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Innledning

AtBs hovedaktiviteter i 2012 har vært knyttet til drift av det etablerte kollektivtilbudet i
Trondheim og omegn, gjennomføring av anbudskonkurranser på regionbuss og hurtigbåt,
samt videreutvikling og tilpassing av AtBs organisasjon til de oppdragene vi til en hver tid
skal løse.

Den positive veksten i antall kollektivreiser fortsetter fra 2011. I 2012 ble det registrert en økning på 10,8 %
i antall passasjerreiser i Trondheim/Klæbu, og en økning på 18,1 % utenfor Trondheimsområdet.
Med vekst kommer etterspørsel etter et enda bedre tilbud, og høsten 2012 gjennomførte AtB en betydelig økning
av rutetilbudet i Trondheim. Det ble etablert nye ruter, samt styrking av eksisterende tilbud. Endringene innebar
en produksjonsøkning på ca 720 000 rutekilometer på årsbasis.
Stadig flere velger å kjøpe bussbilletten ved hjelp av mobiltelefon. AtBs Mobillett har blitt en formidabel suksess
i løpet av 2012. Kontantomsetningen om bord i bussen er langt på vei halvert i løpet av 2012, noe vi må tilskrive
Mobilletten mye av æren for.
AtB som selskap er i ferd med å finne sin form, men i løpet av 2012 er det foretatt både små og større tilpasninger
av organisasjonen. Dette har skjedd bl a på bakgrunn av tilbakemeldinger fra de ansatte gjennom en arbeidsmiljøundersøkelse våren 2012, men også på bakgrunn av at selskapets ansvarsområder og oppgaver fortsatt
er i endring.
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AtB AS

Innovativ
Gjennom gode og effektive løsninger skal kunden oppleve
at vi er innovative og fremtidsrettet. De skal merke at AtB
har fokus på moderne og miljøvennlige tjenester. Vi forplikter oss til å være offensive, endringsvillige, ha fokus
på mål og å nå mål.

AtB AS planlegger, bestiller og markedsfører kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag. AtB er et aksjeselskap som eies
100 % av Sør-Trøndelag fylkeskommunen. Selskapet ble
opprettet i 2009 for å sikre Sør-Trøndelag et samordnet,
effektiv, attraktivt og miljøvennlig kollektivtilbud.
AtBs mål er å etablere et helhetlig og attraktivt kollektivtilbud, og skal være eiers kompetanseorgan for kollektivtrafikken.

Forutsigbar
Kundene skal på en enkel måte komme seg fra A til B
gjennom at vi er på rett sted til avtalt tid både når det
gjelder informasjon og selve reisen. Vi skal være tydelig
og synlig i vår kommunikasjon.

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

2.4 Kundeløfte

Vi gjør ditt valg enkelt. Hele veien.

AtB vil i perioden 2009 til 2015 gradvis overta ansvaret
for alle kollektivtransporttjenester i fylket, både når det
gjelder buss, båt og ferge. Dette er regulert gjennom
etablering av en rammeavtale og årlige leveranseavtaler
mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og AtB.

2.5 AtBs organisasjon

AtB har vært under gradvis oppbygging siden etableringen
i 2009. AtB hadde i utgangen av 2012 50 ansatte. I dag
består organisasjonen av tre avdelinger: Markedsavdeling,
plan- og driftsavdeling, og IKT-avdeling. I tillegg kommer
stabsfunksjonene økonomi, administrasjon og jus.

2.1 AtBs forretningsidé

AtB har ansvaret for å planlegge, kjøpe og markedsføre
effektive, attraktive og miljøvennlige kollektivtjenester i
Sør-Trøndelag.

2.2 AtBs visjon

Vi er førstevalget fra A til B.

