakene, samt innføring av parkeringsrestriks-
jonen skal evalueres ved prosjektets slutt i juni 2020. 

Oath Technologies med i HjemJobbHjem Trondheim.

10.6. Sykkelsafe 
SykkelSafe er et pilotprosjekt som består av ti låsbare bokser, for 
separat oppbevaring av sykler. Målet med piloten er å undersøke 
befolkningens respons på en slik type sykkelparkering, plassering 
og betalingsvilligheten. Boksene kan bestilles inntil 1 time før 
bruk og låses opp via app-en Safebikely. 

Pilotprosjektet skal pågå i 18 måneder og boksene skal stå på 
ulike steder i fylket. I 2019 har disse stått ved hurtigbåttermi-
nalen på Brekstad og har nå blitt flyttet til jernbanestasjonen på 
Steinkjer hvor man også har gjort boksene døgnåpne. 

10.7. AtBs mobilitetsplattform 
For å forenkle kundens reisehverdag startet AtB i 2019 et 
prosjekt som er med på å forenkle kundes reisehverdag ved å 
modernisere våre løsninger for billettering og reiseplanlegging. 
Kundenes mobilitetsbehov utvikler seg raskt, og setter høye krav 
til innovasjon og utvikling av våre løsninger. Det er dette som er 
AtBs mobilitetsplattform. 

Mobilitetsplattformen utvikles for å gjøre det enklere å knytte til seg 
nye mobilitetsprodukter og -leverandører i det trønderske markedet, 
i tillegg til de etablerte og kjente tilbudene som allerede brukes.

Det nye billettsystemet innebærer en endring fra verdipapirer 
hos kunde til ID-baserte billetter som ligger i nettsky hos Entur - 
en nasjonal hub for informasjon om kollektivtrafikk. Overgangen 
til ID-basert vil bli et krav fra myndighetene. Arbeidet innebærer 
et partnerskap og tett samarbeid med Entur i form av en avtale 
om offentlig-offentlig samarbeid (OOS). AtB eier selv den pro-
gramvare og kode som produseres, og dette tilbys til publikum, 
eiere og innovasjonsbedrifter rundt oss i form av åpen kildekode.

10.8. Mikromobilitet 
AtB ønsker å tilby økt mobilitet i Trøndelag og gjøre reisene til 
våre kunder så sømløse som mulig, og vi må i større grad se på 
hele kundereisen, og løse utfordringen med «first/last mile». For 
å klare det må vi fjerne barrierene som gjør at kundene velger 
bil fremfor buss eller andre miljøvennlige mobiltetsløsninger der 
dette er et alternativ. I fremtidens mobilitetsløsninger, inngår 
sykling og gange i et helhetlig og bærekraftig mobilitetstilbud. 
Dette krever utvikling av et tett og fleksibelt nettverk av integrerte 
mobilitetsløsninger med høy kvalitet, slik at kundene får flere valg-
muligheter, og det blir lettere for reisende å sette igjen bilen.

El-sparkesykler har i senere tid blitt mye brukt til å løse de korte 
reisene i de større byene, og vi ønsker nå å kunne tilby kundene 
våre i mindre byer i Trøndelag muligheten for en miljøvennlig, 
spontan og effektiv hverdag ved å samarbeide med Trønderske 
kommuner om en pilot, og rulle ut el-sparkesykler der det ikke er 
kommersielt for en privat aktør å tilby dette.

AtB har siden starten av oktober 2019 jobbet for å komme frem 
til et mulig generisk konsept som kan brukes i flere byer i Trønde-
lag og gjennomføre en pilot i løpet av 2020. 
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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 infrastrukturen 
som benyttes er sikker og gir god framkommelighet og drifts-
økonomi for de beste for kundene, operatørenes ansatte og det 
materialet som benyttes.

AtB avsluttet i 2019 det betydelige arbeidet med å kartlegge 
eksisterende holdeplasser og kaianlegg, inkludert terminaler, 
knute- og omstigningspunkt i hele fylket. Grunnlaget for å kunne 
gjøre nødvendige tiltak for å bedre vilkårene for kollektiv- 
trafikken (båt, ferge og buss) er lagt gjennom dette arbeidet. 
Som en del av dette arbeidet er det gjennomført nødvendige 
beregninger ved ferge- og hurtigbåtkaier.

Den 3. august 2019 startet vi opp nytt ruteopplegg i Stor-
Trondheim inkludert 3 metrobusslinjer med 54 lange busser 
(24m). Tilnærmet alle deler av metrobusslinjene hadde fått 
nye stasjoner tilpasset nye busser og ny struktur. Gjennom 
Midtbyen og langs kollektivbuen gjenstår permanente løsninger 
for stasjoner og tiltak for god fremkommelighet for bussene. 
Det kommer når gateprosjektene gjennomføres. AtB har deltatt 
som premissgiver og rådgiver ovenfor Trondheim kommune og 
fylkeskommunen blant annet i metrobussprosjektet og øvrige 
infrastrukturprosjekt for å tilrettelegge for det nye kollektivsys-
temet i Trondheimsområdet. AtB er godt fornøyd med resultatet 
av det arbeidet som er planlagt og gjennomført på stasjoner, 
fremkommelighetstiltak på enkeltstrekninger og knute- og om-
stigningspunkt. Arbeidet omfattet også planlegging og bygging/
utbedring av depot og hvileboder for sjåfører og ladeinfrastruktur 
for elektriske busser. I Melhus kommune arbeides det med en 
mobilitetsplan som kan kreve tiltak ved Brekkåsen før endelig 
rutestruktur kan gjennomføres. Det har vært en krevende prosess 
for å få tiltaket på plass og en løsning er ikke avklart.    

AtB har også bidratt som rådgiver/premissgiver for tilrette-
legging for kollektivinfrastruktur i ressursgrupper for areal-/
byutvikling og transportløsninger. Herunder oppstart i prosjekt 
Innherredsbyen og utvikling av kollektive løsninger i regionen 
for øvrig.

