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Innledning
2011 har vært et meget begivenhetsrikt år for AtB. Dette er året hvor vi virkelig har fått erfare hva det vil si å være  
administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag.

Oppstart av to nye anbudskontrakter i Trondheim sommeren 2011, har vært en av milepælene i året som gikk. Oppstarten, 
og deretter daglig drift av kontraktene har gått meget bra, og vi takker våre samarbeidende busselskap for profesjonell  
gjennomføring så langt.

2011 har også vært året hvor AtBs satsing på ny teknologi har kommet godt til syne. Gjennom lansering av bla netthandel 
og Mobillett har vi gjort det enklere for busspassasjerene å kjøpe billett.

Med innføring av ytterligere 135 nye gassbusser i Trondheim sommeren 2011, ble det tatt nye lange skritt i retning av 
et mest mulig miljøvennlig kollektivtilbud. 85 % av bybussene i Trondheim drives nå av gass eller har hybridteknologi. 
Politisk vilje til å satse på miljøvennlig teknologi, finansiell drahjelp fra Miljøpakken i Trondheim, samt vektlegging av 
miljø i anbudskonkurransene for busskjøring, har gjort dette mulig i løpet av svært kort tid.

Stadig flere tar bussen i Sør-Trøndelag. I Trondheim ble det gjennomført 2,1 mill flere passasjerreiser i 2011 enn i 2010 –  
en økning på ca 11 %. I regionen utenfor Trondheim ble det registret en økning på 426 435 passasjerreiser i forhold til 2010 
– en økning på hele 25 %! 

Vi definerer AtB til å være inne i en vekstfase. Dette innebærer en kontinuerlig tilpassing av organisasjonen til eksisterende 
og nye arbeidsoppgaver som blir overført til selskapet. Som et ledd i oppbyggingen av AtB og etablering av et helhetlig tilbud 
til de kollektivreisende, ble Trafikanten Midt-Norge AS (TMN) fus jonert inn i AtB høsten 2011 med virkning fra 1.januar 2012. 
Alle ansatte i TMN ble overført til AtB i løpet av våren 2011. Ved utgangen av 2011 er det 46 personer som jobber i
AtB – de fleste i full stilling, men også en del deltidsansatte knyttet til våre kundesentra.
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Sammendrag
AtB AS er et administrasjonsselskap som planlegger, bestiller og markedsfører kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag. AtB er 
et aksjeselskap som eies 100 % av Sør-Trøndelag fylkeskommune. Selskapet ble opprettet i 2009 for å sikre Sør-Trøndelag 
et samordnet, effektiv, attraktivt og miljøvennlig kollektivtilbud. 

AtBs mål er å etablere et helhetlig kollektivtilbud som optimaliserer tilbudet innenfor de økonomiske rammer som stilles 
til rådighet. AtB er etablert for å være eiers kompetanseorgan for kollektivtrafikken.

AtB ble etablert høsten 2009, og organisasjonen vil være i videre utvikling og oppbygging i perioden frem til selskapet 
fullt ut har overtatt alle oppgaver som beskrevet i ramme- og leveranseavtaler med Sør-Trøndelag fylkeskommune. Som et 
ledd i oppbyggingen av selskapet og etablering av et helhetlig tilbud til kollektivreisende, ble Trafikanten Midt-Norge AS 
(TMN) fusjonert inn i AtB høsten 2011. Alle ansatte i TMN ble overført til AtB i løpet av våren 2011.

AtB vil for perioden 2009 til 2013 gradvis overta ansvaret for forvaltning av avtalene innenfor kollektivtransporttjenester i fylket. 

Ved utgangen av 2011 har AtB inngått anbudskontrakter for buss i Trondheim by, Klæbu, Melhus og Malvik. Høsten 2011 
ble det utlyst anbud på rutekjøring med buss i resten av fylket, samt at ansvaret for de eksisterende nettoavtalene ble 
overført til AtB pr 1.januar 2011.

Økende passasjertall i Trondheim
I 2011 ble det registrert totalt 22.875.256 reisende i hele Sør-Trøndelag. Dette fordelte seg på 20.769.663 reisende i Trondheim 
og 2.105.593 reisende i Trøndelag. Økningen fra 2010 er hhv ca 11 % i Trondheim og 25 % i regionen for øvrig.

Økonomi
AtB har ikke som formål å skaffe eierne økonomisk vinning, men bidra aktivt til at Sør-Trøndelag fylkeskommune oppnår 
sine mål for samferdselspolitikken. Omsetningen for 2011 var ca kr 659 mill, og årsresultatet etter skatt ble kr 258 568. 

120.000 t:kort i Trøndelag
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AtBs verdigrunnlag
AtB skal være en kundedrevet organisasjon som lytter til markedet, og vil jobbe for å utvikle et mest mulig 
attraktivt kollektivtilbud i fylket. 

AtB har etablert grunnleggende prinsipper og retningslinjer gjennom vår forretningsidé, vår visjon og våre verdier.

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

AtBs visjon
Vi er førstevalget fra A til B.

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. 

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. 

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. 

Kundeløfte
Vi skal gjøre ditt valg enkelt. Hele veien. 

AtBs organisasjon
AtB har vært under gradvis oppbygging siden etableringen i 2009. AtB hadde i utgangen av 2011 46 ansatte som dekker 
områdene ruteplanlegging innenfor buss og båt, økonomi, marked, salg og kundeservice, IKT, jus og administrasjon.