2.3 AtBs verdier

Helhetlig
Gjennom effektiv, punktlig, tilgjengelig og samordnet
transport skal kunden oppleve at vi er helhetlig og inkluderende. Hele verdikjeden fra informasjon til selve reisen
skal henge sammen. Gjennom åpen kommunikasjon og
leveranser i forhold til forventninger, skal vi opparbeide
oss tillit og respekt.
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Trafikk og markedsutvikling

Markedet utvikler seg positivt med hensyn til fokus på
kollektivtrafikk. Andelen kollektivreisende øker. Samtidig
legges det mer til rette for kollektivtrafikk i fylket, noe som
på sikt fører til bedre fremkommelighet og høyt fokus på
miljø. Miljøfaktoren spiller også en rolle ift at folk velger å
reise kollektivt. Bedre tilbud gjennom fremkommelighet,
frekvens og mer effektivt transportsystem, i tillegg til
miljøvennlige busser gjør det enklere å velge buss fremfor
bil. Miljøbesparelsen ved å reise kollektivt er stor, og det
går derfor på kundenes samvittighet og følelsen av å gjøre
noe viktig for samfunnet.

mer fra markedet, og skal flere reise kollektivt må tilbudet
i størst mulig grad tilpasses de som skal reise. Resultater
fra kundeundersøkelser, brukerforum og kontinuerlig tilbakemeldinger fra kunder knyttet til ulike tema blir brukt i
utvikling av det totale kollektivtilbudet. Dette gjelder både
rutetilbud, billettløsninger, informasjon og andre viktige
elementer som er med å påvirke kundenes opplevelse av
det å reise kollektivt.
AtB gjennomfører kundetilfredshetsundersøkelser (KTI)
2 ganger årlig. Denne undersøkelsen gir oss oversikt over
hvordan kundene opplever den totale leveransen fra AtB.
Dette dreier seg blant annet om kundetilfredshetselementer, omdømme og i hvilken grad befolkningen kjenner
til merke-varen AtB.

Det er forventet høy befolkningsvekst i de største byene
i Norge i årene som kommer. For å møte denne veksten
med et godt kollektivtilbud, er det viktig at de ulike etater
som påvirker byutvikling jobber og planlegger sammen.
Gjennom godt samarbeid med kommune, 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.

AtB oppnådde i april 2012 totalt KTI på 76 og i november
77 poeng av 100 mulige.
Økningen i kundetilfredshet kan blant annet skyldes totalt
bedre kollektivtilbud med nye busser, tilpassede ruter og
bedre og enklere betalingsløsninger.

AtB har en viktig rolle i forhold til å gi innspill til infrastrukturtiltak og arealplanlegging. I 2012 har vi fått innpass i nye fora hvor sentrale beslutningstakere i byutviklingen er samlet. AtB har blitt en naturlig samtalepart
for ulike aktører som driver bolig- og næringsutvikling i
Trondheim, for å sikre at kollektivtilbudet blir ivaretatt i
tidlig fase i større utbyggingsprosjekt.

Våre undersøkelser viser at 8 av 10 anbefaler andre å reise
kollektivt i Trondheim, mens 9 av 10 sier det samme i regionene rundt Trondheim. Dette er en god omdømmefaktor.

3.3 Trafikksikkerhet – ulykker – kampanjer

Det har ikke vært alvorlige passasjerulykker i 2012. AtB
fokuserer på trafikksikkerhet både i oppfølging av operatørene og gjennom ulike kampanjer. Det har vært stor
fokus på å unngå ståplasser på rutene som kjører på motorvei, og har i den forbindelse blitt satt inn ekstra kapasitet.
Busser med sikkerhetsbelter har blitt oppdatert med informasjon om bord i forhold til påbud. AtB følger alle retningslinjer og krav i forhold til sikkerhet om bord.
I tillegg blir det i løpet av året delt ut tusenvis av reflekser
og kampanje rundt dette.