Aktuelle planprosesser seksjonen har deltatt i som er startet opp 
i 2019 og videreføres i 2020 er bl.a. Nye Veiers E6 utbygging mel-
lom Ulsberg og Åsen, utvikling av ny Trondheim Sentralstasjon og 
kommende gateprosjekter i Trondheim.

Infrastruktur11
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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 oppstå. Over-
for 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. 

 12.1. Driftsavvik i Stor-Trondheim 
AtB jobber tett sammen med operatører og andre aktører som 
påvirker forutsigbarheten for kollektivtilbudet med tanke på å 
begrense antall avvik. 

Når ny rutestruktur ble innført i Stor-Trondheim fra 3. august økte 
totalt antall avganger med ca 55 % sammenlignet med tidligere.  

Starten av året var preget av 17 % økning på forsinkede avganger,  
13 % økning i frakjøring og 3 % nedgang i innstilte avganger  
sammenlignet med 2018. Som følge av veiarbeid og bygging av 
infrastruktur langs busstraséene ble fremkommeligheten påvirket 
på flere strekninger.

Innføring av nytt kollektivnettverk med større kapasitet og bedre 
infrastruktur har vært positivt med tanke på avvik knyttet til 
frakjøringer og forsinkelser. Samtidig ble det noen utfordringer 
knyttet til omstigning på knutepunkter, dårlig korrespondanser og 
da særlig omstigning på busser til/fra nærkommuner. Her er det 
jobbet mye med kjøretider og justering av rutene. 

Som følge av innføring av el-busser har det også oppstått inn-
kjøringsproblemer med nytt bussmateriell og ladeproblematikk. 
Dette har ført til at avganger har vært kjørt med annet materiell 
eller blitt innstilt. Operatørene har jobbet mye i samarbeid med 
leverandører og AtB for å bedre disse forholdene. 

12.2. Driftsavvik regioner 
Antall avvik innregistrert for buss i regionene har økt som følge 
av nye bruttokontrakter for nord-delen av fylket fra 10. august. 
Ser vi bort fra de nye anbudene er det en betydelig bedring fra 
2018 med nedgang i forsinkede avganger på 22,5 % og nedgang 
i innstilte avganger på 17,5 %. Det er økning i bruk av ekstra 
busser som peker på økt antall reisende i rushperiodene.

12.3. Driftsavvik billettering 
Billettutstyret 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.

Det ble i 2019 anskaffet billettautomater og kortlesere som ble 
plassert på metrostasjoner i forbindelse med oppstart i august 
2019.

Dette for å kunne tilby billetter, samt registrering av elektroniske 
produkter ved innføring av åpen billettering.

12.4. Billettkontroll 
Billettkontroll gjennomføres av Nokas og Securitas og foregår om 
bord på transportmidlene, som avstigningskontroller eller som 
holdeplasskontroll hvor hele busser blir kontrollert.

Nokas har ansvar for Stor-Trondheim, og har i løpet av 2019 gjen-
nomført 4640 kontroller og kontrollert 106 379 passasjerer. Det 
er utstedt 4471 gebyrer. Gjennomsnittlig avviksprosent knyttet 
til billettering i Stor-Trondheim er på 4,20 prosent, som er en 
økning på 2,60 prosent i forhold til 2018. Årsaken til det store 
økningen i antall gebyr er knyttet til innføring av åpen billetter-
ing i Stor-Trondheim. Den største kategorien på avvik var fram til 
innføring av åpenbillettering var studenter som mangler student-
bevis. Etter at vi innførte åpen billettering er den største årsaken 
til avvik passasjerer som ikke har gyldig reisebevis.

Securitas har ansvar for Region, og har i 2019 gjennomført 1220 
kontroller og kontrollert 15 362 passasjerer, og har utstedt 124 
gebyrer.

Gjennomsnittlig avviksprosent knyttet til billettering i region og 
båt er på 0,81 prosent. Den største kategorien på avvik er pas-
sasjerer som ikke har gyldig reisebevis for den sonen de reiser i, 
fulgt av passasjerer uten gyldig reisebevis.

Det ble i løpet av 2019 mottatt 905 klager, hvorav 53 ble ettergitt.

AtB gjennomførte våren 2019 anbudsutsetting av billettkontroll 
på buss i Stor-Trondheim samt buss og hurtigbåt i region inkludert 
tidligere Nord-Trøndelag. Nokas ble tildelt Stor-Trondheim og 
Securitas ble tildelt region, med oppstart august 2019.

Kvalitet oppfølging av tilbudet12
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AtB har stort fokus på risikostyring, sikkerhet og beredskap knyttet 
til sin virksomhet. I tillegg til egenfokuset, er AtB igjennom leve- 
ranseavtalen med Trøndelag fylkeskommune tillagt et ansvar knyttet 
til sikkerhet og beredskap, herunder transportberedskap knyttet til 
evakueringstransport av personer ved alvorlige hendelser. I 2019 
etablerte AtB et styringssystem for beredskap gjennom styrings-
dokumentet «Plan for beredskapsarbeid i AtB». Styringsdokumentet 
er et overordnet styringsdokument som beskriver AtBs ledelses-
system for beredskap, og angir hvordan AtB som organisasjon skal 
drive helhetlig- og kontinuerlig beredskapsarbeid. For å etablere og 
opprettholde en god beredskapsevne fokuserer AtB på å ha et godt 
planverk samt kompetanseheving, trening og øving av beredskaps-
organisasjonen. 

Beredskapsarbeidet i AtB ble i 2019 ble preget av oppstarten 
av det nye busstilbudet i Stor-Trondheim 3. august. Det ble 
gjort et omfattende arbeid med beredskapsplanlegging i forkant 
av oppstarten for at AtB på en best mulig måte skulle være 
forberedt på å takle utfordrende hendelser i oppstartsperioden. 

Gjennom året har AtB gjennomført en betydelig øvingsvirksomhet. 
Beredskapsorganisasjonen har blitt øvd i alle ledd gjennom 
diskusjons- og tabletopøvelser. Samtidig har AtB i 2019  
gjennomført tabletopøvelser med flere operatører. 

