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1.Hva er AtB ?  
 

«AtB er  
-   et administrasjonsselskap, og  
- en faginstans for kollektiv-

transporten i Sør-Trøndelag som  
- tilrettelegger, samordner, 

planlegger, utvikler, kjøper og 
markedsfører helhetlige, attraktive, 
miljøvennlige og framtidsrettede 
kollektivtjenester  

- via vei, sjø og bane, og  
- etter oppdrag fra Sør-Trøndelag 

fylkeskommune og 
- i samarbeid med andre myndigheter, 

operatører, leverandører og 
interessentgrupper» 

 
 

• 71 ansatte/66 årsverk.  
• 1,4 mrd i omsetning. 
 





2009 

  Utvikling i  AtBs ansvarsområder  

          og oppgaver fra 2009-2019 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

• Oppstart  
første 
anbuds 
kjøring i 
Trondheim.  
•Markeds 
kommunika
sjon og 
informasjon
skanaler.  
• Kunde 
senter. 
 
 

• Oppstart av 
andre 
anbuds 
jøring i 
Trondheim. 
• Åpning av 
bussdepot på 
Sandmoen. 
• Innføring 
av Mobillett 
og Sanntid.  
• Innføring 
av 
enhetstakst
sone. 
•Rutestruktu
rprosjekt 
 
 

• Overtok 
alt ansvar 
for 
rutekjøp 
Buss  i Sør-
Trøndelag 
(brutto/ 
netto) 
• Oppstart 
av anbud i 
Malvik og 
Melhus. 
• Overtok 
ansvar for 
adm av 
skoleskyss 
og 
hurtigbåt. 
• Rute-
endringer 
som følge av 
rutestruktur
-prosjekt. 

• Oppstart 
av anbuds 
kjøring 
Buss i 
regionene 
• Oppstart 
av anbud 
skole 
skyss. 
 

• Oppstart av 
anbud på 
hurtigbåt. 
• Store 
ruteendringer. 
inn-sparinger 50 
MNOK 
• Forberedelse 
av store 
ruteendringer 
for 2015. 
*AtB vedtok 
takstendringer 

• Oppstart 
av anbud 
ferge. 
• Oppstart 
Rute 
struktur-
prosjekt. 
*Store 
rutekutt -
innsparing
er 80 
MNOK 
*2 takst-
endringer 

 

Oppstart 
av AtB AS 

•Ferdig 
Rute 
struktur-
prosjekt. 
• Anbud 

Buss og 
Ferge 
2019 

*oppstart 
takst-
sone 
Prosjekt 
*Oppstart 
ny 
billettering 
*oppstart 
rute 
Struktur 
region 

 

•Anbud 
Buss 
2019.  
*ferdig 
takst/son
e-
prosjekt 
*rute 
-struktur  
Region 
*oppstart 
Anbud 
Buss  
regionen 
*Anbud 
NTFK? 
 

*Anbud Buss 
2019 
*Nytt 
Trøndelags- 
fylke  
• Oppstart av 
ferge 2019. 
*Anbud NTFK 
*nytt 
billetterings-
system 
ferdig? 

2016 
2017 

2018 



2. Store oppgaver i dag  
  

• Ny rutestruktur og nye Bussanbud i Stor-
Trondheim fra 2019- 2029 

• Nødvendige tiltak for å sikre et helhetlig tilbud for 
Trøndelag fra 2018 



2.1 Ny rutestruktur og nye Bussanbud  
i Trondheim fra 2019- 2029 
 
Konkurransen omfatter: 

Kollektivtilbudet i: 
- Trondheim, Klæbu, Malvik og deler av Melhus 
- Skoleskyss 
- Nattbuss 
 
Fordelt på to kontrakter. Superbuss inngår i begge 
kontrakter. S1 og S2, S3. 
 
Start nytt rutetilbud er fastsatt til lørdag 03.08.19 



Trondheim har doblet byarealet på 44 år  
og utbredelsen av byen og  bo-/arbeidsplasser har endret seg  

Trondheim 1970; 112 000 innbyggere Trondheim 2014; 182 000 innbyggere 

Kilde: Transportøkonomisk institutt (TØI), Trondheim kommune 

Kilde: Transportøkonomisk institutt (TØI) 



Midtbyen/Indre ring 
Reisestrømmer til Midtbyen er 
godt dekket i dag. Reiser til 
Indre ring fra øst utenom 
sentrum bør styrkes.  
 

Sørbyen sør/vest/øst:  
Største reisestrømmene er 
internt i Sørbyen. Dekkes delvis 
i dag. Underbygger satsing på 
lokalt busstilbud i sør.  
 
