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• Tiltak i byvekstkommunene

• Oppstart regionanbud

• Hurtigbåtanbud 2024

• Fergeanbud 2025





Gratis kollektivtrafikk for flyktninger fra 02.04

Fylkessutvalget har den 29.mars besluttet at 
flyktninger som ankommer fra Ukraina, skal få 
anledning til å reise gratis på alle AtBs
transportmidler mot fremvisning av ukrainsk pass 
eller ID-kort.
Dette gjelder med virkning fra lørdag 2. april og 
inntil videre til ny beskjed gis

Alle operatører og Politi er varslet.





VEIEN UT AV PANDEMIEN 



Flere reiser - positiv trend i hele Trøndelag
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Stigende tendens i 2022
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Påstigninger utvalgte linjer Trondheimsområdet
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Godt arbeid gir gode resultater med fornøyde kunder

Fornøyde kunder på båtFornøyde kunder i by Fornøyde kunder i region

Holdninger til å reise kollektivt i befolkningen i Trondheim:
70-80 % vurderer det som viktig å reise kollektivt og planlegger å gjøre det.



Mange ulike tiltak for å få flere 
kunder tilbake – synliggjøre tilbudet

• Lokale markedsføringstiltak
• Utvidelse av sone A og billettsamarbeid tog buss

• Ruteforbedring både i by og regionene fra 21. februar

• Bydelskampanjer 

• Regiontilbud og fleksibel transport

• Sesongbaserte tilbud opprettet
• Skibuss til Vassfjellet fra Tillerterminalen og Melhus 

• Forbedringsprosjekter ruteinformasjon på 
holdeplasser/kaier, f.eks. Vanvikan

• Billett, pris, reiseinformasjon - enkelt å reise

• Servicestandard og servicekurs – AtB og 
operatører/sjåfører 



Markedsinnsikt og analyser
Enklere uten bil: Hva skal til?
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Kilde: AtB Mobilitetsundersøkelse Trondheimsområdet desember 2020, n=2341



TILTAK I BYVEKSTKOMMUNENE  



Status takstvedtak -
byvekstavtalen
• Utvidelse av sone A og takstsamarbeid tog og buss –

gjennomført

• Utvidet aldersgrense barn - gjennomført

• Fleksibel billett
• I dialog med Entur knyttet til løsning – to ulike modeller til 

vurdering. Dialog med Ruter og Vestfold vedr piloter. 

• Beslutning om modell i april

• Teknisk oppbygging – deretter pilot

• 3 timer utenom rush 
• Gjenstår noen tekniske avklaringer

• Dersom det ikke lar seg løse teknisk i alle kanaler på kort sikt, vil 
administrativ løsning gjennomføres, men da med noen 
begrensninger 

• Mål om lansering før sommer 



Arbeidet med mobilitetsplanene baserer seg på en helhetlig gjennomgang av dagens kollektivtilbud målt i 
markedsandeler, antall reisende og kundetilfredshet (KTI), samt fremtidige reisebehov. I tillegg er det gjennomført flere 
analyser for å få et bedre kunnskapsgrunnlag som kan bidra til å understøtte målene med planen. 

Tiltak fra mobilitetsplanen er meldt inn til Miljøpakkens handlingsprogram – og noen av tiltakene realiseres i løpet av 
høsten 2022. 



67 Pluss 

• 67pluss er et pilotprosjekt for de over 67 år

• Transport fra døren til en adresse innenfor en 
definert sone i Trondheim.

• Tilbudet var i utgangspunktet besluttet lagt ned 
da piloten går ut i mai, men Miljøpakken har 
bevilget penger til å fortsette i et år til

• Det må lyses ut et nytt anbud for å kunne 
videreføre tilbudet, så det kan bli en kort 
periode der tilbudet ikke er operativt.