Det har i 2019 ikke vært hendelser som har medført alvorlig 
personskade eller dødsfall knyttet til AtBs virksomhetsområde. 

Beredskap13
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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. 

13.1. 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 kundetilfredshet. 
Markedskommunikasjonen er generelt knyttet opp mot å vise 
frem det totale kollektivtilbudet, reisemuligheter, ruter og tjenester 
knyttet til reisen, det å skape gode holdninger og bevisstgjøre 
både eksisterende og potensielle reisende med tanke på trans-
portvalg 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.

Året startet med oppstart av nye kontrakter på fergesam-
bandene Flakk – Rørvik og Brekstad – Valset og en infor-
masjonskampanje i forbindelse med dette. Her ønsket man 
passasjerene om bord i helt nye hybridferger, samtidig som 
rutetabeller og betalingsmetoder var endret. 

Parallelt med markedsarbeidet i forbindelse med oppstartene 
i august, ble det gjennomført flere kampanjer andre steder i 
fylket. I regionene var målet å få kundene over på selvbetjente 
løsninger, som appene AtB mobillett og AtB reise.  

I 2019 har den største delen av markedskommunikasjonen 
vært knyttet til oppstart av nytt kollektivsystem i Trondheims-
området 3. august. «En by i bevegelse 2019» var slagordet 
for den største og viktigste markedskampanjen for 2019. Det 
overordnede målet for kommunikasjonen var å lære en hel by å 
reise annerledes, etterfulgt av flere delmål mot ulike målgrupper 
som å skape god kjennskap og kunnskap om nye reisemønster 
og reisemuligheter. Videre ble det i kommunikasjonen jobbet for 
å oppnå positive holdninger, tillit og trygghet til nytt kollektiv-
system,

samt skape entusiasme og interesse for prosjektet, og ikke 
minst få flere til å reise kollektivt, sykle eller gå. Kampanjen ble 

Markedsarbeid, kommunikasjon og informasjon14
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delt i flere faser gjennom 2019 og spisset mot ulike målgrupper 
med ulike informasjonsbehov, og mot ulike bydeler i Trondheims-
området.  

Markedskampanjene ble gjennomført med en overordnet hold-
ningskampanje gjennom hele 2019.  Herunder ble flere kampanjer 
gjennomført med ulike budskap knyttet til bakgrunnen for nytt 
kollektivsystem og videre mer spisset mot hvordan tilbudet blir 
og hva det betyr for deg. Omleggingen i Trondheimsområdet 
har også hatt stort fokus i mediebildet, og mye proaktiv og 
reaktivt mediearbeid har blitt gjennomført. I 2019 ble det gjen-
nomført markedsføring kombinert med mediearbeidet, og med 
en bred kombinasjon av ulike kanaler. Ulike kanalvalg har vært 
tatt med utgangspunkt i hvilke målgrupper man skulle treffe 
med ulike budskap. På atb.no ble det opprettet en egen kam-
panjeside, som har fungert som navet for all kommunikasjon 
relatert til omleggingen 3. august. I tillegg ble det i 2019 gjen-
nomført mange informasjonsmøter med ulike brukergrupper 
(eldre/ pensjonistforeninger/ blindeforbundet osv) for å skape 
tillitt og ikke minst trygghet blant ulike målgrupper. Markedsar-
beidet knyttet til informasjon, kommunikasjon og media hadde 
også mye fokus etter 3. august og ut 2019. 10. august 2019 var 
det oppstart av buss anbud 2019-21 i tidligere Nord-Trøndelag. 
Markedskampanje ble gjennomført sommer og høst 2019 med 
fokus på ruteinformasjon fra 10. august, reiseinformasjonstjen-
ester som bla AtB Mobillett, AtB Reise og atb.no som informas-
jonskanal. I forbindelse med oppstarten ble det 15. august også 
invitert til en markering på Steinkjer Stasjon med bla Fylkes-
ordfører, operatører, sjåfører og kunder.

I øvrige Trøndelag har det i 2019 blitt gjennomført flere 
markedskampanjer gjennom året med fokus på reiseinformas-
jonstjenester som bla AtB Mobillett, AtB Reise og atb.no som 
informasjonskanal.

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 avgangse-
lever reiser kollektivt så mye de vil for kun kr 150 i hele fylket 
fra slutten av april til 18. mai. I 2019 gjaldt dette hele Trønde-
lag fylke. 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 sommertil-
bud med buss fra Oppdal til Gjevilvasshytta og fra Røros til Syn-
nervika. Tilbudet ble i profilert via AtB sine kanaler og via ulike 
samarbeidspartnere som reiselivsoperatører og turistforeninger.

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 2019 hadde AtB rundt 17.000 følgere på Facebook, 
3200 følgere på Twitter, ca. 800 følgere på Instagram. AtB 
hadde i 2019 over 7.4 millioner besøk på nettsiden atb.no. Det 
er i hovedsak ruteinformasjon, pris og billettinformasjon som 
etterspørres på nettsiden. Kampanjesiden «En by i bevegelse» 
var også meget godt besøkt gjennom året. AtBs viktigste bidrag 
til å nå fylkeskommunens miljømål er å få stadig flere til å reise 
kollektivt og dernest benytte klimavennlige drivstoffmidler ved 
gjennomføring av transporten.
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God tur. God samvittighet.

Velkommen om bord 
på nye, moderne 

hybridferger!

Fra 1. januar 2019 blir det nye operatører på 
sambandene Flakk – Rørvik og Brekstad – Valset.

For deg som reisende betyr dette:

• Nye rutetider - se atb.no og appen AtB Reise.

•  Ny betalingsavtale – opprett avtale på autopassferje.no.

•  Meld deg på driftsmeldingstjeneste hos Fjord1 
 og FosenNamsos Sjø.

Velkommen om bord!

Mer informasjon finner du på atb.no/ferge.

Ring AtB Reise

Ring 177 (kr 0,89 pr. min + 
oppstartpris kr 0,99) 

eller 478 02 820 
(ordinær mobiltakst)

God tur. God samvittighet.