Indre/ytre vest:  
Største reistrømmene til Indre 
ring og Midtbyen dekkes 
relativt godt i dag. Ytre vest har 
store strømmer til Sørbyen øst 
 
Indre/ytre sørøst 
Største reisestrømmer mot 
Midtbyen/Indre ring og Sørbyen 
øst som dekkes godt i dag. 
Store reisestrømmer mot 
Indre/ytre øst kan fanges opp 
med bedre tverrforbindelser.  
 
Indre/ytre øst 
Største reisestrømmene til 
Indre ring. Deretter mellom 
Indre/Ytre øst og til Ytre sørøst. 
Sterke tverrlinjer vil gi bedre 
forbindelser.  

Dagens rutetilbud imøtekommer ikke reisebehovet 



Superbuss («en-linje-konsept») med nettverkseffekt  
 betyr å samle flere parallelle linjer til en/færre linjer  
med større samlet ressursinnsats. 



Åpningstid 
05.30 – 00.30 
 
Frekvens 
5/10/20 
• Minimumstilbud 
 
Materiell 
23,5-25m 

 
 
 

Superbusslinjene  S1, S2 og S3 



Må lære oss en ny måte å reise på 



Superbusslinjene, lokalsentra, knute- og omstigningspunkt 
Prioriterte infrastrukturtiltak 
 
1. EP/SP Lund (S1 og S2). 
2. EP/SP Ranheim (S1)*. 
3. EP/SP Hallset (S3)*. 
4. EP/SP Skovgård (S2)*. 
5. Senterveien/  

Tillerterminalen (S1). 
6. Haakon VII (S2). 
7. Østre Rosten. 
8. Tillerringen (S1)* 
9. Strindheimkrysset. 
10. Heimdal/Bjørndalen. 
11. Bjørndalen/Sivert  

Thonstad vei. 
12. Nytt kollektivknutepunkt 

 i Olav Tryggvassons gt. 
13. Trondheim sentralstasjon. 
14. Lademoen – Lade. 
15. Okstadbakken og  

Tonstadkrysset. 
16. Husebytunet. 
17. Høgskoleringen - Moholt 
18. Heimdal –Saupstad 
19. Bakke bro – Strindheim 
20. Munkvoll 
21. Munkvoll- Ila-sentrum 
22. Grillstad – Ranheim Øst 
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Prioriterte infrastrukturtiltak 



2.2.Nødvendige tiltak for å sikre et helhetlig  
tilbud i Trøndelag fra 2018 og framover 

2020 2017 2018 2019 2022 

Ny felles sone- 
takst- og 

produktmodell 

Felles 
informasjonsportal 

Nytt elektronisk 
billetteringssystem 

(fra 2019/2021)  

Samordning av 
kontrakter buss 

(region)   

2021 2023 

Samordning av 
kontrakter 

hurtigbåt og ferge   



Trøndelag har i dag 810 takstsoner. Rogaland og 
Oslo/Akershus har 6 og 7 takstsoner 

Sammenligning størrelsesforhold og antall soner: 

Rogaland (Kolumbus):  
6 takstsoner  

Oslo og Akershus (Ruter): 
7 takstsoner 

Trøndelag:  
810 takstsoner  



AKTUELLE  framtidige Soneinndelinger 
Trøndelag 

1 sone  (referanse) 

2 soner (referanse) 

4 soner (ringsoner) 

Øvrige inndeliger: 
8 soner (øst/vest) 
15 soner (Regionsoner) 
15 soner (Sektorsoner) 



  
Dagens elektroniske billettering (EBIT) og Mobillett skal 
fra 2019 erstattes med nye elektroniske billettsystemer 

2010 2007 2011 2013 2012 2009 2020 2015 2014 2008 2016 2017 2018 2019 2021 2022 

Elektronisk billettering 
i Trøndelag (EBIT) 

Mobillett  
Felles takster, 

produkter og rabatter 
i Trøndelag 

Nytt elektronisk 
billettsystem i 

Trøndelag 



AtBs anbefaling buss: Samordning av regionanbud i 
2021  



AtBs anbefaling båt/ferge: Samordning av 
regionanbud i 2023/24  



• I 2016 var det 450 000 innbyggere i Trøndelag 
 

• Et samlet Trøndelag fra 2018 blir landets 
o 2. største fylke sett til areal, og  
o 5. største fylke sett til innbyggertall 

 
• Et hovedtrekk i fylkets bosetningsmønster er at det i stor grad følger nord-sør-

aksen dannet av E6 og jernbanen, med høyest konsentrasjon i Trondheimsområdet  
 

• 70 % av arbeidsplassene i dagens Sør-Trøndelag ligger i Trondheim. Dagens Nord-
Trøndelag har en jevnere fordeling med ca. 70 % av arbeidsplassene fordelt 
mellom Stjørdal, Steinkjer, Levanger, Namsos og Verdal 
 