3.1 Passasjerstatistikk med fordeling på områder
Det har vært en betydelig passasjervekst i 2012 sammenlignet med 2011, både i Trondheim og i regionen for øvrig.
2 297 410 flere reisende i Trondheim og Klæbu i 2012
sammenlignet med 2011 – en vekst på 10,8 %
370 247 flere reisende i Trondheimsregionen i 2012
sammenlignet med 2011 – en vekst på 18,1 %

3.2 Kundetilfredshet og omdømme

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. Selskapet
har stor fokus på kundene og tilbakemeldinger som kom9
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Rutetilbudet, kontrakter og anbud

4.1 Bussruter i Stor-Trondheim

4.4 Båtruter

4.2 Bussruter i resten av Sør-Trøndelag

Anbudskonkurransen «Rutetransport Sjø 2014» ble kunngjort 11. juni 2012. Konkurransen bestod av tre rutepakker og omfatter alle hurtigbåtene i Trondheimsfjorden,
fylkeskryssende hurtigbåtruter både til Møre og Nord-Trøndelag, samt lokalt båttilbud i Øyrekken og Osen. Kontrakt
for alle tre rutepakker ble opprinnelig tildelt Boreal Transport Nord (Boreal), men tildelingen ble påklaget fra FosenNamsos Sjø/Kystekspressen (FNS/KE). Etter klagebehandling valgte AtB å opprettholde tildelingen, hvorpå FNS/KE
fikk begjært midlertidig forføyning mot AtB. Etter at saken
ble behandlet både i tingretten og lagmannsretten, valgte
AtB å avvise Boreals tilbud og tildele kontraktene til FNS/
KE. Endelig kontraktsignering ble gjennomført i februar
2013 og selskapet starter etter planen seiling 1. januar
2014.

Drift av etablerte anbudskontrakter i kommunene Trondheim, Klæbu, Melhus og Malvik har vært fokusområdet i
2012. 13. august 2012 ble det iverksatt vesentlige endringer i rutetilbudet i ruteområdet. Det ble etablert nye ruter,
samt styrking av allerede eksisterende tilbud. Endringen
innebærer en økning med ca 720 000 rutekilometer, og
en brutto kostnadsøkning på ca kr 43 mill. Av dette er kr
32 mill knyttet til økt rutekilometer, og ca kr 11 mill i økte
vognkostnader pr år, med blant annet innføring av 20 gassdrevne leddvogner.

AtB har tatt over administrasjon av nettoavtalen for
båtruten i Øyrekken fom 1. januar 2012, og avtalen er
videreført i påvente av anbudsutsetting av sambandet.

Gjennomføring av anbudskonkurranser på regiontrafikken
(buss) har vært et ressurskrevende arbeid i 2012. Regionanbudet del I som omfatter stam- og regionruter ble avgjort i juni 2012, og to kontrakter ble tildelt Boreal Transport Midt-Norge, og en kontrakt gikk til Trønderbilene.
Del II av regionanbudet, som i all hovedsak består av
skolekjøring og noe lokale ruter, ble kunngjort 3. oktober
2012 og ble i feb 2013 tildelt Nettbuss Midt-Norge, Boreal
Transport Midt-Norge og Trønderbilene.

4.5 Skoleskyss i Sør-Trøndelag

AtB overtok fylkeskommunens bestillings- og betalingsansvar for drosjeskyss av grunnskoleelever og videregående
elever i Sør-Trøndelag fra og med 1. januar 2012. Etter
dette har AtB overtatt alt ansvar knyttet til skoleskyss
i fylket, unntatt vedtaksmyndighet og rettighetsavklaringer som fortsatt ligger hos STFK. Ved utgangen av 2012
gjenstår anbudskonkurransen på individuelt tilrettelagt
skoleskyss i regionene utenfor Stor-Trondheim. En skyss
som i all hovedsak utføres med drosje og minibuss. Når
denne konkurransen avsluttes, er all skoleskyss- og kollektivtrafikk med buss og drosje konkurranseutsatt i SørTrøndelag.

Den gamle nettoavtalen med Nettbuss Trøndelag (restproduksjonen) ble fom 1. januar 2012 endret til bruttoavtale.

4.3 Trikken i Trondheim

AtB har overtatt kjøp av rutetjenesten fom 01. januar 2011.
Nytt fra og med 2012 er at AtBs avtale med Gråkallbanen
nå kun omhandler det fylkeskommunale rutekjøpet, og at
tilskudd som skal ytes av Trondheim kommune eller Miljøpakken er tatt ut av vår avtale.
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Kunder og kvalitet

5.1 Forventet kvalitet

vicegrad, og alle dagens operatører har stor fokus på god
kundeservice underveis på reisen.

