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Mange vender tilbake til kollektivtrafikken
Reisetallene for starten på året viser en stor økning i antall kollektivreiser.

I uke 7 ble det gjennomført 720.000 reiser med buss og trikk i Trondheimsområdet. I uke 10
hadde dette tallet steget til hele 815.000 reiser. Samme utvikling gjelder også for regiontrafikken,
hvor uke 7 hadde 74.000 reiser og uke 10 84.000.
– Vi jubler når vi ser at så mange nå vender tilbake til å reise kollektivt, sier Grethe Opsal, direktør
for marked og kommunikasjon i AtB.
To år med strenge restriksjoner i kollektivtrafikken hvor befolkningen både ble anbefalt
hjemmekontor og å ikke reise kollektivt med mindre de måtte, har ført til en naturlig nedgang i
antall passasjerer. Flere har endret sine reisevaner i løpet av pandemien, enten frivillig eller
ufrivillig, ved blant annet å måtte kjøre mer bil.
– Derfor er vi glade på vegne av alle som skal fra A til B, når vi ser økningen fra nyttår og frem til i
dag. Antallet reiser ligger nå på mellom 85-90 prosent av nivået i 2019, sier Opsal.
AtB følger hele tiden med på hvordan reisemønstrene endrer seg og hvilke reisebehov som
oppstår for å kunne tilpasse tilbudet best mulig.
– Det viktigste for oss er å gjøre reisen så effektiv og smidig som mulig for kundene våre, og vi har
gjort flere forbedringer på tilbudet de siste to årene. Senest nå i februar. Det er trygt å reise
kollektivt og med et av de mest moderne kollektivsystemene har vi god plass til alle, sier Opsal.
Antall reiser per år i hele Trøndelag med buss, trikk, båt og ferge:
2019: 44 millioner
2020: 32 millioner
2021: 37 millioner
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