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AtB er et administrasjonsselskap og en faginstans for kollektiv-
transporten i Sør-Trøndelag som tilrettelegger, samordner, 
planlegger, utvikler, kjøper og markedsfører helhetlige, attrak-
tive, miljøvennlige og framtidsrettede kollektivtjenester via vei, 
sjø og bane etter oppdrag fra Sør-Trøndelag fylkeskommune i 
samarbeid med andre myndigheter, operatører, leverandører og 
interessentgrupper. 

AtB er et aksjeselskap som eies 100 % av Sør-Trøndelag 
fylkeskommune. Selskapet ble opprettet i 2009.

Rutetrafikken utføres av flere operatørselskap som har kontrakt 
med AtB. Kontraktene tildeles etter anbudskonkurranser som 
gjennomføres etter Lov om offentlig anskaffelser.

AtB har i perioden 2009 til 2015 gradvis overtatt ansvaret 
for alle kollektivtransporttjenester i fylket, både når det 
gjelder buss, båt og ferge. AtBs ansvar og oppgaver er regulert 
gjennom en rammeavtale og årlige leveranseavtaler mellom 
Sør-Trøndelag fylkeskommune og AtB.

AtBs mål, ansvar, rolle og oppgaver styres med utgangspunkt 
i politiske mål som er satt for kollektivtrafikken i 
fylkeskommunale plandokumenter, i rammeavtalen og 
leveranseavtalen. AtB har ut i fra sitt ansvar og sin rolle 
definert visjon, kundeløfte og verdier for AtB sin virksomhet. 
AtB har nå utviklet strategidokument for selskapet og startet en 
prosess for organisasjonsutvikling som gjør at det kan komme 
endringer på disse områdene for neste årsrapport. 

AtBs organisasjon
AtB har vært under gradvis oppbygging siden etableringen  
i 2009. Selskapet hadde i utgangen av 2015 66 ansatte fordelt  
på 61,2 årsverk. Av disse jobber 46 i administrasjon og drift, 
mens 20 personer jobber i AtB kundesenter (åpent 365 dager  
i året).  I dag består organisasjonen av tre avdelinger:  
Markeds- og kommunikasjonsavdeling, plan- og driftsavdeling 
og IKT-avdeling. I tillegg kommer stabsfunksjonene økonomi og 
administrasjon, samt jus og kvalitet. 

AtB AS

Visjon
Vi er førstevalget fra AtB 

Forretningsidé
AtB har ansvaret for å planlegge, kjøpe og markedsføre effektive, attraktive og 

miljøvennlige kollektivtjenester i Sør-Trøndelag

Kundeløfte
Vi gjør ditt valg enkelt.  

Hele veien. 

Verdier
Helhetlig 

Innovati 
Forutsigbar
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Mål og strategier for 
kollektivtrafikken

Mål for kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag er knyttet opp mot 
nasjonale og regionale mål. Den største veksten vil komme i 
Trondheim og kommunene rundt. Utviklingen av kollektivtrafikken 
vil i stor grad handle om å legge til rette for økt andel kollektiv-
reisende i byområdet i og rundt Trondheim, samtidig som det 
skal være tilpasset for alle innbyggerne i fylket. 

2.1. Langsiktige nasjonale mål
Det langsiktige nasjonale målet er at all vekst i persontrafikk 
i de store byene skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Dette 
innebærer at kollektivtrafikken i Trondheim må fordobles fra 
dagens 25 millioner reisende til 50 millioner fram til 2050.  
Det innebærer en årlig vekst på 2 % og 700.000 reisende.

2.2. Langsiktige mål for Sør-Trøndelag fylkeskommune
Kollektivtilbudet:
• Trondheim og Trondheimsområdet:
• Opprettholde og videreutvikle effektiv og miljøvennlig   
 trafikkavvikling.

• Videreutvikle tilbudet for å nå nullvekstmålet og øke   
 kollektivandelen. 
• Nullvekstmålet innebærer minimum 2 % flere reiser pr år  
 innen 2050. 
Distriktet:
• Ha gode ruteforbindelser til/fra kommunesenteret og   
 fylkessenteret Trondheim, samt godt skoleskysstilbud.  

Kollektivtilbudet skal være:
• Samordnet
• Attraktivt og brukerrettet
• Mer konkurransedyktig mot bil
• Kostnadseffektivt
• Tilgjengelig
• Sikkert
• Miljø- og klimavennlig
Gjennom årsrapporten vil det komme frem hvordan det ligger 
an i forhold til å nå målene.
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Et av de viktigste målene for AtB er å få flere til å reise  
kollektivt. Det har vært stor økning av antall reiser de siste 
årene, og økningen for 2015 vs 2014 i antall reiser med buss  
var på 3,4 % for Trondheim. Totalt antall reiser i Sør-Trøndelag; 
buss, båt og ferge var ca 31,6 millioner. Detter er en økning på 
ca 1,5 million reiser fra året før. 

AtBs hovedaktiviteter i 2015 har vært knyttet til drift av det 
etablerte kollektivtilbudet i Trondheim og regionen, drift av 
skoleskyss og forberedelse av nytt fergeanbud. I tillegg har det 
vært mye arbeid knyttet til prosjektet «Fremtidens rutetilbud» - 
rutestrukturprosjektet, som skal ligge til grunn for nytt anbud i 
Stor-Trondheim for perioden 2019-2029. AtBs organisasjon har 
vært tilpasset de oppdragene vi til enhver tid er satt til å løse. 

