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Agenda

• Presentere AtBs Mobilitetsstrategi og verktøy for tilbudsutvikling.

• Presentere AtB mobilitetsplattform AMP med funksjonalitet på kort og 
lengre sikt.

• Presentere rutetilbud i Trøndelag, spesielt for regionen; linjegående 
og fleksibelt tilbud med korrespondanser til buss og tog.

• Nytt mobilitetstilbud, Fleksibel transport 

• Sommerpasset 2021, et periodeprodukt som dekker alle 
kollektivtilbud i Trøndelag sommeren 2021.

• Spørsmål og tilbakemeldinger



Vårt samfunnsoppdrag

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



Mobilitetsstrategi og verktøy for 
tilbudsutvikling



VISJON : ET BÆREKRAFTIG OG TILGJENGELIG 
TRØNDELAG



Mobilitetsstrategi 2020-2030 : ENKLERE UTEN BIL
..alltid for noen, oftere for mange



Vi er her for kundene

• Vi skal gi mennesker muligheter

• Vi skal bidra til å utvikle attraktive bo- og 
arbeidsregioner

• Vi skal bidra til et bærekraftig og innovativt 
Trøndelag

• Tilby sømløse reiser

• Skape merverdi for kundene

• Bygge på gode vaner

• Ta i bruk teknologi og nye forretningsmodeller



Samferdselspolitiske mål og hovedmål i strategien

TrFKs samferdselspolitiske mål har stått fast noen 
år nå, og er kjent fra evaluering av AtBs
måloppnåelse i TrFKs årlige Eiermelding om AtB:

1) Balansert utvikling
AtB skal tilrettelegge for et balansert 
transporttilbud i hele fylket tilpasset behov og 
rammer 

2) Klima, Miljø og bærekraft
AtB skal være en pådriver i utviklingen av 
stadig mer klima- og miljøvennlige 
transportløsninger, for å bygge opp under eiers 
klimaambisjoner 

3) Tjenestekvalitet
AtB skal ha en effektiv ressursutnyttelse og et 
godt tjenestetilbud

Mobilitetsstrategi
Enklere uten bil 

KUNDENE

Gi menneskene muligheter til å skape sitt liv og historie

SAMFUNNET

Skape bo- og næringsutvikling i hele Trøndelag

KLIMA OG MILJØ

Et bærekraftig og innovativt Trøndelag



MOBILITET = MULIGHETER



Verktøy for tilbudsutvikling

Mobilitetsplaner skal vurdere tiltak for å nå hovedmålet om 
bedre mobilitet, og anbefale tiltak på kundereisen. Arbeidet 
skjer i dialog med berørte kommuner og omfatter flere ulike 
analyser med anbefalte tiltak.
Det ble utarbeidet mobilitetsplan for Stjørdal i 2020.

Tilbudsjustering planlegges frem mot 01.05 hvert år og 
innfases i august hvert år. 
Tiltak utløses av driftserfaringer, dialog og mest fra innsikt.

• 2021: Mobilitetsplan rurale bydeler i Trondheim

• 2021/2022 Mobilitetsplan Steinkjer -> Innherredsbyen

• 2021/2022 Kollektivtilbudet i Stor-Trondheim 2024 – 2029.



Slik blir mobilitetstilbudet fra høsten 2021



Endringer fra nå og fra august 2021

• Økning i det totale tilbudet

• Skolelinjer er åpen og tilgjengelig for alle, tilpassede traseer for å være mer aktuell.

• Innføring av fleksibel transport i hele Trøndelag

• Innføring av nytt billett og informasjonssystem

• Innføring av sanntidsskjermer på knutepunkt og utvalgte holdeplasser

• Nye busser i hele Trøndelag

• Utstrakt og godt samarbeid med toget (sømløse reiser, billettsamarbeid, annonsering 
og korrespondanser)



Kollektivtilbudet fra 7. august 
består av:

• Intercitylinjer (300)
• Regionlinjer (300/400)
• Lokale linjer (5-600)
• Skole/lokal linjer (5-7000-)
• Bylinjer (600-609)
• Fleksibel transport

I kombinasjon med tog og båt 
utgjør dette det totale 
kollektivnettverket i regionene i 
Trøndelag



Nye busser i hele Trøndelag

Stilt krav i kontraktene ihht nordisk standard (Bus Nordic): alkolås, 
setebelter, universell utforming, trygghetskamera, sanntid med opprop 
og annonsering.