I dag består organisasjonen av fire kjerneområder: marked, plan og drift, IKT og økonomi/administrasjon. 

 

Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet i bedriften er etter vår oppfatning 
godt. I 2011 er det opprettet AMU og selskapet har 
inngått avtale om IA-bedrift. 

I 2011 har det totale sykefraværet i AtB vært på 
4,1 %. Styret anser dette som tilfredsstillende, 
men vil fortsatt ha fokus på sykefravær og et godt 
arbeidsmiljø. Selskapet har ikke hatt noen skader
eller ulykker i 2011.

Likestilling
Bedriften har pr utgangen av 2011 46 ansatte, 
av disse er 19 kvinner (41 %) og 27 menn (59 %).

Andelen kvinner i lederstillinger utgjør 40 %. 
Styret består av 3 menn og 4 kvinner. Styret har ut 
fra en vurdering av antall ansatte og stillingskate-
gorier ikke funnet det nødvendig å iverksette 
spesielle tiltak med hensyn til likestilling.
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Kjøp av transporttjenester
Bussruter i Sør-Trøndelag
2011 har i stor grad vært preget av forberedelser til og oppstart av “Anbud 2011” – dvs idriftsetting av to nye buss-
operatører (Tide og TrønderBilene) i Trondheim fom 22. august 2011. Oppstarten og det første knappe halve driftsåret 
har i all hovedsak gått svært bra, og de nye operatørene har håndtert oppdragene på en god måte.

AtB har fom 1.januar 2011 overtatt ansvaret for alle nettoavtalene for buss i fylket. I løpet av våren ble alle avtalene 
reforhandlet mht ruteproduksjon og fremregnet med nye tilskuddsbeløp.

12. desember 2011 ble første del av anbudet på rutekjøring i resten av Sør-Trøndelag kunngjort – det såkalte Region-
anbudet. Første del omfatter kjøring med stor buss, og dette vil bli fulgt opp av anbud på lokal rutetrafikk (del II), 
og individuelt tilrettelagt skoleskyss (del III) utover våren 2012.

Bussdepot på Sandmoen
Nytt bussdepot på Sandmoen ble ferdigstilt og gjort operativt til oppstart av de to nye anbudskontraktene i Trondheim 
22. august. Det var stor spenning knyttet til igangkjøring av gassfylleanlegget på bussdepotet, men etter særdeles god 
innsats fra leverandørene fikk bussene fylt gass etter et døgns drift. Operatørselskapene melder tilbake om generelt 
gode driftsforhold ved bussdepotet.

Trikken i Trondheim
AtB har overtatt kjøp av rutetjenesten fom 1.januar 2011. Ny tilskuddsavtale for 2011 ble inngått 30. juni.

Båtruter
Nettoavtalen med FosenNamsos Sjø for Øyrekken er forlenget tom 31.desember 2013, og AtB overtok forvaltning av denne fom 
1.januar 2012.

Båtruten til Øyrekken er inkludert i Hurtigbåtanbudet som det er jobbet med utover høsten 2011. Anbudet blir kunngjort 
11.juni 2012, og kontrakten vil vil ha oppstart januar 2014.

Skoleskyss i Sør-Trøndelag 
AtB overtok fylkeskommunens bestillings- og betalingsansvar for skyss av grunnskoleelever og videregående elever i  
Sør-Trøndelag fra og med 1.januar 2011.

Etter planen skulle AtB overta ansvar for oppfølging av 2 avtaler med Trøndertaxi AS for kjøp av skoleskyss med drosje 
i Trondheim. Dette ble imidlertid utsatt pga manglende avklaringer rundt skyssrettigheter og faktureringsrutiner. Etter 
å ha gjort diverse avklaringer høsten 2011, er det klart for at AtB tar over dette ansvaret fom 1.januar 2012.
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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 system 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 for samfunnet. 

Det er forventet høy befolkningsvekst i byene i årene som kommer. Dette er det viktig å ta hensyn til med tanke på 
å utvikle og tilpasse tilbudet i takt med veksten.

Passasjerstatistikk med fordeling på områder
Det har vært en betydelig passasjervekst i 2011 sammenlignet med 2010, både i Trondheim og i regionen for øvrig.
2 131 070 flere reisende i Trondheim i 2011 sammenlignet med 2010 – en økning på 10,8 %.

426 435 flere reisende i Trondheimsregionen i 2011 sammenlignet med 2010 – en økning på 25 %.
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Kundetilfredshet og omdømme
AtB gjennomfører kundetilfredshetsundersøkelser (KTI) 2 ganger årlig. Denne undersøkelsen gir oss oversikt over 
hvordan kundene opplever den totale leveransen fra AtB. Dette dreier seg om kundetilfredshetselementer, omdømme 
og i hvilken grad befolkningen kjenner til merkevaren AtB. 

AtB oppnådde i april 2011 totalt KTI på 75 og i november 81. 
Økningen i kundetilfredshet kan blant annet skyldes totalt bedre kollektivtilbud med nye busser, tilpassede ruter 
og bedre og enklere betalingsløsninger.

Trafikksikkerhet – ulykker – kampanjer 
Det har ikke vært alvorlige passasjerulykker i 2011. AtB fokuserer på trafikksikkerhet både i oppfølging av operatørene 
og gjennom kampanjer. Det er blant annet kjørt egen kampanje for økt bruk av refleks. 