Tilskuddsrammene for kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag ble 
for 2015 redusert med 80 millioner i forhold til 2014. Dette 
har vært gjort gjennom rutejustering og prisøkning fra januar 
2015. Tilskuddsrammen for 2016 ble redusert med 5 millioner 
i forhold til 2015. Til tross for dette er det i 2015 oppnådd en 
total vekst på antall kollektivreiser med 5,1 %.

AtB har et velfungerende billettsystem, og de fleste som reiser 
kollektivt i Sør-Trøndelag betaler sin billett enten med reisekortet 

t:kort eller Mobillett. Det har vært en stor økning i bruk av Mobillett 
som betalingsmiddel. Dette er med på å gjøre det enkelt å reise 
kollektivt, holde kontantomsetningen om bord i bussene nede, i 
tillegg til at kundene i stor grad server seg selv med nettbaserte 
løsninger. Det er hele tiden fokus på å legge til rette for at det skal 
være enkelt å reise kollektivt, enkelt å kjøpe billett og finne riktig 
ruteinformasjon til riktig tid. Resultatene fra kundeundersøkelser 
som er gjort viser at kundene setter pris på løsningene og at det har 
blitt enklere å reise kollektivt nå enn tidligere.

Billettsamarbeidet med NSB hvor periodebillettbrukere kan 
benytte samme billett på tog og buss innenfor Stor-Trondheim 
ble videreført i 2015. 

AtB samarbeider med andre administrasjonsselskap i Norge  
for gjensidig nytte i forhold til utvikling og erfaringsutveksling. 
Mye av dette samarbeidet foregår via Kollektivtrafikkforeningen. 

AtB som organisasjon er fremdeles under utvikling i forhold til 
nye oppgaver som tillegges selskapet, og hvilke ressursbehov 
som knytter seg til dette.

Sammendrag
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4.1. Kollektivreisende i Sør-Trøndelag
Stadig flere reiser kollektivt i Sør-Trøndelag. Passasjerstatistikken  
for alle ruter i 2015 viser totalt en økning på over 1,5 millioner 
flere reiser sammenlignet med 2014. Det er en total vekst på 
5,1 %. 

For Trondheim og Klæbu var veksten på 2,7 % som tilsvarer  
i overkant av 700.000 flere reiser på buss. I tillegg hadde 
Gråkallbanen vekst på 10 %, som tilsvarer i overkant av  
81.000 flere reiser.   

Melhus og Malvik (rute 38 og lokalruter i Malvik og Melhus) 
hadde en vekst på 8,1 %, som tilsvarer 138.000 flere reiser. 

I regionene for øvrig har det vært en liten nedgang på 1,3 %  
i 2015 sammenlignet med 2014. Dette tilsvarer 40.000 færre reiser. 

Hurtigbåt og ferge består av ulike store og små ruter. Rute 800 
er den største ruta og representerer flest reiser. Her har det 
vært en vekst på 1,5 % flere reiser, som tilsvarer i overkant av 
8.500 flere reiser.  

Nøkkeltall

4.1.1 Bussruter i Trondheim og Klæbu

4.1.2 Gråkallbanen
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Totalt mill.    24,2 25 0,7 2,9 %

  2014 2015 Endring %-vis endring

Totalt mill. 0,8 0,9 0,08 10,0 %
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4.1.4 Buss region
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4.1.3 Bussruter Melhus og Malvik
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  2014 2015 Endring %-vis endring

Totalt mill. 3,17 3,13 -0,04 -1,3 %

  2014 2015 Endring %-vis endring

Totalt mill. 1,7 1,8 0,13 8,1 %

4.1.5 Hurtigbåt (Trondheim-Kristiansund og Trondheim-Vanvikan rute 800)
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Totalt mill. 0,560 0,569 0,086 1,5 %
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4.2. Dekningsbidragsanalyse for 2015
 Dekningsbidragsanalysen for 2015 viser at: 
• Det er positiv utvikling for flere ruter i Trondheim.  
 Dette gjelder rute 4, 5 og 22. 7,5 mill reisende gir inntekt  
 på 19,3MNOK -  noe som virker tilskuddsreduserende.
• De 30 mest tilskuddskrevende bussrutene har 43 % av  
 bussinntektene, utgjør 50 % av kostnadene og mottar 62 %  
 av tilskuddet.

Ruteområde Passasjerer Rute-km 

Trondheim/Klæbu 24 950 000 11 368 143

Melhus/Malvik 1 832 000 1 804 485

Region 3 146 000 7 447 836

Gråkallbanen 927 100 0

Båt 636 000 0

Ferje 88 200 0

Totalsum 31 579 300 20 620 464

79+10+6+3+2+A Trondheim

Melhus/Malvik

Region

Gråkallbanen

Båt

Ferje

Passasjerfordeling
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Det er forventet høy befolkningsvekst i de største byene i Norge i 
årene som kommer. For å møte denne veksten med et godt kollek-
tivtilbud, er det viktig at de ulike etater som påvirker byutviklingen 
planlegger godt sammen. Gjennom godt samarbeid mellom kom-
mune, fylkeskommune, Statens vegvesen og næringslivet legges 
grunnlaget for hvordan kollektivtilbudet skal tilpasses og legges 
til rette for at flest mulig skal kunne ha dette som et reelt tilbud på 
reiser mellom hjem, arbeidsplass, skole og fritid. Som grunnlag 
for dette arbeidet ble det i 2013 blant annet vedtatt at det skulle 
gjennomføres et nytt rutestrukturprosjekt for Stor-Trondheim, hvor 
hovedtyngden av kollektivreiser gjennomføres. Dette arbeidet ble 
påbegynt i 2014, og skal være gjennomført innen sommeren 2016  
(se kap 6 om Rutestrukturprosjektet).