God og gjennomført kvalitet er viktig for å få fornøyde
kunder, samarbeidspartnere og ansatte.

5.3 Avviksrapport vedr regularitet

AtB jobber kontinuerlig med å sikre kvaliteten på de
ulike leveransene for å tilfredsstille de kvalitetskrav og
forventninger som er i markedet. Dette knyttes opp mot
blant annet rutetilbud, billettløsninger og andre tjenester
kundene er avhengige av for å reise, kundeservice og selve
bussturen fra A til B.

Oversikten under viser driftsavvik for 2012, og omfatter all
busskjøring på anbudskontrakter i Stor-Trondheim.
Avvik knyttet til punktlighet har hatt størst omfang i 2012,
og forsinkede avganger fra avgangssted utgjør den klart
største andelen av driftsavvik. Dette skyldes primært
trafikale forhold, men påvirkes også av kapasitetsproblemer som følge av stor passasjervekst. I løpet av året
har det blitt satt inn betydelige ressurser på å styrke
rutetilbudet og øke kapasiteten på pressede ruter, og det
jobbes kontinuerlig med å tilpasse tilbudet til det stadig
økende behovet. Generelt ses også tydelige sesongmessige
variasjoner knyttet til punktlighet og kapasitetsproblemer,
som følge av årstidenes varierende vær- og føreforhold og
variasjoner i antallet reisende gjennom året.
I starten av 2012 var det et relativt høyt omfang av problemer med billetteringsutstyr, og det ble i samarbeid med
leverandøren av billettsystemet og operatørene satt inn en
rekke forbedringstiltak i løpet av vinteren. Disse tiltakene
har vist seg å ha hatt god effekt og gitt et mer stabilt billettsystem.

5.2 Styringsinstrumenter for å måle kvalitet

AtB har ulike styringsverktøy for å kontrollere, forbedre og
opprettholde kvaliteten på de ulike tjenestene.
5.2.1 Incitamentsordning
Kvaliteten på leveransen til operatørene reguleres og
måles gjennom incitamentsordning. Operatørene kan
oppnå bonusutbetaling for godt arbeid knyttet blant annet
til fornøyde kunder målt gjennom kundeundersøkelser,
og god måloppnåelse i ulike forbedringsprosjekt som er
etablert. Operatørene kan bli ilagt gebyr dersom de går
ut over bestemte kvalitetskrav som styres av kontrakten.
Dette rapporteres jevnlig til operatørene, og ved større avvik blir det satt inn tiltak.

Det er ellers verdt å bemerke at omfanget av innstilte
avganger er svært lavt, med et årsgjennomsnitt på 0,07
% i forhold til totalt antall avganger. Forsinkede avganger
utgjør i toppmånedene ca. 2 % målt fra avgangssted, noe
som indikerer at bussene stort sett er i rute fra startpunkt
selv om det oppstår forsinkelser underveis.

5.2.2 Billettløsninger og inntektssikring
Det er viktig for kollektivbransjen å ha gode billettløsninger som gjør det enkelt og effektivt å reise, som
sikrer inntekter og bidrar til effektiv av og påstigning på
holdeplass. Gjennom kontinuerlig oppfølging av billettsystemene, statistikk, billettkontroll og fokus på inntektssikring opp mot operatørene, har AtB høy fokus på dette.
5.2.3 Kundeservice
AtBs kundeservice knyttes til tilgjengelighet på telefon og
i kundesenter, samt kvaliteten på skriftlige besvarelser.
Kundesenteret blir målt opp i mot ventetid både i kundesentrene og på telefon. I tillegg settes det krav til hvordan
og hvor fort kundene skal få svar på skriftlige henvendelser. Dette henger sammen med hvilken kanal det er snakk
om og ulike forventninger til disse. Kundeservice på selve
bussturen er det sjåførene hos de ulike operatørselskapene
som står for. AtB stiller ulike krav til kunnskap og ser-
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Markedsføring
og informasjon

Det har vært jevn fokus gjennom hele året knyttet til ruteendringer, billettløsninger og andre små og store aktiviteter:

De største kommunikasjonsutforingene i 2012 var knyttet
til takstendring i april. Det er et mål for oss å redusere
betaling med kontanter på bussen til et minimum, og i stedet
få kundene over på t:kort og Mobillett som betalingsmiddel.
I tillegg har det vært stort fokus i 2012 på utfasing av
reisekonto som betalingsmiddel og det å få kundene over
på AtBs nye nettbutikk.