PAssAsjeruTvIKlIngen I regIonen 2010 - 2011
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Rutetilbudet og inntekter - Trondheim
Rutetilbudet
Det ble foretatt noen rutejusteringer i forhold til oppstart av vinterrutene i august 2011.
Justeringene tok blant annet utgangspunkt i rutestrukturprosjektet som ble gjennomført i 2010.

Tabellen til høyre angir utvikling i ruteproduksjon fra 2010 til 2011, hhv i Trondheim og regionen for øvrig.

Inntekter
sum passasjerinntekter pr 31.12.11 for Trondheim/Klæbu viser en nedgang på ca kr 6 mill sammenlignet med 2010. 
Årsaken til fallet i inntektene må tilskrives de gjennomførte taks treduksjonene i 2011. Takstreduksjonene ser imidlertid 
ut til å ha en mindre negativ effekt på inntektene enn antatt. Dette har naturligvis sammenheng med den relativt store 
trafikkveksten vi har opplevd i Trondheim.

Passasjerinntekter Trondheim 2010: kr 229,9 mill
Passasjerinntekter Trondheim 2011: kr 223,8 mill
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Kontrakter og anbud
I januar 2011 undertegnet AtB anbudskontrakter for resten av Trondheim, Klæbu, Melhus og Malvik.  
Oppstart av kjøring på disse kontraktene var august 2011 og januar 2012.   

Anbudet i 2011 ble delt inn i fire ruteområder: 
1. Klæbu
2. Utvalgte ruter i Trondheim 
3. Utvalgte ruter i Trondheim
4. Ruter i og mellom Malvik og Melhus

Tildeling av kontrakter for disse ruteområdene ble fordelt som følger: 
Ruteområde 1 – TrønderBilene AS
Ruteområde 2 – TrønderBilene AS
Ruteområde 3 – Tide Buss AS
Ruteområde 4 – Nettbuss Trøndelag AS

Det er oppnådd å få til en bussflåte med betydelig miljøprofil. Anbudet i 2011 resulterte i ytterligere  
135 gassbusser i Trondheim. Øvrig bussmateriell på kontraktene driftes med ulike innblandingsforhold  
av biodiesel.
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Markedsføring, informasjon og salg
AtBs merkevare og omdømme
AtB har i løpet av 2011 oppnådd en betydelig kjennskap til merkevaren AtB. 
Markedsundersøkelser viser at AtBs omdømme er godt. 

Ulike kundegrupper
AtB har fokus på tilpasset kommunikasjon mot ulike kundegrupper. I tillegg til resultatene fra kundeundersøkelsene som 
ble gjennomført ble det etablert fokusgruppe for studenter og kontakt med ulike pensjonistforeninger. I tillegg har AtB tett 
dialog med Norges Blindeforbund og Norges Handikapforbund i forhold til universell utforming. Dialogen med kundegrup-
pene gir nyttig kunnskap i forhold til hvordan AtB på best mulig måte skal nå disse gruppene. Det er også etablert et 
felles brukerforum som representerer de ulike kundegruppene.

Profil
Før lansering av AtB høsten 2009, ble det etablert en tydelig profil for selskapet. Denne gjenspeiler seg på alt materiell som 
er i tilknytning til AtB, fra bussdekor, nettside og til annonser og kampanjemateriell.

Markedsføring og markedskampanjer
Det har blitt gjennomført ulike kampanjer gjennom 2011. Kampanjene har hatt fokus på ulike forhold både informative, salgs-
utløsende og profilerende med målsetting om å vise frem fordelene med å reise kollektivt og øke antall kollektivreisende. 

Takstendring 1. januar, 1. august og 1. oktober
I løpet av 2011 ble det gjennomført flere runder med takstendring, hvor den største endringen ble foretatt i januar og 
oktober. Dette var i samarbeid med Miljøpakken, men ble i sin helhet utført av AtB. Kampanjen rettet seg mot Trondheims-
regionen og Sør-Trøndelag.

Innføring av sanntidssystemet
I februar ble sanntidssystemet innført i Trondheim. Dette ble markedsført i størst grad mot kollektivreisende. 
Sanntidssystemet har blitt godt mottatt og kundene er meget fornøyd med tilbudet. 

russeBuss
Det ble vedtatt at russen skulle reise «gratis» i russetiden og AtB gjennomførte kampanje i samarbeid med Trafikk-
sikkerhetsutvalget i STFK. Russebusskort ble markedsført og solgt direkte mot russen gjennom plakatering, informasjon på 
skolene og gjennom russestyrene, www.atb.no. Mottatt som meget positivt tiltak. Over 30.000 reiser gjennomført 
i russeperioden.

ruteendringer
Gjennom et ordinært driftsår er det faste ruteendringer. Påske, 17. mai, andre helligdager, sommerruter, vinterruter; 
informasjon via innvendig buss, avisannonser, www.atb.no, kino, adshels og AtB kundesenter.

Produktinformasjon
Det har vært gjennomført jevn markedsføring og informasjon om t:kort og ulike produktvalg og varianter via www.atb.no, 
innvendig bussreklame, adshels, kino og ulike annonsemedier. Markedsføringen har vært rettet mot ulike kundegrupper, 
og med spesielt fokus på studenter i perioden mai, august og desember/januar.