• Bybuss i Stjørdal, Namsos og Levanger; Lavgulv, bybuss klasse I

• Buss til skole og lokallinjer; Normalgulv, klasse II

• Buss til intercitylinjer; Normalgulv, klasse II

• Buss til regionlinjer; Normalgulv, klasse III

• Bagasje, barneseter, toalett



AtBs Mobilitetsplattform AMP
Kjøp billett, nytt sanntidssystem, passasjertellesystem





Nytt billettsystem og ny reiseassistent

Hva blir nytt? 

• Nytt billettsystem på buss i Trondheimsområdet og 
i regionene. På noe sikt, nytt billettsystem på hurtigbåt og ferger.

• Ny app (AtB Reise og Mobillett i én og samme app) 

• Ny nettbutikk på atb.no

• Reisesøk (adresse til adress)

• Passeringstider i sanntid

Hva blir likt?

• Kunder kan fortsatt bruke samme t:kort

• Billettkategoriene er de samme

• Kjøp av billetter via billettautomater, utsalgssteder, SMS, kontant 
om bord fortsetter – som i dag



Ny nettbutikk 

Mer oversiktlig og brukervennlig. 

• Kjøp av periodebillett

• Kjøpe periodebillett på vegne av andre

• Utreder løsning for å kjøpe «klippekort»

• Administrere billettbærer (app, t:kort)



Reisesøk

• Muligheten til å søke hele reiser, adresse til adresse.
• Inkluderer gange, buss, båt, tog, trikk, m.m. 
• Viser estimert tid på alle transportformer inkl. gange.
• Assisterende reise med kart og visning av alle deler av 

reisen.
• Kan benyttes for reise i hele landet – men stedsnavn og 

adresser i Trøndelag (min posisjon) blir prioritert. 



Sanntidsavganger

• Oversikt over holdeplasser, valg i kart eller 
av lokasjon. 

• Kontinuerlig oppdatert sanntidsvisning av 
avganger i nærheten eller på spesifikke 
holdeplasser.



Kollektivtilbudet fra 07.08
Rutetilbudet med buss og fleksibel transport



Regionlinjer
Tilbud per dag i antall avganger: 
Man-fredag/lørdag/søndag

2020 2021-

Fannrem – Trondheim, 310 26/7/4 36/10/7

Orkanger – Trondheim, 410 16/8/5 17/10/6

Lokale tilbud i Skaun, 505, 511 og 515 Pendler-
tilbud

Beholdes og 
styrkes

Trondheimsregionen  VEST



Intercity- og regionlinjer 2020 2021-

Støren – Trondheim, L340 14/4/1 22/8/3

Røros – Trondheim, L440 4/2/2 3/2/2

Oppdal-Støren – (Trondheim), L480 6/1/1 7*/1/1

Lokale tilbud i Melhus, L503, L504, 
L505

Beholdes

Trondheimsregionen  SØR



Intercity- og regionlinjer 2020 2021-

Trondheim-Stjørdal, L311, 34/7/4 40*/10/5

Trondheim –Stjørdal/Selbu 5**/2/1 5**/2/1

Selbu – Tydal, L535 1/1/-*** 1/1/-***

Stjørdal – Meråker, L670 5/2/1 5****/2/1

* SJ: Dobling av kapasitet på tog fra aug/sept. 14 nye togsett på TrB
** to avg til St Olav
*** fredag og søndag, Trondheim – Tydal
**** styrket kapasitet fra Meråker ifm skole

Trondheimregionen ØST



Regionlinjer
Tilbud per dag i antall avganger: 
Man-fredag/lørdag/søndag

2020 2021-

Rissa – Trondheim/(Vanvikan), L350 8/0/1 8(2)/(1)/1

Åfjord –Trondheim/(Vanvikan), L452 3/2/2 1(3)/(2)/1(1)

Vanvikan – Trondheim, R810 13/8/8 Ingen planlagt 
justering fra 2024

Trondheimregionen NORD



Fleksibel transport i hele Trøndelag



Fleksibel transport - tre hovedkonsepter (1)

Fleksibel tilbringer

Drosje frakter kunden til og fra  
definerte avganger på rutegående 
tilbud (buss, tog, båt/ferge)

Fleksibel service

Drosje/minibuss frakter kunden til 
og fra kommune-/bygdesenter på 
formiddag eller ettermiddagstid. 

Fleksibel by

En minibuss frakter kunden i 
sentrumsområder som et fleksibelt 
alternativ til bybuss. 

Lang åpningstid og korte 
bestillingsfrister. 

Pilotprosjekt - To områder er valgt 
ut som pilotområder for læring 
med mål om å utvikle et enda 
bedre mobilitetstilbud i distriktene, 
ambisjon om samme konsept som 
fleksibel by.