I desember 2015 ble det signert Bymiljøavtale mellom Sør-Trøndelag 
fylkeskommune, Trondheim kommune og Staten, hvor superbusskon-
septet ligger som fundament for ny rutestruktur i Trondheim.  
 
5.1. Markedsutvikling i Stor-Trondheim
Det har de siste årene vært en jevn økning av antall kollektiv-
reiser i Stor-Trondheim. Antall kollektivreisende i Trondheim, 
Klæbu, Melhus, Malvik har økt med 3,4 % fra 2014 til 2015. 
Dette utgjør ca 900.000 flere kollektivreiser.  

Bedre tilbud gjennom fremkommelighet, frekvens og mer effek-
tivt transportsystem, i tillegg til miljøvennlige busser gjør det 
enklere å velge buss i Stor-Trondheim. 

Salget av el-bil i Sør-Trøndelag er høyt, og dette kan være med å 
påvirke andelen som benytter bil. Folk velger å kjøpe el-bil som 
bil nr to eller hovedbil, og benytter denne da det er store fordel-
er med el-bil med tanke på parkering, bom og fremkommelighet. 

Reisevaneundersøkelse for Trondheim (2014 vs 2010) viser 
følgende utvikling: 
• Bil – redusert med 7% 
• Kollektiv – økt med 53% 
• Sykkel – økt med 37% 
Antall kollektivreisende har økt i 2015, samtidig som bilbruk 
også har gått opp i 2015.

Det er flere faktorer som påvirker vekst i kollektivtrafikken. 
Godt rutetilbud og god nok frekvens, at tilbudet er enkelt å 
forstå og bruke, og tilgjengelig og at infrastrukturen er lagt til 
rette slik at det skal være et reelt alternativ til bil i forhold til 
fremkommelighet og tid på samme strekning. 

Flytting av ressurser vil alltid innebære konflikter. De få som får et 
svekket tilbud, vil ofte protestere, mens de mange som får det bedre, 
vanligvis er passive. At resepten virker, får vi imidlertid illustrert ved 
økning i trafikk, markedsandel og tilfredshet i befolkningen.

Gjennom segmenteringsanalyse som er foretatt i 2015 viser det stort 
potensiale i å få flere voksne til å reise til og fra jobb med kollektiv. 

I Trondheim har 74 % tilgang til parkering på arbeidsplassen 
og 84 % betaler ikke for plassen. Med lett tilgjengelig og gratis 
parkering er det i underkant av 70 % som kjører bil. Andelen 
synker ned til 40 % når arbeidsgiver ikke tilbyr parkerings-

plass til sine ansatte. Skal flere over på kollektiv i fremtiden  
må parkeringsrestriksjoner endres. 
 
5.2. Markedsutvikling i regionene
Som følge av redusert tilskudd har AtB vært nødt til å redusere  
kollektivtilbudet i regionene i Sør-Trøndelag. Dette har vært gjort 
på avgangsnivå på enkelte ruter i tillegg til reduksjon av lokal-
busstilbudet. 

Totalt sett har det vært en reduksjon i antall reisende med buss i 
regionene på -1,3 %, som tilsvarer 40.000 færre reiser i 2015  
sammenlignet med 2014. 

Ruteområdene som dekker regionene omfatter også pendler- 
områdene inn mot Trondheim fra Trondheimsregionen. På  
hovedrutene som dekker disse områdene har det stort sett  
vært vekst eller jevnt med 2014. Lokalbusstilbudet i regionene  
er tilpasset etter bruk og i samarbeid med kommunene og  
operatørene i del ulike områdene.   
For hurtigbåt er den mest trafikkerte ruten rute 800 mellom Trond-
heim og Kristiansund/ Trondheim og Brekstad. Denne ruten hadde 
en total trafikkvekst i 2015 på ca 3.000 reiser eller 0,8 % i forhold 
til 2014. Mellom Trondheim og Brekstad, var trafikk-veksten på ca 
4.500 reiser eller 4,3 %. Innad i Sør-Trøndelag var det en trafikk-
vekst på 3,4 % mens det var en trafikknedgang innad i Møre og 
Romsdal på – 6,5 %. Det forventes vekst mellom Trondheim og 
Brekstad som følge av utbygging av  ny kampflybase på Ørland.  
 
På rute 810 mellom Trondheim og Vanvikan, var det i 2015 en 
trafikkvekst på 7 453 reiser eller i overkant av 4 % sammenlignet 
med 2014.  
 
Rute 820/825 mellom Dyrøy og Øyrekken trafikkeres av en 
ferge og en «Kombibåt» hvor kombibåten trafikkerer hele 
Øyrekken, mens bilfergen i hovedsak trafikkerer Dyrøy -  
Mausund - Sula. I 2015 hadde rute 820 og 825, en samlet 
trafikkvekst på ca 2.600 passasjerer eller ca. 4,7 %.