Ruteopplysning 177 - SMS 2027

*Minstepris for periode voksen er kr 585 pr 30 dager.

Billigere for flere 

å reise kollektivt 
fra 1. oktober
t:kort periode: prisen reduseres med inntil 40% for alle i Sør-Trøndelag utenfor sone Stor-Trondheim.*t:kort autoreise: 25% rabatt uavhengig av betalingsform og kundekategori.

Les mer på atb.no

20112011R 
BUSSR 
BUSS

Sør Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med:

AtB, Nettbuss, Gauldal Billag, TrønderBilene, Gråkallbanen, Hjem for en 50-lapp

Rute 2
Rute 2 avvikles. Erstattes av rute 67 mellom Munkegataog Trondheim Spektrum.

Rute 3
Etter Okstad betjenes holdeplassene Granhaugan, Paul Skolemesters veg og Carl Schjetnans veg(retur som før).

Rute 5
Kjører nye Jonsvansveg forbi Bergheim til Dragvoll. Ny holdeplass på Dragvoll(retur som før).

Rute 19
Forlenges ned til Pirterminalen.På t/r Sandmoen kjøres Flatåsen senter, Bjørndalsbrua, Vestre Rosten, Jon Aas vei til City Syd/Sandmoen. 

Rute 92
Ny trasé mellom Heimdal stasjon og Rognbudalen.

Rute 15
Nordre Halset, Byåsveien,Nordre Avlastningsvei,Pirterminalen, Lade.

Flere avgangerRute 4, Rute 6, Rute 8,Rute 9, Rute 11, Rute 46,Rute 54.

Ekspressbusser (merket med rødt i ruteheftet)Rute 3, Rute 5, Rute 6, Rute 9.

Nye bussoperatører Fra 22. august vil Nettbuss Trondheim, TrønderBilene og Tide Buss kjøre buss i Trondheim.

NYhet!

eNdret 
trasé

 

Bussruter
fra A til B i
trondheim

     Bussruter fra A til B i trondheim
 fra 22. august 20
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AtB kundesenter

Kongens gate 34

Trondheim sentralstasjon

www.atb.no

sms 2027
<st holdeplasskode>

RING
RING

RING
RING

Kundeservice fra AtB

AtB kundesenter

AtB kundesenter er et samlende servicepunkt for alle 

kollektivreisende i Sør-Trøndelag. Her møter du vår 

hyggelige betjening som kan hjelpe deg med det meste 

innen kollektivtrafikken. Du får kjøpt billetter og t:kort, 

ruteinformasjon og hjelp til andre spørsmål i forbindelse 

med kollektivtrafikken i Trondheim og Sør-Trøndelag.

Kongens gate 34 

Åpningstider:
Man. - fre. 07.30-17.30

Lørdag 10.00-15.00

Søndag stengt

utsalgssteder
I tillegg til våre kundesentre og atb.no, får du kjøpt 

forhåndsdefinerte billetter på Narvesen og 7-Eleven 

i Trondheim. For fullstendig oversikt – se atb.no.

Ruteopplysning 177 for Sør-Trøndelag gir deg opplysninger 

om kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag fylke, samt fylkeskrys-

sende ruter. Ringer du fra andre fylker, ring 02820.

telefonen er betjent:

Man. - fre. 07.00-22.00

Lørdag 08.00-18.00

Søndag 10.00-20.00

telefon 177 er behjelpelig med:

· Kollektivtrafikk i Sør-Trøndelag fylke

· Nor-Way Bussekspress (inn og ut av Sør-Trøndelag)

· NSBs rutenett i Trøndelag (ikke plassbestilling)

· Generell takstinformasjon for Trøndelagsfylkene

· Spørsmål rundt t:kort

trondheim sentralstasjon

Åpningstider:
Man. - fre. 07.00-19.00

Lørdag 10.00-15.00

Søndag 12.30-18.00

følg oss på twitter 

og facebook

Ruteopplysning 177 - SMS 2027 - www.atb.noNye ruter
fra 22. august
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BussTaxi
Det ble i september oppstart av pilot på bestillingstransport (BussTaxi) i Oppdal og Rennebu. Medieomtale både i lokalaviser og 
Adresseavisen. Markedsført gjennom informasjon til husstander, annonser og plakater i tillegg til tett dialog med kommunene.

ny nettbutikk 
I oktober ble ny nettbutikk lansert på www.atb.no. Nettbutikken fungerer godt, og målet er å få så mange som mulig over 
til å benytte denne for påfylling av periode og verdi på sine t:kort. I forbindelse med innføring av ny nettbutikk ble det 
også innført muligheten for å kjøpe uregistrerte t:kort og upersonlige reiseprodukter.

Innføring av Mobillett
Det ble i oktober innført Mobillett for sone Stor-Trondheim. Dette har blitt en stor suksess og fungerer godt både for 
kunder og sjåfører. Markedsføres gjennom innvendig og utvendig buss, avisannonser, kino, utdeling av info fra sjåførene, 
adshels, sosiale medier. 

refleksaksjon. (u)synlig
I forbindelse med refleksens dag ble det gjennomført refleksaksjon i oktober. Utdeling av reflekser på bussen, studiesteder, 
kundesenter og på holdeplasser i tillegg til kampanje gjennom hele vinteren ift bruk av refleks. 

t:kort på tog
I november var det oppstart av t:kort periode på tog innenfor sone Stor-Trondheim. Markedsført gjennom NSB sine kanaler, 
www.atb.no, avisannonser, innvendig buss.