• I Sør-Trøndelag er det kun i Trondheim det tilbys høyere utdanning og byen har 
omtrent 35 500 studenter. Nord-Trøndelag har omtrent 4500 studenter fordelt 
mellom Levanger, Steinkjer, Namsos og Stjørdal 

2 3.Store oppgaver i framtida 
 
Befolkning, arbeidsplasser og  
studenter i Trøndelag i dag 

 
Kilder: SSB, Trondheim kommune, Trøndelag i tall 2016  

 



Dagens arbeidspendling  
i Trøndelag  
(alle transportmidler) 

Diameter og linjetykkelse representerer antall pendlere. Progressiv skala gjør at store pendlerstrømmer fremstår 
mindre enn de egentlig er. Strømmer med færre enn 100 pendlere er utelatt. Kilde: SSB 

Omfattende 
arbeidspendling på 
aksen fra Orkanger/ 
Melhus til Steinkjer 

2 



2 Dagens 
kollektivtilbud i 
Trøndelag 



Kollektivmarkedet i Trøndelag i dag 
60 % av alle reiser gjennomføres i Stor-Trondheim  

*   Ruter betjent av buss  
     eller drosje 
** Trondheim og Klæbu  
    inkludert rute 38  
    Melhus-Malvik 

Andel kollektivreiser per område 
Andel i 2015, prosent (%) 

60% 

14% 

26% 

100 % = 43 millioner reiser 

Region i Sør-Trøndelag, 
inkl. Trondheimstrafikk  
og skoleskyss 

Stor-Trondheim** 

Nord-Trøndelag, inkl.  
skoleskyss 

Andel kollektivreiser per transportmiddel 
Andel av totale reiser i 2015, prosent (%) 

3% 
4% 

9% 

25% 

60% 

100 % =  43 millioner reiser 

Lokaltog 

Trondheim** 
buss og trikk 

Flybuss 

Ferge og båt 

Bilruter* region,  
inkl. skoleskyss 

 
Kilde: Utfordringer og strategier i et samlet Trøndelag, Fellesnemnda sak 9/16  

 

2 



Sør-Trøndelag: 
• I Sør-Trøndelag har fylkeskommunen 

delegert en stor del av oppgavene til det 
heleide administrasjonsselskapet AtB AS 
 

• I Sør-Trøndelag brukes bruttokontrakter 
 

• AtB har ansvar for å planlegge, kjøpe og 
markedsføre kollektivtrafikktjenester 
 

• For kundene betyr det ett kontaktpunkt 
som gir enkel oversikt over helheten i 
tilbud og tjenester 
 

Nord-Trøndelag 
• I Nord-Trøndelag er det fylkeskommunen 

som ivaretar oppgavene knyttet til 
kollektivtrafikken  
 

• Samtlige kontrakter er nettokontrakter. 
Det er vedtatt at alle fremtidige 
kontrakter skal være bruttokontrakter 
 

• Det er delt ansvar for markedsføring og 
informasjon rundt kollektivtilbudet 
mellom operatører i ulike områder. 
Kundene må i større grad selve sette seg 
inn i det helhetlige tilbudet 

Dagens ansvar og  
organisering  
av kollektivtrafikken  
i Trøndelag   

2 



 

 

 

 

 

Befolkning og 
kundebehov 

 

 

  

 

 

 

By- og 
regional 
utvikling 

1 

• Urbanisering og 
aldrende 
befolkning 

• Nye 
reisestrømmer 

• Individualisering 

• Arbeidsmarked i 
endring 

• Folkehelse 

• Infrastruktur-
tiltak 

• Oppnåelse av 
nullvekstmål 

• Arealbruk og 
bilens rolle i 
byområder 

• Byutvikling i 
Trondheim og 
andre byer 

2 

• Smarte mobile 
enheter og 
tingenes 
internett 

• Autonome 
transportmidler 

• Transportmidler 
med nullutslipp 

• Andre 
teknologier for 
persontransport 

Ny teknologi 

3 
Nye 

forretnings-
modeller 

4 

• Delingsøkonomi 

• Mobilitet som en 
tjeneste 

• Endrede 
reguleringer 

• Utslipp av 
klimagasser 

• Forurenser 
betaler 

• Forbedret 
bymiljø 

Klima og miljø 

5 

AtB har analysert trender, utviklingstrekk og  
drivere som vil påvirke persontransporten fremover 



Betydningen av 
arbeidspendlingen på aksen 
Orkanger/Melhus til Steinkjer   
blir enda viktigere  
for kollektivtransporten 
i fremtiden. 