Rute 830/835 trafikkerer øyene Skjervøy, Hepsøy og Ramsøy  
i Osen kommune i tillegg til Bessaker og Sætervik. I dette sam-
bandet er det mye hytte og fritidstrafikk vår sommer og høst. 
Denne ruten har ikke skoletransport eller pendlertrafikk som de 
andre rutene i Sør-Trøndelag. Vi er allikevel fornøyd med den 
stabile trafikken på rundt 10 000 passasjerer i året. 

I tillegg til hurtig- og lokalbåtrutene, har AtB også ansvaret  
for følgende fergeruter:
Rute 850: Dypfest - Tarva 
Rute 855: Garten - Storfosna 
Rute 860: Garten - Storfosna - Leksa - Værnes  (Agdenes kommune) 
Rute 870: Brekstad - Valset

AtB overtok ansvaret for alle disse fergesambandene fra  
1. januar 2015., og vi har derfor ikke sammenlignbar statistikk  
for årene før 2015.

Markedsutvikling
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AtB har etter oppdrag fra Sør-Trøndelag fylkeskommune 
(STFK) utredet framtidig kollektivtilbud for Stor-Trondheim. 
Utredningen er et viktig grunnlag for konkurranseutset-
tingen av 2. generasjon bruttokontrakter i Stor-Trondheim. 
Arbeidet har pågått siden oktober 2014, med forankring og 
politisk behandling. I 2015 har arbeidet omfattet analyser 
og utredninger i et tverrfaglig samarbeid med Sør-Trøndelag 
fylkeskommune, Trondheim kommune, Statens Vegvesen, 
Jernbaneverket, NSB, LO og tillitsvalgte samt Hovedvernom-
bud fra operatørselskap med kontrakt med AtB. 

Utredningsarbeidet har vært organisert i prosjektet Framtidig 
rutestruktur 2019-2029, eller «Rutestrukturprosjektet» hvor 
hensikten har vært å besvare problemstillingen «Hvordan 
må rutestrukturen med superbuss og korresponderende 
rutetilbud og tilhørende infrastruktur i Trondheim, Klæbu, 
Melhus og Malvik utformes fra august 2019 til august 2029, 
for å sikre et kostnadseffektivt, behovstilpasset, attraktivt, 
fremtids-rettet og miljøvennlig kollektivtilbud som bidrar til å 
nå nullvekstmålet fra 2015 og frem mot 2050»

I februar 2016 ble Bymiljøavtalen mellom Trondheim kom-
mune, STFK og Staten signert. Bymiljøavtalen slår fast at 
Trondheims kollektivløsning for å nå nullvekstmålet, om at 
«all vekst i persontransporten i og rundt de store byene skal 
tas med økt kollektivtrafikk, sykkel og gange, og ikke økt 

privatbilisme», skal baseres på superbuss. AtB fikk i januar 
2016 mandat fra Miljøpakken om å inkludere konsept og 
rutetilbud for superbuss i utredningsarbeidet. 

Utredningen anbefaler tre superbusslinjer: S1 fra Kattem/
Heimdal til Ranheim via Tiller, S2 fra Kattem/Heimdal til 
Lade/Strindheim via Saupstadringen, og S3 fra Byåsen til 
Dragvoll. Alle superbusslinjene skal betjene kollektivbuen. 
For å sikre prioritering, god fremkommelighet og forutsigbar-
het for superbussen, samt for å tilrettelegge for høyere grad 
av omstigning og mating, foreslås det en rekke infrastruktur-
tiltak. 

For øvrig rutestruktur, anbefaler AtB en løsning med redusert 
parallellkjøring og samlet ressursinnsats i færre linjer. En 
viktig forutsetning for denne løsningen er innføringen av ka-
pasitetssterke tverrlinjer som vil muliggjøre reiser på tvers, 
redusere trafikken gjennom sentrum og underbygge en nett-
verkseffekt. Det forslås mating til superbuss der det gir en 
bedre kapasitetsutnyttelse, et mer høyfrekvent tilbud, kortere 
reisetid eller flere reisemuligheter for kundene

Oppstart av rutekjøring planlegges til august 2019. AtB lev-
erte utredningsrapporten 13.05.2016 for videre administrativ 
og politisk behandling. 

Fremtidens rutestruktur 
inkludert superbuss
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2014

2014

2015

2015

t:kort

t:kort t:kort

Mobillett

Mobillett

Mobillett

Mobillett

Kontant

Kontant Kontant

Kontant

Fordeling av omsetning på salgskanaler i Stor-Trondheim

År Mobillett t:kort Kontant Totalt salg
Andel 
Mobillett

Andel 
t:kort

Andel 
kontant

2014  kr 139 000 000  kr 185 000 000  kr 48 400 000  kr 373 000 000 37 % 50 % 13 %

2015  kr 177 400 000  kr 179 200 000  kr 39 400 000  kr 396 000 000 45 % 45 % 10 %

Fordeling av omsetning på salgskanaler i regionene:

År Mobillett t:kort Kontant Totalt salg
Andel 
Mobillett

Andel 
t:kort

Andel 
kontant

2014  kr 1 000 000  kr 17 200 000  kr 31 800 000  kr 50 000 000 2 % 34 % 64 %

2015  kr 2 900 000  kr 18 000 000  kr 29 000 000  kr 49 900 000 6 % 36 % 58 %
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Billettsalget i Sør-Trøndelag gjennomføres i stor grad gjennom 
elektroniske billetter som t:kort og Mobillett. Det er viktig med 
velfungerende og enkle billettsystemer som er lette å forholde 
seg til for kundene og samtidig sikrer inntektene for AtB. 