Åpen midt-dør
Pilot gjennomført på rute 5 og 8. Informasjon på de konkrete rutene i tillegg til www.atb.no og sosiale medier. Full utrulling 
på alle ruter fra januar 2012. 

Medieomtale
AtB har jobbet proaktivt opp mot media for å skaffe medieomtale på ulike prosjekt, og har oppnådd god dialog med både lokal-
presse i regionen i tillegg til Adresseavisen og NRK. AtB har hatt mye medieomtale, og det meste har vært med positivt fortegn.

sosiale medier
AtB har utviklet digital strategi og lanserte i juni konto på Facebook og Twitter. Disse kanalene brukes aktivt som infor-
masjonskanal og for kundedialog. 

på atb.no
Fyll på ditt t:kort enkelt og trygt med

MasterCard eller VISA. Verdi eller periode.

t:kort bestiller du på atb.no

Bruk Nettbutikken

Bruk Nettbutikken

på atb.no
Fyll på ditt t:kort enkelt og trygt med

MasterCard eller VISA. Verdi eller periode.

t:kort bestiller du på atb.no

Bruk Nettbutikken

på atb.no

Ett kort, flere muligheter!  
Fra 1. november kan du bruke t:kort periode 
på tog* og buss – enkelt og greit. 
 
God tur. God samvittighet.
*Gjelder periodeprodukt på strekningen Ler-Hommelvik.

Ta t:og

Les mer på atb.no

USYNLIG
VÆR

Bruk hodet. Bruk refleks!Visste du at risikoen for å bli påkjørt i mørket reduseres med 85% når du bruker refleks?Refleks – enkel livredder.

Værsågod!

Siste
nytt på
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Miljø
AtB - Førstevalget fra A til B
AtBs miljøstrategi har tre fokusområder:
• Få flest mulig til å reise kollektivt fremfor bruk av egen bil
• Stille strenge miljøkrav til bussene og båtene i anbudskonkurransene
• Stille krav til operatørene om miljøvennlig kjørestil og drift

Bussflåten
Gjennom anbudskontraktene som er etablert er det oppnådd en betydelig miljøgevinst. Bussflåten i Trondheim består nå av 
drøyt 170 gassbusser og 10 hybridbusser, noe som til sammen utgjør 85 % av bybussene. 

Gassbussene drives i dag på naturgass, men for å oppnå maksimal miljøgevinst er det ønske om å gå over til biogass så snart 
dette er tilgjengelig i vår region.

Reduksjon av utslipp 2011 i fht 2010
lokale utslipp av klimagasser:
• Reduksjon av utslipp av Nox på 13,2 %
• Reduksjon av utslipp av svevestøv (PM10) på 32,75 %

Total klimapåvirkning:
• Har gitt en total reduksjon på 8,6 % - ca. 946 tonn CO2-ekv.
• Størst klimagevinst er oppnådd i ruteområde 1 (Klæbu) som utføres av TrønderBilene. 
 Her er driften gått fra busser med autodiesel av eldre dato til moderne busser kjørt med naturgass.

Klimagevinst på lang sikt:
• Fremtidig klimagevinst fra naturgass til biogass er beregnet til 4 000 tonn CO2-ekv

 Miljø 
i tankene.
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Videre utvikling av kollektivtransporten i Sør-Trøndelag
Kollektivtrafikken i Trondheim
AtB vil i tiden frem mot 2013-2015 implementere de tiltak som rutestrukturprosjektet har foreslått. De første tiltakene ble allerede innført høsten 2011, og nye og mer omfattende 
tiltak vil følge fra høsten 2012.

Den kraftige passasjerveksten vi opplever i Trondheim er meget gledelig, men også utfordrende. Det er behov for å øke busskapasiteten, og avveiningen står mellom flere eller større 
busser. AtB har valgt å satse på leddbusser på de mest trafikktunge rutene, og de første leddbussene blir satt i trafikk juni 2012.

Det er flere viktige infrastrukturprosjekt på gang i Trondheim for å lette avviklingen av kollektivtrafikken. Noen av disse er ny sentrumsterminal rundt Prinsenkrysset, Superbussutredning, 
og utredninger knyttet til nye knutepunkt/omstigningspunkt i randsonen av byen. Det er viktig at disse utredningene gjennomføres raskt, slik at de kan realiseres i praksis.
Byens befolkning vokser raskt, og hvis passasjerveksten skal kunne fortsette, må det jobbes parallelt med bedre infrastruktur og økt kapasitet på bussene.

Tilbudet i regionen
AtB overtok ansvaret for regiontrafikken 1. januar 2011, og alle eksisterende nettoavtaler er prolongert inntil disse blir avløst av nye anbudskontrakter med oppstart høsten 2013.

Det foreligger politisk vedtak på at all kollektivtrafikk, inkludert skoleskyss med buss og drosje skal være konkurranseutsatt innen 1. januar 2014. Anbudskonkurransene er i gang,  
og del I av Regionanbudene har tilbudsfrist 16. april 2012. Deretter vil anbud på lokale ruter (del II) og tilrettelagt skoleskyss (del III) følge utover våren 2012.