“Jeg velger å kjøre buss 
fordi det er bærekraftig”

Birk Lamøy Engberg, 19 år

Hvor går turen? 
Jeg bruker oftest buss fra Værestrøa til 
Strindheim, og noen ganger videre til byen.

Hvorfor velger du bussen?
Jeg kjører buss fordi det er miljøvennlig og enkelt. 
Det virker også som det er fl ere busser i rute 
etter 3. august.

Mitt turtips?
Jeg pleier å høre på musikk eller podcast på bussen. 
Det er veldig behagelig.

Finn din tur på atb.no

en
ga

sj
er

tb
yr

a.
no

Alltid APPdatert
Last ned våre apper 
fra din app-butikk

Finn ruter og tider med AtB Reise. 
Kjøp billett med AtB Mobillett. Se mer på atb.no
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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 even-
tuelle avvik. For å planlegge en reise tilbys kundene ruteinfor-
masjon gjennom rutetabeller eller reiseplanlegger på atb.no, 
rutetabeller på holdeplasser, reiseplanlegger og sanntidsin- 
formasjon i appen AtB reise. Det er lagt stor vekt på å synlig-
gjøre hele tilbudet og sammenhengen mellom ulike transport-
midler for å gjøre dette så tydelig som mulig for de reisende. 

I 2019 fikk samtlige busser i Stor-Trondheim tosidige skjermer 
om bord. Skjermen på venstre side viser neste holdeplass, 
skjermen på høyre side oppdateres med relevant reise- og 
kundeinformasjon.  

I tillegg til disse kanalene er det ruteopplysningstjeneste via 
telefon 177/478 02 820 som besvares av AtB kundesenter. Vi 
startet også opp med chat i juli 2019, og hadde over 4500 
kundehenvendelser. 

For å gi forutsigbar informasjon er det også viktig med infor-
masjon når det er avvik knyttet til oppsatt rutetilbud. Avvik 
på busstilbudet formidles gjennom atb.no og i reiseplanleg-
ger. På hurtigbåt 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 ter-
minaler slik at kundene skal vite hvor de kan få informasjon om 
driftsavvik. 

Trafikantinformasjon15
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16
CO2-utslipp 
og miljø 

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

I 2019 ble 3 store klimaprosjekter satt i drift i Trøndelag: 
I januar 2019, var det oppstart av hybrid drift på ferjesambandet 
Flakk – Rørvik. I dette sambandet skal minimum 43 % av frem-
driften komme fra batterier. De resterende 57 % skal komme fra 
diesel. Dette vil gi en besparelse i årlig utslipp av CO2 på 6 000 
tonn. Det er håp om at ca. 70 % av driften i sambandet vil komme 
fra batteriene om bord, når systemet er kjørt inn.

I januar 2019, var det også oppstart av hybrid drift i ferjesam-
bandet Brekstad – Valset. I dette sambandet skal minimum  
80 % av driften komme fra batteriene om bord. Dette gir en 
besparelse i utslipp av CO2 på 1 000 tonn. Også her vil de  
resterende 20 % komme fra diesel. Foreløpige tester gir håp  
om å kunne oppnå 100 % elektrisk drift i dette sambandet.

I august 2019 var det oppstart av nye buss-kontrakter i Stor-
Trondheim (kommunene Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus). 
I disse kontraktene er det krav om at det kun skal benyttes 
fossilfritt drivstoff. Av de 305 bussene som benyttes i Stor-
Trondheim fra 3. august, driftes 113 på biogass, 98 på bio-
diesel, 58 hybride busser som driftes på El og biodiesel og 36 
busser drites 100 % på El. Ingen av disse bussene har utslipp 
av fossilt CO2. På helårsbasis, vil de fossilfrie bussene gi en 
besparelse i utslipp av fossilt CO2 på 15 122 tonn i forhold til 
2018. Allerede i 2019 er utslipp av fossilt CO2, redusert med  
6 2661 tonn i Stor-Trondheim.

På grunn av forsinket leveranse av El land-infrastruktur på ferje-
kaiene samt innkjøringsutfordringer på El-busser, har vi ikke fått 
den effekten av overgangen til El- og fossilfrie energibærere i 
2019, som forventet. Det forventes imidlertid at vi vil få full effekt 
av klimatiltakene som ble igangsatt i 2019, i løpet av 2020.

8.1. CO2-utslipp 
Totalt viser klimaregnskapet for 2019, en nedgang i CO2-utsipp 
på 2 566 tonn. Når det gjelder utslipp av fossilt CO2 totalt, er 
nedgangen på 6 390 tonn.

Når det gjelder de øvrige kollektive rutene, er det kun små 
variasjoner.

8.2. Miljø 
De totale utslippene av NOx og PM økte i 2019 med henholds-
vis 251 tonn og 4 tonn, målt mot 2018. Økningen var størst på 
ferjene. 

Dette skyldes bruk av diesel i ferjesambandet Flakk – Rørvik og 
bruk av ferjer med gammel teknologi i tidligere Nord-Trøndelag. 
I 2018 ble sambandet Flakk – Rørvik, drevet på LNG. 

Når det gjelder Buss, var det en økning på 67 tonn NOx og kun 
0,20 tonn PM.

Økningen i utslipp av NOx fra buss, skyldes økt produksjon i 
Stor-Trondheim fra august 2019 og bruk av busser med gammel 
teknologi i regionen i tidligere Nord-Trøndelag.

For hurtigbåtene var det en nedgang i utslipp av NOx på  
19 tonn og en nedgang i PM på 0,46 tonn. Dette skyldes litt l 
avere produksjon som igjen gir et lavere drivoljeforbruk. Størst 
utslipp av NOx og PM fra hurtigbåtene kommer fra reserve-
fartøyet i sambandene Trondheim – Brekstad og Trondheim – 
Brekstad – Kristiansund.