Elektronisk reisekort - t:kort er den billettbæreren som står 
for størst omsetning. Den gir flest fordeler for kundene med 
tanke på muligheten for å kjøpe lange perioder, og kortet kan 
benyttes i hele Trøndelag. Kjøp og påfylling av billetter skjer 
via nettbutikk, i AtB kundesenter eller om bord på buss og båt i 
regionene. For Stor-Trondheim er fordelingen mellom Mobillett 
og t:kort lik angående omsetning.

Mobillett har hatt omsetningsøkning fra 2014 til 2015. Dette 
skyldes blant annet muligheten for å kjøpe periodebillett. Det er 
grunn til å tro at en stor andel av nye reisende benytter Mobillett 
som billettbærer, da denne er mer tilgjengelig og oppleves en-

klere å bruke enn t:kort. I tillegg er det flere kunder som har gått 
over fra t:kort til Mobillett. For regionene sin del er Mobillett kun 
tilgjengelig som enkeltbillett i Trondheimsregionen.

Kundene har også mulighet for å kjøpe billett på billettautomater 
på de største holdeplassene i Trondheim sentrum i tillegg til 
kombinerte parkerings- og kollektivautomater. Engangs reisekort 
selges også gjennom kommisjonærer i Trondheimsområdet.

Det er kontinuerlig arbeid mot å få ned kontantomsetningen om 
bord i transportmidlene. Dette av hensyn til effektiv påstigning 
og holdeplasstid i tillegg til sikkerhet for sjåførene med tanke på 
kontanter om bord. Andelen kontantomsetning har gått ned både 
i Stor-Trondheim og i regionene i 2015 sammenlignet med 2014. 
På regionbussene og båt/ferge er det mulighet for å betale med 
bankkort, som reduserer andelen kontanter om bord. 

Salg og billetter
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AtB stiller høye krav til kvalitet på kollektivtjenestene som 
tilbys kundene. Dette omfatter alle kontaktpunkt kundene har i 
løpet av en kollektivreise, billettsystem, holdeplasser, rutetider, 
punktlighet, service osv. For å kunne møte veksten fremover 
og i tillegg beholde eksisterende kunder er det viktig med god 
kvalitet på kollektivtilbudet. 

AtB gjennomfører kundetilfredshetsundersøkelse (KTI) to ganger 
i året; vår og høst. Undersøkelsen gjennomføres av et eksternt 
analysebyrå (Norfakta). Resultatene brukes som verktøy for å 
vedlikeholde og forbedre kvaliteten på de ulike tjenestene  
innenfor kollektivtrafikken.

Kundetilfredshet måles i poeng på en skala fra 0-100.  
70 KTI-poeng og oppover tilsvarer meget fornøyde kunder.

AtBs gode måloppnåelse i forhold til trafikkvekst og høy  
kundetilfredshet skyldes ulike forhold knyttet til det totale 
kollektivtilbudet. AtB jobber med kunden i fokus og å tilpasse 
det totale tilbudet ut i fra kundene sitt behov. Det har vi lyktes 
med i stor grad. AtBs filosofi er best for de fleste innenfor de 
rammene som er til rådighet, da vi ser at vi ikke har anledning 
til å gjøre alle fornøyd. 

Både AtB og operatører har kunnskap om betydning av forhold 
knyttet til tilbudet som frekvens, sitteplass, pris, gangavstand og 
tilsvarende aspekter. Denne kunnskapen er stadig avgjørende 
for de avveiningene som tas om tilbudsutformingen. Samtidig 
legger vi vekt på at marked og kunder får en mer sentral plass, 
og er et utgangspunkt for planlegging i kollektivtrafikken. 

For å lykkes på bred front, må kundeperspektivet med i alle 
ledd i tilbudet - langs hele «kundeferden» fra kunden bestemmer 
seg for å reise og til reisen er avsluttet.

AtB jobber kontinuerlig med å systematisere arbeidet rundt  
det å innhente kunnskap om kundenes behov. Det er ofte de små 
detaljene som skal endres for at tilbudet skal bli optimalt for enda 
flere.

AtB har en sammensatt kundegruppe som dekker hele befolkningen. 
Våre tjenester er en viktig del av hverdagen til folk, og AtB tar 
sitt samfunnsansvar på alvor. Etter hvert som AtB har overtatt 
ansvaret for nye områder, har målgruppesammensetningen 
endret seg. Selskapet har stor fokus på kundene og tilbakemeld-
inger som kommer fra markedet, og skal flere reise kollektivt må 
tilbudet i størst mulig grad tilpasses de som skal reise. 

