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Saksgang Møtedato Utvalgssaksnr 

Fylkesutvalget 2019-2023 03.12.2019            

 

 

   

Forslag t i l  endring kol lekt ivtakster  Stor -

Trondheim 

 

Fylkesrådmannens innstilling: 
Fylkesutvalget ber Fylkesrådmannen adressere Miljøpakkens beslutningsorganer 

for å  

1. øke kollektivtakstene innenfor Miljøpakkeområdet med om lag seks prosent 

fra 2. januar 2020, som vist for reiser i en og to soner i tabell 3 

2. Utvide familiebilletten til også å gjelde reiser sammen med honnør- og 

studentbilletter. 
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Vedlegg:  

 

Nummererte vedlegg som følger saken: 

Vedlegg 1 Prisendringer kollektivtransport i Trøndelag 2020 

 

Andre refererte dokumenter i saken: 

Fylkesutvalgsak 313/18 - Oppfølging AtBs tilskuddsbehov, Stor-Trondheim fra 

2019  

 

Hovedutvalget for transport, sak 71/19 - Miljøpakken for transport i Trondheim: 

årsbudsjett 2020 

 

Hovedutvalget for transport, sak 76/19 - Mandat for endring av kollektivtakster 

innenfor miljøpakkeområdet 

 

Fylkesutvalget 3. desember 2019: Avklaring av økt tilskuddsbehov drift kollektiv i 

budsjett Miljøpakken for 2020. 

 

Sammendrag 

Denne saken omhandler et forslag til takstøkning innenfor Miljøpakkeområdet og 

er en oppfølging av vedtaket i sak 76/19 i hovedutvalget for transport, punkt 3: 

 

Minst tredve dager før takstendringene implementeres ønsker Fylkestinget 

at AtBs forslag til gjennomføring av takstøkningen og om og i så fall 

hvordan særlige sårbare eller prioriterte grupper bør og kan skjermes for 

effekten av takstøkningen, fremlegges for Fylkesutvalget 

 

Saken gjennomgår utviklingene av kollektivtakster siden 2017 og presenterer AtB 

sitt forslag til takstendringer. 

 

 

Bakgrunn: 

FU-sak 313/18, fra november i fjor, diskuterer AtBs tilskuddsbehov fra 2019 og er 

utarbeidet i tett samarbeid med AtB og Trondheim kommune. I saken beregnes 

ulike tilskuddsscenarier ved forskjellige forutsetninger for kostnads- og 

inntektsvekst og konkluderer med at tilskuddsutfordringene bør løses med en 
kombinasjon av  

- økt tilskudd for å håndtere økte kostnader til bussdrift på grunn av 
uferdig eller endret infrastruktur (11 millioner kroner)  

- Bruk av AtB sitt akkumulerte mindreforbruk (30 millioner kroner) 

- Økte takster (6%) 

En prisøkning på seks prosent fra 1. Januar 2019 var beregnet å ha en 

inntektseffekt på 11,3 millioner kroner i 2019 og ble beskrevet som et potensielt 

virkemiddel i hele perioden 2019-2029 både for å påvirke etterspørsel og 

inntekter/ tilskuddsbehov. Den ekstraordinære takstøkningen for 2019 ble ikke 
gjennomført og dette har videreført de økonomiske utfordringene.  

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/TRFKPROD/Meetings/Details/204444?agendaItemId=202916
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/TRFKPROD/Meetings/Details/204444?agendaItemId=202916
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/trfkprod/Meetings/Details/849715?agendaItemId=205323
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/trfkprod/Meetings/Details/849715?agendaItemId=205323
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/TRFKPROD/Meetings/Details/849715?agendaItemId=205343
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/TRFKPROD/Meetings/Details/849715?agendaItemId=205343
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Sak 76/19 gjennomgår derfor igjen utfordringer i Miljøpakkens budsjett for drift 

kollektivtrafikk og anbefaler at AtB får mandat til å øke takstene innenfor 

Miljøpakken med opptil seks prosent som et av flere tiltak for å løse de 

økonomiske utfordringene. Utfordringene skyldes både økte driftskostnader for AtB 

og behov for ekstra midler til driftskostnader for kollektiv infrastruktur. 

Takstøkningen har som formål å redusere behov for økte tilskudd og/eller rutekutt 

og er i tråd med en takstøkning på seks prosent som ble vedtatt i 313/18, men 

ikke implementert. 

Hovedutvalget for transport innstilte følgende i sak 76/19:  

1. Hovedutvalg for transport anbefaler at fylkestinget tar fylkesrådmannens 

orientering til etterretning og gir AtB fullmakt til å øke takstene med opptil seks 

prosent utenfor miljøpakkeområdet 

2. I sammenheng med at takstene avrundes til hele kronebeløp, bør det 

aksepteres at taksten på enkeltprodukter kan bli økt ut over seks prosent.  

3. Minst tredve dager før takstendringene implementeres ønsker Fylkestinget at 

AtBs forslag til gjennomføring av takstøkningen og om og i så fall hvordan særlige 

sårbare eller prioriterte grupper bør og kan skjermes for effekten av 

takstøkningen, fremlegges for Fylkesutvalget.  