Her vil tilbudet kunne endres 
hyppigere enn andre plasser. 
Tilbudet har lang åpningstid. 

• Pendlere/ukependlere/
kollektivreisende fra dør til dør

• Knytter Trøndelag sammen

Dekker 
reisebehov

• Eldre som bor hjemme
• Ungdom til fritidsaktiviteter



Fleksibel transport, Trondheimregionen

Soner - Fleksibel service Soner – Fleksibel By, fleksibel pilot 

I disse sonene vil det være tilbud om å 
bli hentet hjemme og bli kjørt til 
«sentrum» til et fast tidspunkt for 
ankomst (som regel rundt kl.10) og å få 
retur noe senere (som regel rundt 
kl.13)  

I denne sonen, reise fra adresse-
til-adresse, med åpningstid fra 
klokken 07-21 på hverdager og fra 
10-14 på lørdager 

I disse sonene vil det være tilbud om å bli 
kjørt/hentet til/fra annen rutegående 
transport (tog, regionbuss, hurtigbåt). 

Soner - Fleksibel tilbringer

Ikke tilbudt i Trondheimsregionen



Hvordan fungerer fleksibel transport 

Sonebasert

Tilbudet gjelder 
innenfor definerte 
soner

Mulighet for endring 
av soner basert på 
erfaringer, bruk og 
behov 

Fleksibelt og 
utviklingsorientert

Gjelder fra adresse til 
adresse*

Slik bestiller kundene 
på distrikt

Bestilling må gjøres 
3/(6) timer før reise

Bestilles enten via 
telefon eller app

Kunden får varsel om 
hentetidspunkt via 
SMS eller telefon

AtB kundesenter, nytt 
bestillingspunkt 

Slik betaler kundene

Betales med app, 
t:kort, bankkort eller 
kontant. Busstakst

Enkeltbillett

Periodebillett

Overgangsregler til 
andre transport-
midler på lik linje 
med øvrig 
kollektivtilbud

Slik bestiller kundene i 
by/pilotkommunene

Bestilling må gjøres 
senest 1 time før man 
vil reise**

Bestilles enten via 
telefon eller app

Kunden får varsel om 
hentetidspunkt via SMS 
eller telefon





Markedsinformasjon ulike kundegrupper



atb.no/trondelag

• Informasjon om tilbudet fra høsten 
2021 tilgjengelig på atb.no

• Oppdateres fortløpende med mer informasjon

• Navet for all kommunikasjon opp mot nytt 
kollektivtilbud i Trøndelag fra 7. august

• Informasjon per kommune og rutetilbud er 
planlagt publisert uken her

• Anbefaler å holde seg oppdatert på 
atb.no/trondelag



Markedsinformasjon

• Informasjon om tilbudet og nytt billettsystem 
synliggjøres i mange kanaler og flater

• Målrettet og riktig informasjon mot ulike 
kundegrupper og områder (kommuner)

• Flere informasjonskampanjer er på gang, med 
ekstra trykk på markedsføring fra månedsskiftet 
februar/mars og mot oppstart 7. august

• God dialog og tett samarbeid med operatører, 
interessenter og ulike kundegrupper 







Billettprodukt

• Navn på produkt: AtB SommerPass

• Utsalgssted for billett: Kun i dagens AtB app (AtB Mobillett)

• Periode – 21. juni til 8. august (Siste kjøpsdag 1. august).

• Gyldighet – 7 dager fra oppstart i appen. 
Billett aktiveres ved kjøp. Ingen plassreservasjon.

• Billettkategorier og pris – Voksen kr. 990,- og barn kr. 495,-

• Følgende transportmidler er inkludert:

• Buss, tog, trikk, hurtigbåt og ferge i hele Trøndelag
*(tog – alle lokaltog dvs ikke Nordlandsbanen eller Dovrebanen)



Tilbudet er et pilotprosjekt, som blant annet 
har til hensikt å knytte grønne reiser med 
kollektivtilbudet i fylket enda nærmere 
reiselivet, og vil være tilgjengelig i 
sommersesongen i 2021 og 2022.

Hele kollektivnettverket i Trøndelag er 
tilgjengelig i en og samme billett. 



AtB SommerPass – 3 stk video ligger på Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=fIdjgZwgb3I

https://www.youtube.com/watch?v=fIdjgZwgb3I
https://www.youtube.com/watch?v=fIdjgZwgb3I
https://www.youtube.com/watch?v=fIdjgZwgb3I


Spørsmål eller tilbakemeldinger



www.atb.no