For at kundene skal oppleve det å reise kollektivt som et  
godt alternativ til bilen er det viktig å tilrettelegge hele reisen 
i forhold til dette. Dette betyr blant annet enkle verktøy. og nok 
informasjon om alternativene, vise at kundene blir tatt på alvor 
og at de som har tatt valget om å reise kollektivt blir verdsatt.  
I tillegg er det viktig å ha fokus på kvalitetssikring og forbedring 
på elementer som er enkle å gjøre noe med, og som gjør opplev-
elsen til kundene enda bedre. AtBs kundeløfte «Vi gjør ditt  
valg enkelt. Hele veien» handler om dette. 

Resultatene for KTI i 2015 viser at kundene jevnt over er  
godt fornøyd med kollektivtilbudet i fylket. Den totale KTI  
(hvor fornøyd er du totalt med kollektivtilbudet) ligger på 77  
i Stor-Trondheim og 72 i regionene. For båt er resultatet på 
dette spørsmålet 81. 

Resultatene knyttet til sjåførenes/mannskapet serviceinnstilling 
er meget godt og ligger på KTI mellom 85 og 89. 

Resultatet på tilgang på informasjon har siden oppstarten i 
2010 gått jevnt oppover til rundt 80, men gikk høsten 2015  
noe ned. Dette antas å ha sammenheng med at ruteheftet ble 
tatt bort og en del reaksjoner rundt dette. 

Kundene opplever det som enkelt og trygt å reise kollektivt.  
8/9 av 10 vil anbefale andre å reise kollektivt. 

Kunden i fokus
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Mindre avvik i iht til KGL
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For buss totalt (region og by) er det i 2015 en nedgang i drifts-
avvik i de fleste kategorier på 27 % sammenlignet med 2014. 
Forsinkede avganger utgjør den største posten i registrerte  
avvik og dette er i hovedsak knyttet til trafikkrelaterte problemer. 
Båt har en økningen i antall innstilte avganger sammenlignet 
med 2014. 

Punktlighet
Punktligheten er bedre i 2015 sammenlignet med 2014 med en 
nedgang i forsinkede avganger på 38 %. Dette gjelder forsinkelser 
målt fra startholdeplass. Det er flere årsaker til nedgangen. 
Ruter er justert der det har vært behov for bedre kjøretid, og 
signalprioritering for buss nok har også hatt en positiv effekt, 
samt at vinterhalvåret var gunstig for bussdrift. Anleggsarbeid 
har ikke påvirket bussene i særlig grad sammenlignet med 
tidligere år.  Større anleggsarbeider har vært koordinert med 
AtB og rutene har blitt tilpasset ved behov.

Innstilte avganger
Innstilte avganger er redusert med 22 % i forhold til 2014. 
Bedringen er i hovedsak på personellsiden hvor innstillinger 
grunnet sjåførrelaterte forhold er nesten halvert i forhold til 
2014. Den tekniske tilstanden på bussmateriellet er god og 
innstillinger grunnet tekniske problemer med buss er redusert 
med 41 %. 

Båt har en økning i innstilte avganger hvor det har vært  
kanselleringer grunnet værforhold.

Billettering
Driftsavvik på billettsystemet knyttet til elektronisk billettering 
er tilnærmet lik foregående år. AtB har sammen med system-
utvikler arbeidet for å få et mere stabilt system. Billettutstyret 
har nådd en viss alder og slitasje er en faktor som må hensyntas. 
Det må forventes økt vedlikeholdsbehov og økt bytte av utstyr 
fremover. 

Når det gjelder Mobillett er det få driftsavvik knyttet til dette 
systemet. Driftsavvik på Mobillett kan oppstå i forbindelse med 
endringer på takstnivå eller når teleoperatørene har problemer.

Sanntid
Feilrapporter på sanntidssystemet er redusert med 48 % i 2015 
sammenlignet med 2014. Mot slutten av året ble det foretatt  
en systemomlegging som skapte en del problemer. Samtidig  
er som tidligere år problemer i region med at systemet ikke  
er tilstrekkelig designet for regiontrafikk. Det jobbes mot  
systemleverandør for å bøte på dette.

Frakjøring
Frakjøring har økt 19 % i 2015 sammenlignet med 2014. Tilbudet er 
blitt redusert i henhold til økonomiske rammer samtidig som en 
har hatt passasjervekst.  Med tanke på målet om økt passasjer-
vekst også i 2016 kan dette bli en utfordring dersom det ikke 
kommer midler som gjør det mulig å øke kapasiteten.

Kvalitet og driftsavvik

År Område
For tidlig 

avgang
Forsinket 

avgang Frakjøring
Innstilt 
avgang

Manglende 
annonsering

Manglende 
billettering

Mindre 
avvik Totalsum

By 44 9403 1699 582 286 593 95 12702

Region 13 1172 285 71 198 159 158 2056

Totalt 57 10575 1984 653 484 752 253 14758

By 37 6079 2002 435 141 592 112 9398

Region 8 503 354 76 118 160 175 1394

Totalt 45 6582 2356 511 259 752 287 10792

-21 % -38 % 19 % -22 % -46 % 0 % 13 % -27 %

2014

2015

Endring fra 2014 

Antall driftsavvik by og region, med kommentarer
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AtB har som en av fire hovedoppgaver å anskaffe kollektive trans-
porttjenester. Hoveddelen av tjenestene leveres i Sør Trøndelag 
fylke innen transporttjenestene ferge, båt, buss og drosje.  
 