Samkjøring av båt og buss
Samkjøring av rutetilbudet mellom buss og båt er en naturlig del av driftsansvaret mot operatørene land- og sjøverts. 
Det ligger i selskapets interesse at alle rutetabeller land- og sjøverts da fremstår samordnet.

Kollektivtransport i distriktene (KID) – bestillingstransport
Sør-Trøndelag fylkeskommune ble tildelt kr 1,8 mill fra KID-midlene i 2011 til gjennomføring av et pilotprosjekt med bestillingstransport i fylket. Dette prosjektet var en oppfølger til for-
prosjekt bestillingstransport, som STFK fikk kr 350.000,- i s tøtte fra KID-midlene i 2010. AtB har hatt prosjektlederansvaret både for forprosjektet og pilotprosjektet.
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Økonomi
Rettvisende oversikt over utvikling og resultat
Etter styrets oppfatning, gir fremlagt resultatregnskap og balanse med noter uttrykk for virksomhetens resultat for 2011 og økonomiske stilling ved årsskiftet. Det er ikke inntrådt 
forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning for bedømmelsen av regnskapet. Virksomheten har et overskudd på kr 258 568, som foreslås disponert på følgende måte:

overføring annen egenkapital: kr 258 568

Egenkapitalen er etter dette økt til kr 20 491 161. T il tross for et beskjedent overskudd i 2011, er styret fornøyd med utviklingen. AtB har ikke rentebærende gjeld, bortsett fra  
gjeld til eier STFK. Likviditeten anses som god, og s tyret er av den oppfatning at det er liten grad av finansiell risiko i virksomheten.

Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2011 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Trondheim, 14. juni 2012

Johan Arnt Vatnan
styrets leder

C hristiane Solheim
styremedlem

Anne Skolmli
styremedlem

Thor Eggen
styremedlem

Erna Therese Widerøe
styremedlem

Bjarne Ivar Wist
styremedlem

Hellik Ole Hoff
styremedlem

Heidi Fossland
styremedlem

Knut Aspås
fungerende adm direktør
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note 2011 2010

driftsinntekter    

Salgsinntekt  251 840 777 108 956 871

Annen driftsinntekt 3 407 106 535 165 565 172

Sum driftsinntekter  658 947 312 274 522 043

    

driftskostnader    

Varekostnad  584 582 421 232 910 961

Lønnskostnad 2, 13 28 119 885 16 535 926

Avskrivning 4 3 656 816 773 405

Annen driftskostnad 2 44 451 653 24 707 957

Sum driftskostnader  660 810 775 274 928 249

    

Driftsresultat  -1 863 463 -406 206

    

Finansinntekter og finanskostnader    

Annen finansinntekt  2 387 305 854 941

Annen finanskostnad  198 241 7 256

Netto finansposter  2 189 064 847 685

    

Ordinært resultat før skattekostnad  325 601 441 479

    

Skattekostnad på ordinært resultat 5 67 033 125 639

    

Årsresultat 6 258 568 315 840

    

overføringer og disponeringer    

Overføringer annen egenkapital 6 258 568 232 593

Udekket tap 6 0 83 247

Sum disponert  258 568 315 840

AtB AS
RESULTATREGNSKAP
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note 2011 2010

Anleggsmidler    

    

Varige driftsmidler    

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 4 417 962 829 722

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 4 31 377 178 3 165 901

Sum varige driftsmidler  31 795 140 3 995 623

    

Finansielle anleggsmidler    

Investeringer i datterselskap 9 723 000 0

Sum finansielle anleggsmidler  723 000 0

    

Sum anleggsmidler  32 518 140 3 995 623

    

omløpsmidler    

    

Varer 12 1 084 500 0

    

Fordringer    

Kundefordringer  92 870 579 45 104 325

Andre fordringer 8, 10 41 224 449 39 286 193

Sum fordringer  134 095 028 84 390 518

    

Bankinnskudd, kontanter og lignende 11 55 288 234 11 798 094

    

Sum omløpsmidler  190 467 762 96 188 612

    

    

Sum eiendeler  222 985 902 100 184 235

    

 

AtB AS
BALANSE PR. 31. DESEMBER
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note 2011 2010

egenkapital     

Innskutt egenkapital     

Aksjekapital 6, 7 10 000 000 10 000 000  

Overkursfond 6 10 000 000 10 000 000  

Sum innskutt egenkapital  20 000 000 20 000 000  

     

Opptjent egenkapital     

Annen egenkapital 6 491 161 232 593  

Sum opptjent egenkapital  491 161 232 593  

Sum egenkapital  20 491 161 20 232 593  

gjeld     

Avsetninger for forpliktelser     

Pensjonsforpliktelser 13 734 240 1 592 695  

Utsatt skatt 5 150 128 83 095  

Andre avsetninger for forpliktelser  16 593 975 13 087 538  

Sum avsetning for forpliktelser  17 478 343 14 763 328  

     

Kortsiktig gjeld     

Leverandørgjeld  42 049 557 3 544 729  

Betalbar skatt 5 0 10 170  

Skyldige offentlige avgifter 11 2 409 393 981 308  

Annen kortsiktig gjeld 8, 10 140 557 448 60 652 107  

Sum kortsiktig gjeld  185 016 398 65 188 314  

     

Sum gjeld  202 494 741 79 951 642  

     

