Trondheim, 24.06.2021

Sånn blir kollektivtilbudet i ditt område
Lørdag 7. august starter det nye kollektivtilbudet med buss og fleksibel transport i Trøndelag
utenom Trondheimsområdet. Sammen med tog, hurtigbåt og ferge, vil dette utgjøre det totale
kollektivtilbudet i ditt område.

Det nye kollektivtilbudet er utarbeidet i tett dialog mellom AtB og kommunene i Trøndelag, og er tilpasset
reisestrømmer og behov i de ulike områdene.
Hele kollektivtilbudet er åpent for alle. Det betyr for eksempel at det ikke ligger noen begrensninger på hvem
som kan bestille fleksibel transport og at skolelinjene er åpne for alle reisende med gyldig billett.
Kollektivtilbudet i Trøndelag, som fordeler seg mellom rutegående og fleksibel transport, øker totalt sett fra 7.
august.
– Selv om mye i kollektivtilbudet fra 7. august vil være likt som før, er det også en del som blir nytt, både for
kundene, oss i AtB og operatørene våre. Det er derfor viktig å gi tilbudet litt tid, sånn at vi får skaffet oss
erfaring og læringspunkter. Vi i AtB vil være på plass for å så raskt som mulig rette opp eventuelle mindre
avvik eller feil, sier direktør for rutetilbud og infrastruktur i AtB, Harald Storrønning.
AtBs kundesenter vil også ha utvidet åpningstid under oppstartsperioden dersom noen har spørsmål knyttet til
tilbudet eller tjenestene våre. All informasjon om hvordan kollektivtilbudet utenom Trondheimsområdet blir
fra 7. august, er samlet på nettsiden: atb.no/trondelag.

Fleksibel transport – reis på bestilling
Flere steder i Trøndelag er det vi kaller «fleksibel transport» det beste tilbudet for å dekke reisebehovet i et
område. Fleksibel transport kan brukes av alle og prisen er den samme som for en bussbillett. Dette tilbudet
er ikke knyttet opp mot faste ruter og rutetider, men kan brukes innenfor bestemte soner og åpningstider.
Med fleksibel transport kan du bestille tur til f.eks. handel eller fritidstilbud eller til videre reise med annen
kollektivtrafikk. Fleksibel transport har frem til nå vært mest utbredt i norddelen av fylket, men vil fra 7.
august bli tilbudt i hele Trøndelag.

Bestilling kan gjøres med telefon og etter hvert også via app.

AtB AS
Post- og besøksadresse: Prinsens gate 39, 7011 Trondheim
Fakturaadresse: AtB AS 880013 c/o Visma Services Norge AS, Postboks 1560, 7435 Trondheim
Telefon: 478 02 820 – Epost: atb@atb.no – www.atb.no
Org. nr.: 994686011

Det er Taxi Midt-Norge, TrønderTaxi og Vy Buss AS som skal kjøre fleksibel transport i Trøndelag.

Nesten 500 nye busser ut på veiene
Fra august er det Vy Buss AS som skal kjøre alle busslinjene i regionen. Hele bussparken blir i den forbindelse
også fornyet. Det betyr at det er 480 splitter nye busser som ruller ut på veiene i Trøndelag. Bussene er
utformet i henhold til nordisk standard.

For rutegående buss er tilbudet mye likt som før, men basert på erfaringer og forventet bruk, har vi gjort
enkelte tilpasninger.

Sikrer god informasjon både før og underveis
Vårt nye sanntidssystem gir reisende pålitelig informasjon både før og underveis på turen. På de større
holdeplassene vil det være sanntidsskjermer som viser når de neste bussene skal gå. Mange av bussene vil
også ha skjermer om bord som viser de neste holdeplassene, i tillegg til annonsering over høyttaler.

Det meste du trenger av informasjon før og underveis på reisen vil du også finne i vår nye app «AtB» som vi
anbefaler alle å laste ned så snart som mulig. For de som trenger å lade mobilen vil det også være USBinngang på de fleste bussene.

Samarbeid med tog
Toget er en del av mobilitetstilbudet i Trøndelag. Gjennom tett samarbeid med SJ Nord vil vi sikre et godt
totalt tilbud med gode korrespondanser mellom transportmidlene.

Vi har samlet all informasjon om hvordan kollektivtilbudet fra 7. august blir på en egen nettside
atb.no/trondelag.

Kontakt:
Harald Storrønning
direktør rutetilbud og infrastruktur, AtB
Tlf.: 473 10 923
Lovise Kjørsvik
kommunikasjonsrådgiver, AtB
Tlf.: 924 84 580

Grethe Opsal
direktør kommunikasjon og drift, AtB
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