Takstendringen i april dreide seg i hovedsak om økning
av kontantpris på billett kjøpt om bord i bussen. Med bakgrunn i dette, ble det iverksatt en kampanje for å markedsføre kjøp av billett før kundene går om bord i bussen i form
av t:kort, Mobillett og våre nye billettautomater. Sjåførene
i de ulike operatørselskapene var sterkt involvert i denne
kampanjen gjennom utdeling av informasjon rettet spesielt
mot kontantbetalende kunder. Både Mobillett og bruk av
t:kort har vært økende gjennom 2012, og ved utgangen
av året er det kun 16 % av inntektene som skriver seg fra
kontant salg i bussene.

Med stor vekst i antall reisende, oppleves bussene i
Trondheim ofte som fulle. For å få flyt i trafikken er det
viktig med effektivitet rundt det å få passasjerene av og
på bussen ved holdeplass. I tillegg ønsker vi at alle skal
ta hensyn til andre reisende, og å utvise generell god
«folkeskikk» om bord i bussene. Derfor har vi i 2012 kjørt
en stor kampanje kalt «Busshelter» rundt dette med gode
bussvaner og hvordan opptre i kollektivtrafikken.

AtB ønsker å bidra til trafikksikkerhet, og kollektivtrafikkens rolle knyttet til å forflytte mange mennesker trygt fra
A til B er viktig i så henseende. Som et ledd i dette arbeidet ble Nattbusstilbudet fordoblet fom september 2012
etter vedtak i fylkestinget. Med «Russebusskortet» reiser
russen kollektivt for kr 100 i hele russetiden, og det deles
ut tusenvis av reflekser gjennom vinteren.

AtBs markedsføring og informasjon skal knyttes opp mot
eksisterende og potensielle kunders behov. Målet er å få
flere til å reise kollektivt, og fortelle om det på en måte
som gjør at det er enkelt å ta dette valget. Dette knytter
seg til praktisk informasjon rundt produkter, rutetilbud og
billettløsninger. Generelt har vi 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
gjennomført i forhold til profil og skape gjenkjennelse i
markedet.

På enkelte strekninger i Trondheimsregionen har kundene
valget mellom å reise med tog eller buss. Det er viktig at
all kollektivkapasitet utnyttes best mulig, og det ble derfor
innført samarbeid med NSB, hvor faste reisende med t:kort
periode kunne reise med samme reisekort både på tog og
buss innenfor et avgrenset område.
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ulike hendelser. Mediesakene i 2012 har i stor grad hatt en
positiv vinkling i fht kollektivtilbudet og AtBs leveranser.
Sosiale medier og digitale kanaler er mer og mer viktig i
forhold til å informere kundene. Gjennom å holde disse
kanalene oppdatert med ny informasjon, gjør vi det enklere for kundene å reise kollektivt. Besvarelser på sosiale
medier gjennomføres av kundesenteret, og vi har i løpet av
2012 utvidet vår åpningstid på disse kanalene.

I tillegg til større kampanjer utløses det gjennom året
ulike behov for endringsinformasjon knyttet til rutetilbudet, takster, betalingsløsninger og andre tjenester.
Kundedialog
AtB har kunden i fokus. Vi søker å kjenne våre ulike målgrupper så godt som mulig, for å kunne tilpasse det totale
tilbudet. Dette gjør vi gjennom brukerforum, 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 og
andre samarbeidspartnere for å avdekke deres reisebehov
og å finne løsninger for disse.

