
VISSTE DU DETTE 
OM VÅRT NYE 

KOLLEKTIVSYSTEM?
Til høsten endres kollektivsystemet 

i Trondheimsområdet med nye linjer, 
stasjoner, knutepunkt og busser. Målet er at 

fl ere skal kunne reise kollektivt 
– nå og i årene som kommer.



… knutepunkt som Strindheim 
betjenes av hele 13 forskjellige linjer? 
Fra knute- og omstigningspunktene får 
du enkel og effektiv tilgang til mange 

bydeler og nærområder.

… vi vil kjøre mer buss med 
nytt kollektivsystem? Mens bussene 

i Trondheimsområdet kjørte til sammen 
13,3 millioner kilometer i 2018, vil det kjøres 

16,8 millioner kilometer i 2020. 
Klimavennlig drivstoffteknologi 

gir likevel en halvering i skadelige 
NOx- og CO2-utslipp. 

Omleggingen til nytt kollektivsystem gir flere mulighet til 
å parkere bilen og reise effektivt og miljøvennlig sammen.  

VISSTE DU AT...
… hele bussparken 

byttes ut 3. august 2019? 
Rundt 300 nye busser settes i trafikk, 

deriblant 58 metrobusser 
og 36 elbusser.

… dagens kollektivsystem 
bygger på et system fra 70-tallet? 

Trondheimsområdet har vokst i både 
omfang og folketall siden den gang, 

og kollektivsystemet er modent 
for endring.

… bussene vil kjøre med 
høy frekvens større deler av døgnet? 

På de aller fleste linjene vil bussene gå 
oftere både i morgenrush, midt på dagen 
og ettermiddagsrush. Også i helgene blir 

det langt flere avganger å velge 
mellom for de fleste.  

Les mer på atb.no/2019

… det nye 
kollektivsystemet bygges 
opp som et nettverk med 
til sammen 13 knute- og 

omstigningspunkt?

… i 2050 vil nesten dobbelt 
så mange reise med buss som i dag? 
Vi reiste rundt 31 millioner ganger 

i Trondheimsområdet i fjor, mens vi 
om vel 30 år vil reise rundt  

59 millioner ganger.

TRONDHEIMSOMRÅDET BESTÅR AV: 
– Trondheim
– Klæbu
– Melhus
– Malvik

…. dersom vi hadde 
bygd ut dagens kollektivtilbud 
ved å sette inn flere busser på 

eksisterende ruter, ville det over tid
ha kostet rundt 200 millioner kroner 

mer årlig enn det nye 
kollektivsystemet?

…det blir slutt på å måtte  
registrere billetten om bord 

i bussene? Med gyldig billett går 
du enkelt og greit om bord 

og finner plassen din.