Toatalt utkjørt 
distanse 2018

Toatalt utkjørt 
distanse 2019

Endring i 
prosent

2018 2019 Endring 2018 2019 Endring 2018 2019 Endring

31 423 359 32 939 337 4,82 % 27 350 24 547 -2 803 24 145 17 677 -6 468 3 205 6 870 3 665

Endring CO2 (tonn) - totEndring km Endring fossilt CO2 (tonn) Endring fossilfri CO2 (tonn)

2018 2019 Endring 2018 2019 Endring 2018 2019 Endring

17 466 18 625 1 159 17 466 18 466 1 000 0 158 158

Endring CO2 (tonn) - tot Endring fossilt CO2 (tonn) Endring fossilfri CO2 (tonn)

BUSS

FERGE - totalt

HURTIGBÅT - totalt

Samlet for 
Trøndelag fylkeskommune 2018 2019 Endring 2018 2019 Endring 2018 2019 Endring

65 754 63 188 -2 566 62 549 56 160 -6 390 3 205 7 028 3 824

Endring CO2 (tonn) - tot Endring fossilt CO2 (tonn) Endring fossilfri CO2 (tonn)
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Miljøutslipp fra buss -
Trøndelag

Miljøutslipp fra ferje-
Trøndelag

Miljøutslipp fra hurtigbåt -
Trøndelag

Miljøutslipp fra totalt -
Trøndelag

2018 2019 Endring 2018 2019 Endring

146 212 67 2,64 2,84 0,20

Endring Nox (tonn) Endring PM (tonn)

2018 2019 Endring 2018 2019 Endring

76 175 99 4,80 9,22 4,41

Endring Nox (tonn) Endring PM (tonn)

2018 2019 Endring 2018 2019 Endring

234 215 -19 10,45 9,99 -0,46 

Endring Nox (tonn) Endring PM (tonn)

456 603 147 18 22 4

Endring Nox (tonn) Endring PM (tonn)

CO2- utslipp 
pr. transportmiddel 

i Trøndelag

CO2- utslipp 
pr. energikilder -

buss, ferge, og hurtigbåt
i Trøndelag

CO2- utslipp 
pr. energikilder -
buss i Trøndelag



17 Årsberetning, årsregnskap
og revisjonsberetning



Styrets årsberetning 2019 
AtB AS 

 

1.1 Virksomhetens art og hvor den drives 

AtB er Trøndelags mobilitetsselskap, og skal tilby et framtidsrettet og bærekraftig 
mobilitetstilbud for hele Trøndelag. Selskapet er heleid av Trøndelag fylkeskommune (TrFK) og 
har kontoradresse i Trondheim. 

AtB skal legge til rette for smidige, sømløse reiser tilpasset ulike behov og reisemønster. Målet er 
å gjøre det enklere å komme seg fra A til B uten å være avhengig av egen bil. 

Mobilitetsstilbudet består i dag av rutegående busser, bestillingstransport, ferger og hurtigbåter, 
men skal utvikles videre for også å kunne inkludere andre mobilitetsformer som f.eks. samkjøring 
og elsparkesykler. AtBs mobilitetstilbud skal i tillegg spille godt sammen med det øvrige 
transporttilbudet som for eksempel: tog, fly, ekspressbusser og drosjer. 

AtB sine målsettinger bygger opp under fylkeskommunens overordnede mål for samferdsel og 
klima. I tillegg bidrar det til at det er mulig å nå nullvekstmålet i byvekstavtalen for Stor-
Trondheim. 

Mobilitetstilbudet finansieres av kundene, Trøndelag fylkeskommune og Miljøpakken, gjennom 
billettinntekter og tilskudd. 

1.2 Kunder  

I 2019 hadde AtB 44,4 millioner påstigende. Det er 2,4 millioner flere enn i 2018. 1,4 millioner 
av disse er på fergesambandet Flakk-Rørvik som AtB tok over ansvaret for 1. januar. Ser vi bort fra 
våre nye passasjerer på sambandet Flakk – Rørvik (som ikke var en del av 2018 statistikken) er 
veksten i antall påstigende på 2,34% fra 2018 til 2019. Fra og med 2020 vil de tidligere båt- og 
ferjekontraktene i Nord- Trøndelag overføres til AtB og fra da av inngå i reisestatistikken. 

I 2019 gjennomførte AtB den største omleggingen av kollektivtilbudet i Trondheim historie. Fra 3. 
august fikk hele Stor-Trondheim et nytt og framtidsrettet kollektivtilbud, et metrobuss-nettverk 
med en moderne bussflåte, økt rutetilbud (20%), og oppgraderte billetterings- og 
informasjonsflater. Det nye kollektivsystemet i Stor- Trondheim gjorde at AtB ble vinner av 
kollektivtrafikkforeningens nasjonale kollektivpris for 2019. 

Gjennomføringen av omleggingen har vært et svært krevende prosjekt med endringer i kjøretøy, 
kjøremønster, antall avganger, infrastruktur, billettering og passasjertelling. Styret er svært godt 
fornøyd med gjennomføringen av prosjektet.  

Siden oppstart har det vært arbeidet med å fullføre infrastruktur, optimalisere tilbud og systemer, 
og informere om det nye rutetilbud ut til kundene. Små justeringer ble gjort gjennom høsten 
2019, men første større justering av ruteproduksjonen skjedde fra februar 2020, og i ettertid er 
det gledelig å se at kundetilfredsheten i starten av mars 2020 var tilbake til nivået før endringen.  

For regionrutene er bussene på de mest brukte linjene fulle og vi har også en del tilfeller av 
frakjøringer. Bortsett fra mindre justeringer ved ruteendringer er det planlagt at regionlinjene 
fortsetter med samme kapasitet frem til høsten 2021, da det nye regionanbudet for hele 
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Trøndelag er planlagt å starte. AtB har i 2019 formalisert et samarbeid mellom alle operatører og 
transportformer i Trøndelag for å få til bedre informasjon om overganger og ruteinfo til de 
reisende. Med overtakelse av båt- og ferjekontraktene i tidligere Nord- Trøndelag, og samarbeid 
med ny tog- operatør ligger forholdene til rette for enda bedre og mer samlet tilbud til kundene i 
Trøndelag i tiden fremover. 