SPØRSMÅL OG KOMMENTARER



REGIONANBUDET 2021, DEL 1-3



Vellykket oppstart av regionanbud med buss og fleksibel transport

Markedstilpasset regiontilbud ITS – For mange avvik og ujevn 
leveranse

Fleksibel transport



















Flere reisemuligheter etter 07.08.21

Strekning Før 07.08.21 Etter 07.08.21

Stjørdal- Trondheim 31/7/4 41/10/5

Støren -Trondheim 17/6/4 22/8/6

Orkanger -Trondheim 33/7/6 45/10/9

Orkanger –
Trondheim, fv 800

16/8/5 18/10/6

Rissa -Trondheim 10/2/2 11/3/3

Antall avganger hverdager/lørdag/søndag



Kollektivtilbudet skal bidra til å bygge det nye fylket sammen
Prioriterte kundegrupper 

Vurdert måloppnåelse



Det går i riktig retning. Utvikling i regionene og på 
utvalgte linjer, men også betydelig utviklingspotensial

Stjørdal-
Trondheim-
Orkanger

Røros-
Støren-
Trondheim

Rissa - Trondheim Bybuss Stjørdal



DEL 2 - FLEKSIBEL TRANSPORT



Fleksibel transport - tre hovedkonsepter

Til og fra annen 
kollektivtransport

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

Til og fra sentrum

Drosje frakter kunden til og fra 
kommunesenter/bygdesenter på 
formiddag eller ettermiddagstid. 

Fleksibel By

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

Lang åpningstid og korte 
bestillingsfrister. 

Fleksibel By: Steinkjer og Verdal

Pilotprosjekt: Røros og Overhalla

• Pendlere
• Knytter Trøndelag sammen
• Turer tilpasset buss/tog 

hurtigbåt avhengig av 
demografi og geografi

Dekker 
reisebehov

• Eldre som bor hjemme
• Ungdom til fritidsaktiviteter
• 2 ganger per uke



Nyutvikling
Fleksibel transport i hele fylket

• 8 soner med tilbringer og service

• 2 soner erstatter bybuss, Steinkjer by og Verdal by

• 2 soner med full fleksibilitet, Overhalla og Røros



Ulik bruk i tidl. Nord-Trøndelag og tidl. Sør-Trøndelag. 
Kapasitetsutfordringer i 2022 grunnet pandemi

Bestilte og kjørte turer per uke 12/2022 



Fleksibel transport 
Bruken er forskjellig i kommunene - men godt markedsført i alle

Tilbringer er ikke bestilt ennå i 
Melhus, Midtre Gauldal, Skaun og Stjørdal i 
Trondheimsregionen

Service er ikke bestilt ennå i Indre Fosen, Orkland og 
Skaun i Trondheimsregionen

• Informasjon om tilbudet gitt til alle kommuner
• Felles kampanje i Trøndelag i alle medier
• Annonser i flere runder i alle lokalaviser i Trøndelag
• Ulike medieoppslag i lokalaviser
• Ulike informasjonsmøter gjennomført mot 

interessenter i mange kommuner og videreføres
• Ny kampanje i hele Trøndelag oppstart uke 7
• 2 runder med annonsering på tilbringer og service i sør
• Trykt materiell tilpasset hver enkelt kommune 

distribuert til kommuner og sjåfører for utdeling
• Info på skjermer i alle regionbusser
• Trykt informasjon på knutepunkter og mest brukte 

holdeplasser



Markedsarbeid – hele Trøndelag

• Fokus markedsføring og informasjon: 

1) Kontinuerlig forbedring av kundeinformasjon på alle flater  
- atb.no, knutepunkt, holdeplasser og kommunenes 
informasjonsflater

2) Oppfølging av interessenter 
- informasjonsmøter, opplæring og deltagelse på 
medlemsmøter
- faste dialogmøter (kommuner og interessenter)

3) Målrettet markedsføring
- ulike kommuner, områder og kundegrupper
- tilpasset materiell til kommuner etter behov (trykt, digitalt)  
- generelt hele Trøndelag (kjennskap og kunnskap)



Tidslinje markedsaktiviteter

Aug

2021

Des

2021
April

2022

Juli

2022

07.08.