Sum egenkapital og gjeld  222 985 902 100 184 235  

AtB AS
BALANSE PR. 31. DESEMBER

31. desember 2011
Trondheim, 14. juni 2012

Thor Eggen
styremedlem

Hellik Ole Hoff
styremedlem

C hristiane Solheim
styremedlem

Erna Therese Widerøe
styremedlem

Heidi Fossland
styremedlem

Anne Skolmli
styremedlem

Bjarne Ivar Wist
styremedlem

Johan Arnt Vatnan
styrets leder
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Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 2011 2010

Resultat før skattekostnad 352 601 441 479

Periodens betalte skatt -10 170 0

Ordinære avskrivninger 1 411 609 773 405

Forskjeller i pensjonsmidler/-forpliktelser 734 240 1 592 695

Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld -10 345 926 -43 445 021

Forskjeller i pensjonsmidler/-forpliktelser 734 240 1 592 695

Endring i andre tidsavgrensningsposter 83 527 132 35 537 976

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 75 669 486 -5 099 466

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter   

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -31 456 346 -3 247 048

Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak -723 000 0

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -32 179 346 -3 247 048

Netto endring i likvider i året 43 490 140 -8 346 514

Kontanter og bankinnskudd per 01.01 11 798 094 20 144 608

Kontanter og bankinnskudd per. 31.12 55 288 234 11 798 094

AtB AS
NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011

Av kontanter og bankinnskudd pr 31.12.11 utgjør bundne midler kr 971 807. Pr 31.12.10 kr 526 182.
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AtB AS
NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011

note 1 - regnskapsprinsipper
 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. 
 
Datterselskap/tilknyttet selskap
Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnska-
pet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har 
vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker 
som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskaps-
skikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.  
Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. 
Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den oversky-
tende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens 
verdi i balansen. 
 
Salgsinntekter
Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg 
til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntekts-
føres deretter i takt med levering av ytelsene. 
 
Klassifisering og vurdering av balanseposter 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter 
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert 
som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.  
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.  
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall 
som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid 
avskrives planmessig.  
 
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for 
avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger 
av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert 
avsetning for å dekke antatt tap. 

Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaf-
felseskost vurderes etter FIFO- prinsippet. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning 
er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. 
 
Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske 
levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, 
mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt 
med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført 
verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste 
av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontant-
strømmene som eiendelen vil generere.  
 
Pensjoner
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på 
forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonter-
ingsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig 
avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og 
frivillig avgang.  Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjons-
forpliktelser i balansen.  Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner 
fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid.  Endringer i forpliktelsen og pensjons-
midlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) 
fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begyn-
nelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. 
 
Skatter
Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel 
er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler 
og gjeld. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som 
eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig under-
skudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret Netto utsatt skattefordel balanseføres 
i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttgjort. 
Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skatte-
postene relaterer seg til egenkapitaltransaksjoner.
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Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kont-
antekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.
 
Offentlige tilskudd
Offentlige tilskudd er definert som tilskudd mottatt fra offentlige organer. 
Investeringstilskudd behandles som utsatt inntekt og inntektsføres i takt med avskrivning 
på tilhørende driftsmiddel. Driftstilskudd inntektsføres løpende i takt med opptjening. 
Tilskudd bruttoføres i årsregnskapet.

note 2 - lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor 

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 46 årsverk.
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer

Styret består av styreformann og 8 styremedlemmer. Det er kostnadsført kroner 225 000 
i styrehonorar i 2011. Kroner 50 000 til styres leder og kroner 25 000 til hver av styre-
medlemmene.

note 3 - offentlige tilskudd
Selskapet har i 2011 inntektsført et tilskudd på kroner 407 106 535. Tilskuddet består 
av investeringstilskudd på kr 2,2 millioner og resten driftstilskudd fra Sør-Trøndelag 
fylkeskommune.

note 4 - varige driftsmidler

Selskapet har mottatt investeringstilskudd fra Sør-Trøndelag fylkeskommune,  
Statens Vegvesen og Trondheim kommune.

Driftsmidler bokføres til brutto anskaffelseskost uavhengig av tilskuddet og avskrives 
over den økonomiske levetiden. Tilskuddet behandles som utsatt inntektsføring og  
periodiseres i takt med avskrivningene. Investeringstilskudd inntektsføres under  
annen driftsinntekt.

lønnskostnader 2011 2010

Lønninger 20 836 560 9 314 775

Arbeidsgiveravgift 3 745 382 1 469 759

Pensjonskostnader 2 082 546 1 538 222

Andre ytelser 1 455 397 4 213 170

sum 28 119 885 16 535 926

godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2011

Lovpålagt revisjon 80 000

Skatterådgivning 78 620

Andre tjenester 308 960
Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

 Tomter, bygninger
og annen eiendom

driftsløsøre, inventar,
verktøy mm. sum

Anskaffelseskost 01.01. 1 040 174 3 793 706 4 833 880

Tilgang kjøpte driftsmidler 100 000 31 356 345 31 456 345

Anskaffelseskost 31.12. 1 140 174 35 150 051 36 290 225
    
Akk.avskrivning 31.12. -722 212 -3 772 873 -4 495 085

    
Balanseført pr. 31.12. 417 962 31 377 178 31 795 140

    
Årets avskrivninger 511 759 3 145 057 3 656 816

Årets inntektsføring 
invest.tilskudd

-495 091 -1 750 116 -2 245 207

sum avskrivninger 16 668 1 394 941 1 411 609

    