1.3 Ytre miljø 

AtBs første og viktigste bidrag til å oppnå fylkeskommunens mål om mer klima- og miljøvennlige 
transportløsninger er gjennom å gjøre mobilitetstilbudet til et reelt alternativ til bruk av 
personbil for flere reisende og for en større andel av den enkeltes reisebehov. En overgang fra 
bruk av personbil til bruk av kollektivtrafikk reduserer materialforbruk og utslippene av 
klimagasser per reise, i tillegg til at det gir positive lokale miljøeffekter blant annet gjennom 
lavere trafikkmengde, med tilhørende redusert utfordringer knyttet til kø, støy og støv. De lokale 
miljøeffektene er særlig knyttet til byene. 

Det andre hovedgrepet som AtB tar for å bidra aktivt til å redusere klimautslipp og 
miljøbelastning er å tilby materiell med fremdriftsteknologi og energiforbruk med så lav klima- og 
miljøbelastning som mulig. 

Omleggingen av kollektivtilbudet i Stor-Trondheim fra 3. august i 2019 innebar også en utfasing 
av fossile energibærere. Det nye bussmateriellet benytter enten biodrivstoff (HVO og biogass) 
eller elektrisitet. Til sammenligning var fornybarandelen fram til 3. august i 2019 på 29%. I 
oppstartsfasen har det vært benyttet noe reservemateriell (eldre busser) på autodiesel. Det har 
også vært brukt noe naturgass i forbindelse med driftsutfordringer på det ene 
gassfyllingsanlegget. Autodieseltallene er med i statistikken, men er så små at de ikke gjøre noe 
utslag.  

I 2018 var de samlede utslippene av CO21 fra busstrafikken i Stor-Trondheim på 12 703 tonn CO2, 
mens ved utgangen av 2019 var utslippene redusert til 6 437 tonn CO2, Det tilsvarer om lag en 
halvering av utslippene, selv om ruteproduksjonen i 2019 var høyere enn i 2018. For 2020 får vi 
helårseffekten av denne omleggingen og dermed vil forventet utslipp av CO2 i Stor-Trondheim 
være på null. 

For Trøndelag sett under ett er fornybarandelen på 45% for hele 2019. Det har vært innfasing av 
biodrivstoff på bussruten Stjørdal/Meråker, men for øvrig er de aller fleste bussene utenfor Stor-
Trondheim konvensjonelle klasse 2 og klasse 3 busser som går på autodiesel. De samlede 
utslippene av CO2 var på 17 222 tonn i 2019 mot 24 492 tonn i 2018. Det tilsvarer en reduksjon 
på om lag 30 %.  

Overgangen til hybrid-elektriske ferger på sambandene Flakk-Rørvik og Brekstad-Valset har gitt 
vesentlig reduksjoner i utslipp av klimagasser sammenlignet med tidligere. Begge sambandene 
har vært gjennom en oppstartsfase i 2019 og det har tatt noe tid å få alle systemene knyttet til 
elektrifiseringen i full drift. El-andelen for 2019 vil være vesentlig lavere enn den vil være for 
2020. 

Sambandet Flakk-Rørvik betjenes av to hybrid-elektriske ferger (MF Lagatun og MF Munken) i 
tillegg til en konvensjonell ferge (MF Trondheim) som innsats/reserveferge. På sambandet 
Brekstad/Valset er det to hybrid elektriske ferger (MF Austrått og MF Vestrått). I 2019 utgjorde 

 
1 Fra fossile energibærer (autodiesel og naturgass) 
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elektrisitet hhv 5,9 og 4,7 prosent av energibruken på sambandene Flakk/Rørvik og 
Brekstad/Valset av et samlet energibruk på 100 769 GJ og 35 387 GJ for de respektive 
sambandene. Siden virkningsgraden ved elektrisk framdrift er vesentlig bedre enn for 
konvensjonell framdrift var andelen driftstimer på elektrisitet høyere enn det andelen av 
energibruken skulle tilsi. 

De øvrige båtsambandene i fylket (ferge og hurtigbåt) benytter utelukkende fossilt drivstoff. For 
disse sambandene er det heller ikke gjort noen vesentlige endringer i tilbudet eller benyttede 
fartøy fra 2018 til 2019. De samlede utslippene fra bruk av fossilt drivstoff fra ferger og 
hurtigbåter var i 2019 på 34 117 tonn CO2, en økning på 480 tonn CO2 fra 2018. 

Endringer i samlet energibruk og utslipp av klimagasser vil i hovedsak skyldes endringer i 
tilbudet (driftstimer) og bruk av reservefartøy (MS Ladejarl som er reservefartøy på Trondheim – 
Kristiansund, har et vesentlig høyere drivstofforbruk enn MS Terningen og MS Tyrhaug). 
Kystekspressen mellom Trondheim og Kristiansund er et samarbeid mellom Trøndelag og Møre og 
Romsdal fylkeskommune. Klimagassutslippene knyttet til sambandet fordels derfor likt mellom 
fylkeskommunene. 

