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Brekstad blir piloten for trygg sykkelparkering 
 

AtB etablerer sykkelbokser ved hurtigbåtkaia på Brekstad. Målet er tryggere og mer miljøvennlige 

løsninger for pendlere. Nå søker vi frivillige som vil være med og teste. 

 

AtB er et mobilitetsselskap som jobber for miljøvennlige reiser. Det innebærer at vi ikke bare bryr oss om 

busser og båter, men også andre alternativer til reiser med personbil. Hvis en kan la bilen stå hjemme og 

heller velger gange, sykling eller bussen, spares miljøet og lommeboka.  

 

Stadig flere velger sykkel 

 

I Norge øker sykkelbruken til og fra jobb, fritidsaktiviteter og andre ærend. De siste ti årene har for eksempel 

antall daglige sykkelturer økt med 65 prosent i Trondheimsområdet. Med den veksten kommer også et økt 

behov for trygge løsninger som sikrer sykkelen når en er ute på farten. AtB har derfor investert i moderne og 

trygge sykkelbokser i samarbeid med selskapet SafeBikely. Nå skal den første boksen testes ut i praksis. 

 

Behov for boks-pionerer 

 

AtB trenger nå kontakt med pendlere som kunne tenke seg å være de første som prøver ut dette tilbudet 

gratis. Det er en forutsetning at de som skal prøve det har en periodebillett hos AtB og kan delta i noen 

undersøkelser for å kartlegge hvordan dette fungerer. De som kan sykle til hurtigbåtkaia på Brekstad og ta 

båten derfra, er for eksempel midt i blinken for dette tilbudet. 

 

Forbedret og enkelt 

 

Sykkelbokser med litt annen utforming har vært testet noen få steder i Norge tidligere. AtB og SafeBikely 

jobber for å finne en løsning som faktisk fungerer godt for brukerne. Sykkelsafe, som boksene heter, styres 

med en app. I appen kan en finne ledige bokser og reservere plass. Boksen låses og åpnes med telefonen. 

Denne sykkelparkering er laget for å motstå tyveri, hardt vær og hærverk. 

 

LES MER: Sykkelsafe.no  

 

 

Kontaktpersoner:  

Andreas K. Enge,  

direktør for strategi og utvikling, AtB 

Tlf.: 997 90 785 

 

Grethe Opsal, 

direktør for kommunikasjon og drift, AtB 

Tlf.: 924 71 195 
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