Diameter og linjetykkelse representerer antall pendlere. Progressiv skala gjør at store pendlerstrømmer fremstår 
mindre enn de egentlig er. Strømmer med færre enn 100 pendlere er utelatt. Kilde: SBB  



Transporttilbudet 

Innstilling fra prosjektleder og AU for Fellesnemnda 



1. Utvikle et kollektivnettverk både for by 
og region som er tilpasset de ulike 
områdene, blant annet ved å forsterke og 
utvide region- og stamlinjer med tog  og 
buss  
 

2. Utvikle bybusstilbud i større regionale 
sentra og lokalbusstilbud utenfor de 
største tettstedene  
 

3. Innføring av mer fleksible 
kollektivtilbud, eksempelvis 
bestillingstransport  

 
4. Etablere flere og bedre holdeplasser, 

knutepunkter, omstigningspunkter, 
      innfartsparkeringer og kollektivfelt  

 
 

5. Utvikle enklere og mer integrerte 
informasjons- og billetteringssystemer 

---------------------------------------------------
--------------------------------------  

 
6.  Økt fortetting og bruk av kollektivløsninger 
samt restriksjoner på bilbruk i byområder   

Utvalgte viktige tiltak fram mot 2035 

5 

• «Intercity», fort og ofte, Trondheim – 
Steinkjer. 

 

 

• «Metro» mange og ofte i Trøndelagsbyene 

 

• «Taxi» ved bestilling, med buss og bil i 
distriktet. 

• «Kryss» for samkjøring og overgang til 
kollektivtrafikk, ved sentrale kryss utenom 
byene i fylket 

 

• «Nett», for alle, over alt, alltid. 

• «Portal» til mobilitetsmenyen for 
Trøndelag. 

 
. 

AtB Prosjektlederen 

Transporttilbudet mot 2030  

AtB Prosjektleder for sammenslåing 



Fremtidsbilde for  
Trøndelag: 
Kollektivtrafikk i 
nettverk tilpasset  
ulike områder 

4 



Områdeinndeling for Trøndelag (1) med beskrivelse 



4 

Område- 
inndeling  
for Trøndelag 
(2) med kart  

I tillegg:  
A. Lange reiser som binder  
Trøndelag sammen  



Differensiert kollektivtilbud  
avspeiles gjennom områdeinndelingen  

4 



AtBs rolle på kollektivtrafikkområdet 
• AtB bør gis en klar rolle, med større utviklingspotensial og forutsigbarhet enn de 

har i Sør-Trøndelag i dag.  

• Rollen bør utvikles i takt med at AtB utvikler sin kompetanse innenfor de 
aktuelle kollektivområdene og sin forståelse for politiske mål og rammer 
innenfor områdene. 

• Prosjektleder anbefaler en ambisjon om at AtB på sikt skal ha ansvar for innkjøp 
av, oppfølging av og utvikling av hele kollektivtilbudet i Trøndelag, og alle 
systemer og underleveranser knyttet til kollektivtilbudet på buss og trikk. 

• AtB gis ansvar for innkjøp av, oppfølging av og utvikling av hurtigbåt- og 
fergetilbud som ikke defineres som utviklingsprosjekter, og alle systemer og 
underleveranser knyttet til disse. 

• AtB skal gjennomføre alle anbudsprosesser i dialog med og basert på mandat 
fra Trøndelag fylkeskommune. 

• AtBs rolle utvikles ved at selskapet gis 4-årige leveranseavtaler, med tilsvarende 
budsjett. 

• Prosjektleder anbefaler at AtB ikke overtar ansvar for bestillingstransport før 
etter første fireårsperiode, når det er utviklet et felles system for 
bestillingstransport og når AtB har opparbeidet seg tilstrekkelig kompetanse 
innenfor bestillingstransport 

 

 

 

Innstilling fra prosjektleder og AU for Fellesnemnda 



Fylkesadministrasjonens rolle innenfor 
mobilitet 

• Fylkesadministrasjonen gis ansvar for utforming av og innhold i en 
mobilitetsportal, for bestillingstransport inntil AtB evt. er i stand til å overta 
oppgaven samt for å utforme mandat for AtBs anbud. 

• Fylkesadministrasjonen gis ansvar for utviklingsprosjekter innenfor ferge og 
hurtigbåt. Prosjektene søkes løst i samarbeid med regionale 
samarbeidspartnere, AtB og  
andre fylkeskommuner. 

• Fylkesadministrasjonen gis ansvar for saksbehandling av søknader på 
skoleskyss og tilrettelagt transport (TT), inkl. innkjøp av TT-tjenester.  

• Fylkesadministrasjonen skal ha ansvar for infrastruktur for 
kollektivtransporten, inkl. tilrettelegging av nødvendige knutepunkter for 
ønsket mobilitet. Oppgaven utføres i dialog med kommunene, AtB og evt. 
andre interessenter. 

 

Innstilling fra prosjektleder og AU for Fellesnemnda 



   Takk for oppmerksomheten! 

Takk for oppmerksomheten ! 