Samlet utslipp av klimagasser fra fossile kilder for alle transportformer var i 2019 på 51 795 tonn 
CO2 en nedgang på 5 989 tonn fra 2018. For 2020 forventer AtB en ytterligere reduksjon av 
klimagassutslipp fra fossile energibærere på grunn av helårseffekten av omleggingen til fornybar 
energi i Stor-Trondheim og elektrifiseringen av fergesambandene Flakk-Rørvik og Brekstad-Valset 

1.4 Regnskapet  

Kundene kjøpte i 2019 reiser for 888 millioner kroner som utgjorde 43 % av omsetningen på 
2.063 millioner kroner. Årsresultatet ble på 5 millioner kroner. Til sammenligning hadde AtB i 
2018 en omsetning på 1776 millioner kroner der billettsalget stod for 766 millioner kroner (43%), 
og et resultat på 12 millioner kroner. Økningen i omsetning i 2019 skyldes primært økt tilskudd 
fra Miljøpakken til bedring av rutetilbudet i Stor- Trondheim fra høsten 2019, og at AtB tok over 
administrasjonen av ferjetilbudet Flakk – Rørvik og til dekning av mer miljøvennlig ferjedrift på 
sambandet Brekstad – Valset. 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var 27,0 millioner kroner i 2019, mot 77,1 
millioner kroner året før. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var -35,3 millioner kroner 
i 2019, mot -16,8 millioner kroner året før. Årets investering er knyttet til nye billettmaskiner, 
holdeplassvalidatorer, tellesystem og sanntidssystemer. Netto endringer i likvider i 2019 har 
dermed vært -8,3 millioner kroner og selskapets likviditetsbeholdning pr 31.12.2019 er dermed 
på 307 millioner kroner pr 31.12.2019. Styret vurderer at likviditeten er tilfredsstillende med 
tanke på virksomhetens behov og risiko. 

AtB står balanseført med 4,7 MNOK knyttet til FoU og ytterligere 2,8 MNOK knyttet til Software. 

Tilskuddet til AtB er delt mellom «Miljøpakkeområdet» og «Øvrig virksomhet». Ubenyttede 
tilskudd i et område kan ikke benyttes i det andre. AtB har derfor lagt til grunn et 
regnskapsprinsipp som innebærer overføring av ubenyttet tilskudd fra ett år til kommende år. For 
2019 er kr 7,7 Millioner kroner overført for bruk i 2020 eller senere, og 5,8 millioner kroner av 
dette vedrører «Miljøpakkeområdet». Dette øker sum av tidligere fakturert ikke opptjent tilskudd 
til 43,5 millioner kroner for «Miljøpakkeområdet» og til 27,5 millioner for «Øvrig virksomhet. I 
budsjettet for 2020 er det planlagt å benytte 55 millioner kroner av dette, 30 millioner kroner 
gjeldende miljøpakkeområdet.  
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Årets resultat er etter overføring på kr 5 055 652, noe som gir en forbedring av egenkapitalen. 

Styret vurderer da at både egenkapitalen og soliditeten er tilfredsstillende ut fra selskapets 

formål, omfang og risiko. 

1.5 Fortsatt drift 

Årsregnskapet for 2019 er satt opp under forutsetningen av fortsatt drift. Det bekreftes herved at 

forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Utbruddet av Korona påvirker ikke tallene for 2019 og 

omtales under kapittel 1.8 om fremtidsutsikter og i note 14. 

1.6 Arbeidsmiljø 

Arbeidsmiljøet i bedriften er etter styrets oppfatning godt. Det har vært jobbet systematisk med 

tiltak for godt arbeidsmiljø som har omfattet alle ansatte i virksomheten.  

I 2019 har det totale sykefraværet i AtB vært på 4,46 prosent, som er marginalt over nivået de 

siste to årene. AtB er en IA-bedrift og målet for sykefraværet er at det skal være under 4%. 

Bedriften arbeider sammen med bedriftshelsetjenesten med oppfølging av sykemeldte og tiltak 

for reduksjon av sykefravær. 

Det har ikke vært skader/ulykker i 2019. AtB jobber forebyggende med HMS i henhold til 

internkontrollforskriften og følger årlig HMS handlingsplan i samarbeid med 

bedriftshelsetjenesten. 

1.7 Likestilling 

Bedriften har ved utgangen av året 99 faste ansatte, mot 90 i 2018, av disse er 44 kvinner og 55 

menn.  

Direktørgruppen ved AtB består av 2 kvinner og 3 menn. Styret består av 5 menn og 4 kvinner. 

Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å 

iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. 

1.8 Videre utvikling og framtidsutsikter 

AtB er et mobilitetsselskap med formål å skulle utvikle et attraktivt mobilitetstilbud, som bidrar 
til ett tilgjengelig Trøndelag, innenfor de mål og rammer som Trøndelag fylkeskommune 
fastsetter. 

Gjennom året har man planlagt overtakelse av flere av båt- og ferjesambandene i tidligere Nord- 
Trøndelag. Ved inngangen til 2020 har dermed AtB en helhetlig portefølje med større innslag av 
bruttokontrakter. Dette gir et godt grunnlag for å videreutvikle informasjonsportalen for det 
totale kollektivtilbudet i fylket. 

AtB vil utvide sin innsats og aktivitet som mobilitetsselskap i Trøndelag, gjennom egne satsinger 
og prosjekter i samarbeid med andre aktører. AtB har gjennom 2019 utviklet sin kompetanse 
innenfor mobilitetsområdet, - som teknologi, digitalisering og mobilitetsløsninger. Arbeidet med 
ny mobilitetsplattform med kundefront og nytt billetteringssystem bygget på EnTur sine 
grunnstrukturer er en viktig satsning frem mot 2021. I tillegg har det gjennom 2019 vært arbeidet 
med flere pilotprosjekter som «hjem-jobb-hjem», «aldersvennlig transport 67+», 
«elsparkesykkel», «sykkelsafe», «autonom buss» mm. 

Nullvekstmålet er en fastsatt målsetting for de største byene i Norge (og deres nære omland) hvor 
veksten i all persontransport skal tas med sykkel, gange eller kollektivtransport. De neste årene 
forventes befolkningen i de ni største byene i Norge å øke med ca. 30 prosent. Dette vil føre til ca 

4948



5150

2 millioner nye reiser hver dag. Hvis disse nye reisene skal håndteres med sykkel eller 
kollektivtransport, må antall kollektivreiser øke med ca. 4,5 prosent årlig på nasjonalt nivå i de 
neste 20 årene. For Trondheim, som har hatt en svært positiv utvikling i veksten i kollektivreiser 
siden 2009/20210 og fram til i dag, er det beregnet at veksten i kollektivreiser Trondheim for å 
nå nullvekstmålet i Nasjonal transportplan må være om lag 2- 3 prosent årlig. 