Økonomisk levetid 2-3 år 3-5 år  

Avskrivningsplan Lineær Lineær  

lønn Pensjonsutgifter Andre  godtgjørelser

Ada Myhren, daglig leder 1 112 533 19 250 5 078
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note 5 - skatt

note 6 - egenkapital

note 7 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

note 8 - Fordringer og gjeld

Årets skattekostnad fordeler seg på: 2011 2010

Betalbar skatt 0 10 170

Endring utsatt skatt 67 033 115 469

Årets totale skattekostnad 67 033 125 639
   
Beregning av årets skattegrunnlag: 2011 2010

Ordinært resultat før skattekostnad 325 601 441 479

Permanente forskjeller -86 198 7 233

Endring i midlertidige forskjeller -363 375 114 426

 -123 972 563 138

Anvendt fremførbart underskudd 0 -526 818

Årets skattegrunnlag -123 972 36 320

Betalbar skatt (28%) av årets skattegrunnlag 0 10 170
   
Oversikt over midlertidige forskjeller 2011 2010

Driftsmidler 1 736 911 296 769

Regnskapsmessige avsetning etter GRS -342 525 0

Netto pensjonsforpliktelse som er ført i balansen -734 240 0

sum 660 146 296 769

Akkumulert fremførbart underskudd -123 972 0

Netto midlertidige forskjeller pr 31.12 536 174 296 769
  
28 % Utsatt skatt 150 129 83 095

Annen kortsiktig gjeld 2011 2010

Gjeld til aksjonær -5 549 471 -7 649 471

Påløpte kostnader -41 262 158 -17 570 984

Skyldig lønn -2 557 026 -965 652

Uopptjent inntekt -55 848 818 -34 466 000

Gjeld til reisende / t:kort -35 339 975 0

Sum -140 557 448 -60 652 107

   

Andre fordringer 2011 2010

Opptjent, ikke fakturert inntekt 12 021 503 32 925 711

Tilgode merverdiavgift 6 980 453 54 126

Andre kortsiktige fordringer 457 721 27 907

Tilgode billettoppgjør 1 722 221 0

Fordring på selskap i samme konsern 18 827 033 0

Sum 41 224 449 39 286 193
 Aksjekapital overkursfond Annen egenkapital sum

Egenkapital 01.01. 10 000 000 10 000 000 232 593 20 232 593

Årsresultat 0 0 258 568 258 568

Egenkapital 31.12. 10 000 000 10 000 000 491 161 20 491 161

Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Balanseført

Ordinære aksjer 10 000  1 000 kr 10 000 000

oversikt over aksjonærene 
i selskapet pr. 31.12:

ordinære
aksjer      eierandel stemmeandel

Ordinære aksjer 10 000 100 % 100 %

Påløpte kostnader på kr 41,3 millioner består i hovedsak av gjeld til operatører.
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 Selskap
Anskaff-
elsesår Kontor 

eier-
andel

stemme-
andel

resultat 
2011

egen-
kapital 

pr. 31.12

Bokført 
verdi 

pr. 31.12

Trafikanten 
Midt-Norge AS 2011 Trondheim 100 % 100 % -648 657 -1 765 332 723 000

note 9 - datterselskap, tilknyttet selskap m v

Trafikanten Midt-Norge AS fusjoneres inn i AtB AS med virkning fra 01.01.2012. Datter-
selskapet utelates fra konsolidering som følge av at datterselskapet ikke har betydning for 
å bedømme konsernets stilling eller resultat, jf regnskapsloven § 3-8.

note 10 - Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap

note 11 -  Bankinnskudd

note 12 - varer
Selskapet har en varebeholdning bestående av t:kort til en samlet kostpris på kr 1 084 500. 

note 13 - Pensjoner
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjeneste-
pensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 46 personer. Ordningene gir rett 
til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, 
lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. 
Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap.

Fordringer 2011 2010 

Andre fordringer 18 827 033 0 

2011
Bundne skattetrekksmidler utgjør 0 

Årets skattekostnad fordeler seg på: 2011 2010

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 1 721 808 1 428 222

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 127 258 77 124

Avkastning på pensjonsmidler -105 128 -3 033

Administrasjonskostnader 147 346 7 241

Arbeidsgiveravgift 266 671 212 847

Resultatført aktuarielt tap (gevinst) -75 409 0

Netto pensjonskostnad 2 082 546 1 722 401

   

 2011 2010

Opptjente pensjonsforpliktelser 3 158 771 1 044 661

Beregnede pensjonsforpliktelser 3 158 771 1 044 661

Pensjonsmidler (til markedsverdi) 2 138 033 731 701

Ikke resultatført virkning av estimatavvik eksl aga -377 233 1 082 916

Arbeidsgiveravgift 143 924 44 127

Ikke resultatført virkning av estimatavvik aga -53 189 152 692

Netto pensjonsforpliktelse 734 240 1 592 695

   

Økonomiske forutsetninger: 2011 2010

Diskonteringsrente 3,8 % 4,6 %

Forventet lønnsregulering 3,5 % 4,0 %

Forventet avkastning på fondsmidler 4,1 % 5,4 %

Forventet G-regulering 3,2 % 3,8 %

Forventet pensjonsregulering 2,5 % 3,0 %

Arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 %

   