6.1 Markedsundersøkelser og kundetilfredshet
Det gjennomføres årlig to store kundetilfredshetsundersøkelser i Trondheimsregionen, i tillegg til mindre
undersøkelser som knytter seg til operatørenes incitamentsordning. Dette gir oss en klar pekepinn på hvor godt
fornøyd kundene er med rutetilbud og servicegrad.
Kundene i Trondheimsregionen er generelt godt fornøyd
med kollektivtilbudet, og den totale kundetilfredsheten
lå på 76 poeng i april og 77 i november. Resultatet fra
undersøkelsene brukes som verktøy for å forbedre og opprettholde tilbudet innenfor de ulike tjenestene.
Tilfredsheten på tjenesten AtB kundesenter utfører blir
også målt, og kundene er meget godt fornøyd med servicegraden på kundesenteret. I løpet av en dag betjenes ca
500 telefoner, varierende antall skriftlige henvendelser
og mellom 500-1 000 betjenes over skranke. Kundesenteret har tett dialog med alle avdelingene i AtB for å kunne
svare ut de ulike kundehenvendelsene på best mulig måte.
AtBs omdømme er godt, og 8 av 10 anbefaler andre å reise
kollektivt.

Kommunikasjon
AtB er en viktig del av hverdagen til veldig mange, og det
er mange som har en mening og bryr seg om det vi leverer.
Sånn skal det være, og det viser hvor viktig kollektivtrafikken er i et velfungerende samfunn. Det er høye forventninger til kollektivtrafikken, og terskelen for å melde tilbake
når forventningene ikke blir innfridd, er lav. AtB legger
opp til en åpen og ærlig dialog med kunder og markedet
for øvrig, og svarer på alle henvendelser i våre egne kanaler og gjennom media.
AtB har god dialog med de ulike mediekanalene i Sør-Trøndelag, og bruker media proaktivt for å informere markedet.
AtB hadde i 2012 nærmere 200 medieoppslag knyttet til
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Salg og billetter

AtB Mobillett ble etablert i november 2011, og vi har opplevd en jevn og fin vekst i hele 2012. På slutten av 2012
stod salg via Mobillett for nesten 30 % av billettinntektene
i Trondheim, og utgjorde 55 % av enkeltbillettsalget. Andelen enkeltbilletter betalt kontant på bussen gikk i løpet
av året ned fra 50 % til 16 %. Dette viser at Mobilletten har
vært et effektivt tiltak sett opp i mot å få kontantene ut av
bussen.

avvikle den eksisterende løsningen med reisekonto. AtBs
Nettbutikk har hatt en meget fin økning i antall brukere
etter avvikling av reisekontoløsningen. Ved utgang av 2012
er det registrert over 40.000 brukere i Nettbutikken, og
omsetning i løpet av året har vært på kr 38,4 mill. Bruk av
Nettbutikken er forventet stor vekst i 2013.

Takst og sonestruktur for Sør- og Nord-Trøndelag

Høsten 2012 ble det etablert et prosjekt som har som
mandat å se på forenklinger i takst og sonestruktur for Sørog Nord-Trøndelag. Dette omhandler i all hovedsak takster
og soner for buss og båt, men forhold til tog er også tema.
Nye trender og erfaringer med t:kort på lokaltog og bruk
av Mobillett er viktige input i dette arbeidet. Arbeidet vil
pågå frem til nyåret 2014 med idriftsettelse av nye takster
og soner i april 2014.

Fordeling av omsetning på de ulike betalingsformer
Driftserfaringene med Mobillett viser få avvikssaker og
svært fornøyde kunder. Mulighetene til å kjøpe billett via
SMS har derimot ført til noe snik. Mye av dette var relatert til skoleungdom, men ble redusert etter gjennomført
informasjonskampanjer rettet mot skolene. Trondheim
var første by i Norge som etablerte en mobil billett i stor
skala, og i løpet av 2012 ser vi at andre byer har fulgt etter.
Innføringen har ført til en dreining i måten å billettere på,
da det ikke er noen form for validering ut over tilfeldige
kontroller. Erfaringene med at det er enkelt for kundene og
generelt høye forventninger til at billettering skal kunne
skje på sparket, gjør at man må tenke helt nytt rundt billetteringsstrategien for årene fremover.