I juni 2015 signerte AtB kontrakt med Boreal Transport Nord AS 
om levering av fergetjenester på sambandet Brekstad-Valset. 
Selskapet har lang erfaring med fergedrift. Fra og med 1. januar 
2017 vil fartøyet «MF Petter Dass» trafikkere sambandet. Fergen 
har en kapasitet på 50 personbilenheter og er sertifisert for 
farvannsklasse 3.  Det var i 2015 oppstart av anbud på ferge i 
ytre Trondheimsfjord på sambandene Garten-Storfosna, Garten-
Storfosna-Leksa-Værnes og Dypfest-Tarva med Fosenlinjen som 
operatør. 
 
AtB har startet arbeidet med å anskaffe fergetjenester for sam-
bandene Brekstad-Valset og Flakk-Rørvik i Trondheimsfjorden 

med oppstart etter ovennevnte kontrakt. På slutten av året ble 
det holdt dialogkonferanse med etterfølgende møter med delta-
gende rederier. Arbeidet vil pågå utover i 2016. 
 
1. august 2015 var det oppstart av ny kontrakt for individuelt 
tilrettelagt skoleskyss for elever i videregående skoler i Trond-
heim og skoleelever i fylkene i Sør-Trøndelag. Trøndertaxi og 
Norgestaxi deler på transportoppdraget i de 7 kjøreområdene. 
 
AtB var i 2015 involvert i en rettsak. I den hadde FosenLinjen AS 
anlagt søksmål for den positive kontraktinteresse. Saken tapte 
FosenLinjen AS i Trondheim tingrett i 2015, men avgjørelsen er an-
ket for Frostating lagrett. Det er ikke ventet behandling av saken 
i lagmannsretten før i 2017.

På grunn av manglende kontraktsinngåelse på Brekstad-Valset 
ble det inngått kontrakt med Norled som gjelder ut 2018.

Anskaffelser og kontrakter
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11.1. Markedsføring og informasjon
AtBs markedsføring og informasjon skal knyttes opp mot eksist-
erende og potensielle kunders behov. Målet er at stadig flere 
velger å reise kollektivt, og med høy kundetilfredshet. Generelt er 
det fokus på gode holdninger knyttet til det å reise kollektivt, 
gjennomført uttrykk, samt det å gjøre eksisterende kunder 
«stolte» av å reise kollektivt. All informasjon og markedsføring 
av AtB skal være i henhold til profil og skape gjenkjennelse i 
markedet. 

Markedskommunikasjonen i 2015 har vært preget av å informere 
om rutetilbudet og det totale kollektivtilbudet, synliggjøre effekten 
av at så mange velger å reise kollektivt gjennom å sette pris 
på kundene, fokus på fornøyde kunder og synliggjøre de ulike 
billettmediene. Kommunikasjonen har spesielt vært rettet mot 
voksne arbeidsreisende og studenter. 

AtB valgte i juni 2015 å slutte med trykte rutehefter. Bakgrunnen 
for valget var å sikre forutsigbar ruteinformasjon for kundene 
gjennom digitale kanaler i tillegg til å spare både miljø og 
penger. Det ble foretatt markedsundersøkelse på forhånd som 
viste at de aller fleste kunder i utgangspunktet brukte digitale 
kanaler. For å forberede kundene på dette ble det kjørt stor 
informasjonskampanje i forkant av at ruteheftene ble tatt 
bort. I tillegg ble det satt fokus på de ulike alternativene hvor 
kundene kan finne ruteinformasjon. 

Det har vært jevn fokus gjennom hele året knyttet til ruteen-
dringer og ruteinformasjon, billettløsninger og andre små og 
store aktiviteter.

Det er viktig å gi kundene det lille ekstra, og en aktivitet kalt 
Go’dag ble gjennomført også i 2015. Ansatte i AtB er ute blant 
kundene og deler ut overraskelser og informasjon. En viktig del 
av dette arbeidet er også at alle i organisasjonen får ut og møte 
kundene i en positiv setting. 
 
Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag bevilger hvert år 
penger til Russebusskort for hele fylket hvor avgangselever re-
iser kollektivt så mye de vil for kun kr 100 i hele fylket fra slut-
ten av april til 18. mai. AtB koordinerer, selger og markedsfører 
dette direkte mot russen. Det blir mottatt som et meget positivt 
tiltak, og det selges flere tusen kort.

Sommeren 2015 ble det kjørt bestillingstransport til turisthyt-
ter på Oppdal og Berkåk. Dette ble godt mottatt av fjellturister. 
Markedsføringen av tilbudet ble gjennomført i samarbeid med 
Trondheim Turistforening. 

Det er et kontinuerlig et behov for å minne på reisende hvordan 
hver enkelt kan bidra til at reisen blir mer effektiv og bra 
for alle på en positiv måte. Det gjennomføres jevnlig «Gode 
bussvaner-kampanjer» både i by og region.

Gjennom hele året har kundene fått informasjon knyttet til AtBs 
tjenester som gjør det enklere å reise kollektivt. Mobillett, på-
fylling av t:kort via nettbutikk, reiseplanleggere og muligheten 
for å bruke t:kort på tog for periodekortbrukere.

