Trondheim, 05.08.2021

Høstruter, nattbuss og ny nettbutikk
Mandag 9. august starter høstrutene for kollektivtrafikken i Trondheimsområdet. Nattbussen er
også tilbake fra og med natt til lørdag 7. august.

Oppdatert reiseinformasjon for kollektivreiser i Trøndelag fra 7. og 9. august finner du i AtBs reiseplanlegger, i
den nye appen vår «AtB» og på atb.no.

Nattbussen tilbake fra natt til lørdag 7. august
På grunn av koronasituasjonen har både nattbuss og nattrikk vært innstilt siden mars 2020. I helgen er
nattbussen tilbake og kjører fra natt til lørdag 7. august i Trondheimsområdet og Stjørdal. Natt-trikken
starter opp igjen natt til lørdag 14. august.
Oppfordrer til å bruke appen «AtB Mobillett» eller SMS for å kjøpe billetter
AtB har lansert en ny app «AtB», som foreløpig kan brukes til reiseplanlegging og sanntidsinformasjon. På sikt
skal også billettkjøp bli integrert i den nye appen. Frem til all funksjonalitet er på plass i den nye AtB-appen,
kjøper du billetter enklest i appen «AtB Mobillett» eller på SMS.

Ny nettbutikk for reisende med t:kort på buss og trikk
Denne uken lanserte AtB ny nettbutikk for reisende med t:kort på buss og trikk og fra 7. august kan du ikke
lenger kjøpe billetter for buss og trikk i den gamle nettbutikken. Etter hvert vil også reisende med båt kunne
bruke den nye nettbutikken. Nettbutikken vil videreutvikles med flere billettyper og mer funksjonalitet.

Det vil ikke være noen direkte kobling mellom ny og gammel nettbutikk. Det betyr at kunder som har igjen
verdi på t:kortet sitt som de ikke har brukt opp før de tar i bruk den nye nettbutikken, må ta kontakt med
vårt kundesenter for å få refusjon på det resterende beløpet. Refusjon får du ved å sende inn søknad til AtB,
og informasjon om dette ligger tilgjengelig på atb.no.

Følg med på driftsmeldinger
På grunn av koronasituasjonen, kan det komme endringer eller tilpasninger i kollektivtilbudet. Dersom det
oppstår større avvik som påvirker rutetilbudet, vil vi informere om dette på atb.no/avvik.
For hurtigbåt og ferge anbefaler vi å abonnere på trafikkmeldinger og/eller laste ned appene fra de ulike
båtoperatørene.
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