Fordeling av omsetning på de ulike betalingsformer

Kontant

Trondheim parkering gjennomførte en utskiftning av alle
parkeringsautomater som startet på våren i 2012. I samarbeid med AtB ble det lagt inn et grensesnitt der man har
mulighet til også å kjøpe enkeltbilletter for buss på disse
automatene. De få som ble satt i drift i 2012 har ikke hatt
så stort salg, men fungerer godt som et supplement til
annen billettering i Trondheim sentrum.

Mobillett

Ny Nettbutikk

Etter innføring av ny Nettbutikk for å fylle på t:kort på
høsten 2011, ble det startet en prosess høsten 2012 for å
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t:kort

CO2 fra busser i rute var i 2011
På 10061 tonn. I 2012 er dette steget til 10968 tonn. Hvilket tilsvarer en økning på 9 %.
Økningen skyldes økt ruteproduksjon med blant annet 20 leddvogner i deler av siste halvår.
Driftsår

Ruteproduksjon

Passasjererantall

Co2 kg/passasjer

2010

9 414 387

17 733 609

0,62

2011

9 414 387

19 448 879

0,52

2012

9 808 847

21 414 259

0,51

Til tross for økningen er det reduksjon i CO2 utslipp/per passasjer i forhold til 2010 på 17%.
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Miljø

8.1 AtB - Førstevalget fra A til B

vil derfor erstatte dette med biogass så snart dette er
tilgjengelig i vår region.

AtBs miljøtiltak har tre fokusområder. AtBs viktigste tiltak
er gjennom informasjon, markedsføring og kvaliteten i
tjenesteproduksjonen å få flest mulig til å velge å reise
kollektivt fremfor bruk av egen bil. Det er gjennom økning
i passasjertallet vi kan tilføre de største forbedringene for
miljøet. Når flere lar bilen stå og velger bussen gir dette
den mest effektive reduksjonen av utslipp. AtB vil være
aktive også fremover for å øke andelen som velger den
kollektive reisemåten.

Lokale utslipp av klimagasser:
NOX-utslipp fra busser i rute var i 2011 på 52,2 tonn. I
2012 er dette redusert til 32,1 tonn. Reduksjonen fra 2011
til 2012 skyldes at det i 2011-årets åtte første måneder ble
benyttet busser med eldre motorteknologi (I snitt Euro 3).
I 2012 er disse skiftet ut med miljøbusser med miljøteknologi tilsvarende Euro 5.
Svevestøy (PM)fra busser i rute var i 2011 på 0,8 tonn.
I 2012 er dette redusert til 0,15 tonn.
Reduksjonen skyldes det samme forhold som for NOx –
overgang til mer miljøvennlige busser.

Det andre tiltaket er å stille krav til og premiere materiell
i anbudskonkurransene som bidrar til redusert utslipp.
Til slutt har AtB hatt fokus på andre mulige tiltak for å
redusere utslipp som går på sjåførens kjørestil, drift på
bussdepot osv.

8.2.1 Andre miljøtiltak
AtB har vektlagt miljø høyt i anbudsprosessene. I tillegg
til evaluering av miljøvenning drivstoff, evalueres støy,
drivstoffreduserende tiltak, opplæringstiltak med hensyn
på reduserte klimautslipp, tiltak for reduksjon av støy fra
egen virksomhet og andre tiltak vurdert og poengsatt.

8.2 Bussflåten i Trondheim og Stor-Trondheim

Gjennom anbudskontraktene som er etablert er det oppnådd betydelig miljøgevinster. Bussflåten i Trondheim passerte i 2012 200 gassbusser. I tillegg er driftes det med 10
hybridbusser og drøyt 30 biodieselbusser som kjører med
et innblandingsforhold over året på 30-100% biodiesel.

Et viktig tiltak i denne sammenhengen er drivstoff sparing.
Det er derfor lagt inn krav om system for å måle dette. Bussoperatørene gjennomfører kursing i økonomisk kjørestil
og tidskrav på tomgangskjøring på maksimalt 1 minutt.
Videre er det tatt i bruk dekk som reduserer friksjon og
vekt, for å redusere drivstofforbruk og det søkes i så stor
grad som mulig å kjøre piggfritt.