Sosiale medier (Facebook og Twitter) har blitt en viktig informasjons- 
og dialogkanal for å nå ut til mange. Besvarelsen av sosiale medier 
er satt i system gjennom kundesenteret. Dette er viktige kanaler 
å følge opp, og det jobbes kontinuerlig med å få flere «likes» på 
siden slik at vi når ut med informasjon til enda flere. 

11.2. Trafikantinformasjon
Det jobbes kontinuerlig med forbedring av informasjon på holde-
plasser og terminaler både i by og region. Noe av utfordringen 
på region er manglende infrastruktur knyttet til for eksempel 
buss-skilt osv. For å forbedre dette er AtB i dialog og samarbeid 
med Statens vegvesen. I tillegg foregår det oppgradering av 
holde-plassfasiliteter på flere områder i de ulike kommunene, 
også i Trondheim. Kundeundersøkelsene viser at opplevelsen 
på holde-plassen er en viktig del av reisen. Det er viktig at det 
er trygg av- og påstigning, belysning knyttet til både trygghet 
og generelt, tilgjengelighet og informasjon. 

Sanntidssystemet (SISST fase 3) ble i 2015 oppgradert med 
flere skjermer på holdeplasser og knutepunkt i Trondheims-
regionen. I tillegg ga oppgraderingen mulighet for å legge  
inn driftsavvik direkte på sanntidsskjermene.

AtBs reiseplanleggere på atb.no og app AtB reise ble oppgradert 
med også å vise sanntidsinformasjon og driftsavvik knyttet til 
holde-plass eller rute. Dette gir kundene mulighet til kun å for-
holde seg til en kanal for all viktig reiseinformasjon knyttet til 
Kollektivreisen. 

11.3. Kundedialog
AtB har kunden i fokus. Vi søker å kjenne våre ulike målgrup-
per så godt som mulig, for å kunne tilpasse det totale tilbudet. 
Dette gjør vi gjennom kundeundersøkelser, kontinuerlig kontakt 
og dialog via kundesenteret i forhold til skriftlige henvendelser, 
sosiale medier og møter med kunder og brukergrupper. I tillegg 
har vi direkte kontakt med studentorganisasjoner, bedrifter, 
pendlerforeninger, blindeforbundet, kommuner og andre sa-
marbeidspartnere for å avdekke deres reisebehov og finne løs-
ninger for disse. 

11.4. Media og omdømme
Interessen for kollektivtrafikken både i redaksjonelle medier og 
sosiale medier er høy, og viser at forventingene til AtB og våre 
operatører er høye. 

I 2015 var det rundt 250 medieomtaler i ulike media, hvor 
Adresseavisen var den kanalen som har omtalt flest saker. 

Facebook og Twitter er viktige kommunikasjonskanaler ut mot 
kundene. Informasjon blir spredd til mange på kort tid. AtB 
benytter dette både som informasjonskanal og for å ha dialog 
med kunder. Utviklingen på sosial medier har vært positiv. Ved 
utgangen av 2015 var det ca 13.000 likes på Facebook. Det 
oppleves som en kanal hvor det i tillegg til spørsmål kommer 
både positive og negative tilbakemeldinger.

Markedsarbeid, 
kommunikasjon og informasjon
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AtBs viktigste bidrag til å nå fylkeskommunens miljømål er å få 
stadig flere til å reise kollektivt og dernest benytte klimavennlige 
drivstoffmidler ved gjennomføring av transporten. 

I 2015 fikk AtB øremerkede midler for kjøp av biogass til bussdriften 
i Trondheim og markedet, hovedsakelig i Sverige – har bidratt med 
drøyt 860 000 Sm3 biogass, eller ca 25 % innblanding. Dette har 
gitt en reduksjon i CO2 utslippene på ca 10% og man er nå tilbake 
på 2010-nivå til tross for en økning i produksjon på 9,3%. 

Miljørapporteringen fra selskapene viser også at andre tiltak 
hjelper. Forbedringsprosjektet «Miljøvennlig kjørestil» fokuserer 
på drivstofforbruk, og gjennom økonomiske incentiver mot den 
enkelte sjåfør har dette bidratt til en total reduksjon på 12,2 % 
på Co2, 5,4% på partikler og – 8,3% på NoX.

AtB overtok i 2014 ansvaret for hurtigbåtene og fra 2015 kom 
også fergedriften på sambandet Valset-Brekstad og småsam-
bandene i Ytre Trondheimsfjord inn i AtBs kontraktsportefølje.  
 
Hva angår hurtigbåt så viser miljøregnskapet en økning av både 
Co2, NOx og partikler sammenliknet med 2014. Værmessige 
utfordringer første tertial 2015, lengre verkstedopphold på nye 
båter og dermed drift med eldre reservefartøy har ikke gitt den 
ønskede effekten for miljøet i 2015 som AtB signaliserte i 2014.

2015 har totalt sett gitt en redusert miljøbelastning sammen-
liknet med foregående år. Co2 utslippet er redusert med 491  
tonn sammenlignet med 2014. 

Miljø
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Klimagasser
2015 2014 % - endring 

2014-2015 2015 2014 % - endring  
2014-2015

Co2 i tonn 19289 21963 -12,2 % 19058 16875 12,9 %

Nox i tonn 78,92 86,06 -8,3 % 216 189,4 14,0 %

PM i tonn 0,5802 0,6134 -5,4 % 0 0 0,0 %
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Årsberetning, årsregnskap og 
revisjonsberetning
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