Det ble i 2016 signert en bymiljøavtale mellom Trondheim kommune, Sør- Trøndelag 
fylkeskommune og Staten som sikrer finansiering til ytterligere satsing for å nå «nullvekstmålet» i 
Trondheim. I tillegg ble områdene Malvik, Melhus og Stjørdal innlemmet i byvekstavtalen fra 
mars 2019. 

For regionen utenfor Stor- Trondheim gjelder målet om balansert utvikling, som er fastsatt av 
Trøndelag fylkeskommune, hvor det fremgår at skoleskyssen skal være godt utbygd og skoleskyss 
skal tilbys i samsvar med regelverkets krav. I tillegg skal ledig kapasitet på skoleskyss gjøres 
tilgjengelig for andre reisende. Videre skal det i distriktene tilbys et offentlig mobilitetstilbud 
mellom hjem og kommunesentra/regionsentra. AtB har gjennom 2019 arbeidet med innholdet i 
Regionanbudet for buss fra 2021 tilpasset de rammene fylkeskommunen har vedtatt.  

Med hensyn til å utvikle stadig mer klima- og miljøvennlige transportløsninger, vil AtB fortsette å 
være en pådriver for å innfri klimaambisjonene (se kapittel 1.3 Ytre miljø). 

Koronakrisen som eskalerte i omfang i mars 2020 påvirker fremtidsutsiktene for AtB. Så langt er 
det mest prekære økonomisk et inntektsbortfall som følge av færre reisende. På buss falt antall 
reisende drastisk fra 13.mars, når skoler stengte og omfattende tiltak mot smittespredning i 
samfunnet ble innført, til et nivå helt nede på ca. 10% av forventet omsetning. Det er stor 
usikkerhet hvor lenge krisen vedvarer og når reisevanene er tilbake til nivået før krisen. Det er 
innført stenging av frontdør på buss, ekstra renhold og løsninger for billettering for å unngå 
personkontakt. Reiseutviklingen, og kravet om å kunne opprettholde transporttilbud over tid, var 
sammen med stenging av skoler og barnehager årsak til at AtB var raskt ute med å redusere 
rutetilbudet både i by og region. Kollektivtrafikk er definert som en kritisk samfunnsoppgave og 
AtB sine tilbudsreduksjoner og planer ble innrettet for å ivareta beredskap selv med inntil 40% 
av sjåfører og mannskap ute som følge av sykdom/karantene. Det har i hele perioden vært 
jevnlige beredskapsmøter og dialog med interessenter.  

I løpet av krisen har AtB analysert konsekvensene for AtBs soliditet og likviditet og andre forhold 
og på bakgrunn av dialog med eier, operatører og bransjeorganisasjon er det en trygghet at 
Stortinget gjennom tiltakspakke 3 har meddelt at de ønsker å dekke opp for store deler av 
underdekningen kollektivbransjen opplever i første fase. I vedtak i Trøndelag fylkeskommunes 
fylkesutvalg garanterer også TrFK for den økonomiske underdekningen AtB opplever som 
konsekvens av korona-pandemien og tiltakene for å motvirke pandemien.  

AtBs styre vurderer derfor at det ikke er betydelig usikkerhet om fortsatt drift. Krisen medfører 
imidlertid en periode med større usikkerhet i både inntekter og kostnader. Reduksjoner i 
ruteproduksjon skal avregnes i ettertid mot operatørene og det er usikkerhet om hvilke effekter 
krisen har på reisevaner på lengre sikt. Inntil tiltakspakker fra myndigheter og endringer i 
avgifter og billettsystemer blir endelig konkretisert vil estimater prege økonomien i større grad 
enn tidligere. AtB følger utviklingen tett og er klar til å sette i verk ytterligere tiltak ved behov. 

Uavhengig av Koronasituasjonen, har en strammere økonomisk situasjon fremover i kombinasjon 
med et økt rutetilbud, ført til at AtB og Trøndelag Fylkeskommune er enige om en innsparingsplan 
for AtB. Denne forutsetter blant annet at AtB benytter 55 millioner kroner av tidligere ubenyttet 



tilskudd i budsjettet for 2020. Konkurranseutsetting av båt- og ferjekontraktene i tidligere Nord- 
Trøndelag er gjennomført i 2020 og vil gi en lavere rutekjøpskostnad enn tidligere. 

AtB vil fortsette med å utvikle og forbedre kollektivtilbudet i nye Trøndelag i tett dialog med eier, 
kommuner, operatører og andre interessenter. AtB har i 2019 fullført arbeidet med operatørene 
på å sikre informasjon og varsling knyttet til korrespondanser mellom ulike rutetilbud i regionen. 
Det er et overordnet mål å optimere nytten av tilskuddsrammene, og derfor viktig å få en best 
mulig nytte av de samlede kollektivressursene i Trøndelag. Styret vil takke administrasjonen, 
operatørene, eier og andre samarbeidspartnere for de gode resultatene som er oppnådd i 2019. 

1.9 Disponering av årets resultat 

Etter styrets oppfatning, gir fremlagt resultatregnskap og balanse med noter uttrykk for 
virksomhetens resultat for 2019 og økonomisk stilling ved årsskiftet. Det er ikke inntrådt forhold 
etter regnskapsårets slutt som er av betydning for bedømmelsen av regnskapet. Virksomheten har 
et overskudd på kr. 5 055 652,- som foreslås disponert på følgende måte:  

Overføring til annen egenkapital kr 5 055 652,-. 

 

 

 

Trondheim, 23. april 2020 

31. desember 2019 

        

        

        

Per Axel Koch 
styrets leder 

 Målfrid Vik Sønstabø 
styrets nestleder  

 
 
 

 Endre Angelvik 
styremedlem 

Kristin Olstad Schea 
styremedlem 

 Odd Aksland 
styremedlem 

 
 
 

 Eli Ystad 
styremedlem 

Kristian Tangen 
Styremedlem 

 Julia Oppegård 
Styremedlem 

 
 
 

 Jahn Erik Røhme 
styremedlem 

  Janne Sollie 
adm. direktør 
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