I randkommunene Klæbu, Melhus og Malvik er den eldre
bussparken byttet ut med 50 nye biodieselbusser, som bruker et innblandingsforhold på mellom 65-100% biodiesel.
Nye miljøbusser bidrar til å redusere miljøpåvirkningen,
men kollektivtransportens viktigste bidrag til miljøet er
å få flere til å benytte busstilbudet i stedet for privatbil.
Dette er et viktig element i all profilering, kommunikasjon
og markedsføring.

Det er en uttalt målsetting, bl a i arbeidet med ny Nasjonal
transportplan at veksten i all persontransport i de største
byene i Norge skal tas med sykkel, gange eller kollektivtransport. De neste 20 årene forventes befolkningen i de
ni største byene i Norge å øke med ca 30 %. Dette vil føre
til ca 2 mill nye reiser hver dag. Hvis disse nye reisene skal
håndteres med sykkel eller kollektivtransport, må antall
kollektivreiser øke med ca 4,5 % årlig på nasjonalt nivå i
de neste 20 årene.

AtB har hatt høye mål med hensyn til å oppnå eiers
miljøambisjoner. Det ble derfor i anbudsprosessene stilt et
minstekrav for materiell av standarden Euro 5. AtBs målsettinger ligger både på reduksjon av lokale utslipp i form
av partikler og NOX, samt på globale utslipp av Co2. Det
er en målsetting av fossilt drivstoff skal fases ut. AtB
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Videre utvikling av kollektivtransporten i Sør-Trøndelag

For Trondheimsområdet går ambisjonene i fht økt antall
kollektivreiser, utover det som kan tilskrives årlig befolkningsvekst. Miljøpakken i Trondheim har som mål at
andelen som reiser med privatbil skal reduseres fra 58 %
til 50 % frem mot 2018. For at kollektivtrafikken skal gi
sitt bidrag til denne måloppnåelse, må den årlige veksten
i antall kollektivreiser ligge på rundt 7-8 %. Dette krever
en kontinuerlig utvikling av tilbudet, og det må arbeides
på flere felt for å legge til rette for økt kapasitet særlig for
buss i Trondheimsområdet.

For å få en best mulig nytte av de samlede kollektivressurser
i regionen, er det viktig å se de ulike tilbudene i sammenheng. Det har derfor blitt etablert et tett samarbeid mellom
NSB og AtB, nettopp for å se på samvirke tog/buss på
Trønderbanen. Dette blir et område vi vil ha fokus på de
kommende årene.
Et annet område der det er potensiale for effektivisering,
er mellom pasientreiser som administreres av helseforetakene, og det ordinære kollektivtilbudet i fylket. Gjennom
videreføring av prosjektet Bestillingstransport ønsker AtB
i tiden fremover å prøve ut ordninger der formålet er samkjøring av alle offentlig betalte transporter.

AtB er opptatt av å utvikle kollektivtilbudet i takt med
hvordan Trondheim og resten av regionen utvikler seg. Det
er derfor viktig for oss å fortsatt være i tett dialog med
kommuner og aktører som driver boligbygging og utvikling
av næringsareal. Frem mot 2020 ser vi at utfordringene vil
være størst i Trondheim, hvor vi har en konsentrasjon av
boligbygging i øst og næringsutvikling i sør. Dagens struktur på kollektivtilbudet er ikke tilpasset denne utviklingen,
og det er påkrevet med en gjennomgang av hele rutestrukturen i Trondheim.
I fylket for øvrig er det særlig forventet en vekst i tilknytning til ny kampflybase på Ørlandet. Dette vil påvirke både
buss-, ferge- og båttilbudet, noe de nye anbudskontraktene
som iverksettes i perioden august 2013 – januar 2015 tar
høyde for.
En forutsigbar finansiering av kollektivtilbudet er en forutsetning for å kunne planlegge godt og langsiktig. AtB vil ta
initiativ, både overfor STFK og Miljøpakken i Trondheim,
for å få på plass langsiktige avtaler som sikrer finansiering
av den årlige vekten i kollektivtilbudet som er påkrevet for
nå de overordnede målsettingene.
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