Oppstart Fleksibel transport
- Kampanjestart uke 13

Kampanje hele Trøndelag
- Velkommen om bord
- «alle kanaler»

Kampanje Trøndelag Sør
- forbedring informasjon i sør
- Øke kjennskap og kunnskap Trøndelag Sør

Kampanje hele Trøndelag
- Fleksibel transport
- «alle kanaler»

Kampanje hele Trøndelag
- Fleksibel transport
- «alle kanaler»

Oktober og november Februar og mars Mai og juni

Kampanje Trøndelag Sør
- Fokus Fleksibel tilbringer og service

September og oktober

Kampanjetiltak kommuner
- Målrettet digital markedsføring
- Tilpasset budskap rettet mot enkelte kommuner

Høst 2021

Kundedialog og informasjonsmøter med interessenter
- 12 gjennomførte informasjonsmøter høsten 2021
- Seniorforum, pensjonistforeninger, eldreråd mm. 

Høst 2021

Kundedialog og informasjonsmøter med interessenter
- Fortsetter utover 2022 

Informasjonsflater 2022
- kontinuerlig arbeid – trykt informasjon
- forbedring av informasjon på knutepunkt, holdeplasser mm.



DEL 3 - INDIVIDUELT TILRETTELAGT SKOLESKYSS



Individuelt tilrettelagt skoleskyss. 

• Nye kontrakter i hele Trøndelag, aug 2021.

• Økt krav til kvalitet i kontraktene.

• Tilpasset pasientreiser, geografi, godtgjørelsesmodell og 
kontraktslengde.

• Fra august 2021 store leveranse- og kvalitetsutfordringer.



Redusert avviksomfang, men utfordringer i Trondheim

Trondheim Regionkommunene 

I uke 11: 653 elever hver dag, 5460 turer per uke.
Avviks-%: 1,13%

I uke 11: 1 348 elever hver dag, 10 770 turer per uke
Avviks-%: 0,2%



Tiltak på kort sikt
1) Avviksoppfølging:
- Alternative driftsopplegg ved  

gjentakende avvik
- Tett oppfølging med Ttx
- Dialog med skole/kommune

2) Skjerpede krav:
- Økt punktlighet.
- Bedre varsling ved avvik.

Tiltak på lengre sikt - Nye kontrakter fra høsten- 23.

- Erfaringer fra høsten 2021 justeres for ny kontrakt i Værnes-
regionen for skoleåret 2022/2023.

- Nytt anbud «ITS/Fleks 2023» er i mandatfase for 
oppdragsbrev i juni 2022.

- Ekstern evaluering skal levere innspill til TRFK i mai.

- Funn og forbedringsforslag må vurderes og eventuelt 
innføres i Oppdragsbrev og i kontrakt.

ITS - på kort og lengre sikt



Anbud ITS/Fleks 2023 

jan. feb. mars april mai juni juli aug. sept. okt. nov. des. jan. feb. mars april mai juni juli aug.

Konkurransegrunnlag Oppstartsforberedelser

2022 2023

Konkurranse med forhandling

Oppdragsbrev
- HUT 4/24.05, FT: 14.06 HUT/FT



SPØRSMÅL OG KOMMENTARER



INFORMASJON OM ANBUD
- HURTIGBÅT 2024

- FERGE 2025



Langsiktig plan for ferge- og hurtigbåtanskaffelser, FT 65/21



Anbud Hurtigbåt 2024 – kunngjort 18.02.  
Berørte samband og samband med klimaambisjon 

Dagens tilbud videreføres med 
åpningstid, frekvens og kapasitet.

Tilgjengelig klimabonus, inntil 2 
mill/år for redusert CO2 utslipp 
med 10-30%.

Tilgjengelig klimabonus, inntil 5 
mill/år for redusert CO2 utslipp
med 30-80%.

Infrastruktur tilrettelegges i 
Trondheim Havn og på Brekstad
om det kommer tilbud med 
elektrisk drift.

Prekvalifisering pågår.

Namdalen og Fosen Trondheimsbassenget 
og fylkeskryssende.
Øyrekken



Anbud Ferge 2025
Aktuelle samband som omfattes av anbudet.

Innherred

Namdalsregionen

Fosen-/Orkdalsregionen

Garten-Storfosna
Garten-Storfosna-Leksa-Værnes
Dypfest-Tarva
- dialogmøte i april



Anbud Ferge 2025
Fremdriftsplan pr april 2022

Oppdragsbrev
HUT 24.05
FT 14.06

HUT/FT

Frist for å kunngjøre nye fergekontrakter 
uten teknologiskifte (FT 100/21)

Absolutt siste frist for politiske 
administrativt innspill på KGL
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