 

4. Fylkesrådmannen bes om å komme tilbake til Hovedutvalg transport med en sak 

som viser kostnader knyttet til å utvide varighet av enkeltbilletter hos AtB fra 1,5 

timer til henholdsvis 2 timer og 3 timer utenfor Miljøpakkeområdet der dette er 

aktuelt.  

 

Denne saken er en oppfølging av vedtakets punkt 3 og gjennomgår utviklingene 

av kollektivtakster siden 2017, samt presenterer AtB sitt forslag til takstendringer. 

 

 

Faktiske opplysninger: 

 

Historisk takstutvikling:  

 

Vedlegg 1 Prisendringer for kollektivtransport i Trøndelag, utarbeidet av AtB, 

gjennomgår takstutviklingen siden 2017 og presenterer AtBs forslag til 

gjennomføring av takstøkningen i tråd med punkt tre i 76/19. Det vises til 

vedlegget for detaljert informasjon, kun hovedpunkter vil gjentas her. 

 

Tabell 1 viser historisk takstutvikling for hele Trøndelag fra 2017 til i dag. 
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Tabell 1: Historisk oversikt over årlige prisendringer i prosent på ulike 

transportalternativer i AtB regi: 

 
 

 

2018 ble, med unntak av for ferje, et unntaksår uten prisøkninger. Tabell 2 

nedenfor viser konsekvenser av forslag om 6% takstøkning.  

 

Tabell 2: Oversikt over prisøkning 2017-2020 

 
 

Som tabellen viser, vil ensoneprisene for buss med foreslått økning på 6% i 2020 

tilsvare takstene fra 2017, justert med 3% årlig for å kompensere for allmenn 

kostnadsutvikling. For tilnærmet alle andre reiser og reiserelasjoner har det fra 

2017 vært en vesentlig prisnedgang. En prisøkning på 6% kan synes høy, men 

sammenlignet med prisvekst fra 2017 vurderes dette som forsvarlig. 

 

AtB sitt forslag til nye takster for 2020 er vist i tabell 3: 

 

  

År Dato Type Produkt Økning Kommentar
2017 01.01.2017 Buss Enkeltbilletter 2,50 % Kun Tidligere Sør Trøndelag

Buss Periode 2,50 % Kun Tidligere Sør Trøndelag
Båt Enkeltbilletter 2,50 % Kontrakter i Tidligere Sør Trøndelag
Båt Periode 2,50 % Kontrakter i Tidligere Sør Trøndelag
Ferje Generell økning 2,50 % Kontrakter i Tidligere Sør Trøndelag

2018 02.01.2018 Buss Enkeltbilletter 0 % Justering av takster ifm takst/soneendring
Buss Periode 0 % Justering av takster ifm takst/soneendring
Båt Enkeltbilletter 0 % Ingen endring, ref takst/sone
Båt Periode 0 % Ingen endring, ref takst/sone
Ferje Generell økning 2,40 % Kontrakter i tidligere Sør Trøndelag. Riksregulativ

2019 04.02.2019 Buss Enkeltbilletter 3,00 % Samlet Trøndelag
Buss Periode 3,00 % Samlet Trøndelag
Båt Enkeltbilletter 3,00 % Kontrakter i Tidligere Sør Trøndelag
Båt Periode 3,00 % Kontrakter i Tidligere Sør Trøndelag
Ferje Generell økning 2,70 % Kontrakter i tidligere Sør Trøndelag. Riksregulativ

2020 02.01.2020 Buss Enkeltbilletter 6,00 % Samlet Trøndelag
Buss Periode 6,00 % Samlet Trøndelag
Båt Enkeltbilletter 6,00 % Kontrakter i Tidligere Sør Trøndelag
Båt Periode 6,00 % Kontrakter i Tidligere Sør Trøndelag
Ferje Generell økning ? % Kontrakter i tidligere Sør Trøndelag. Riksregulativ

Enkeltbillett

30 dager 

periode Enkeltbillett

30 dager 

periode Enkeltbillett

30 dager 

periode

Orkanger – Trondheim 111 1185 80 1120 121                1 295             

Stjørdal – Trondheim 91 990 80 1120 99                  1 082             

Rissa – Trondheim 121 1265 80 1120 132                1 382             

Røros - Trondheim 220 2450 120 1400 240                2 677             

Osen - Trondheim 220 2450 120 1400 240                2 677             

Levanger – Namsos 188 2865 80 1120 205                3 131             

Kolvereid - Namsos 115 1335 80 1120 126                1 459             

Kolvereid - Rørvik 51 955 40 835 56                  1 044             

1-sonereise/Stor Trondheim 37 760 40 835 40                  830                

Ny pris 2020Pris i 2017

Pris 2020 med 3% årlig 

prisstigning siden 2017
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Tabell 3: Oversikt over takster 2019 og forslag til nye takster for 2020. Reiser 

innenfor Miljøpakken vil omfatte 1-2 soner. 

 
 

Takster avrundes til nærmeste hele krone og takstøkningen for en- og tosonereiser 

tilsvarer 5,3% for enkeltbilletter og mellom 5,9 og 6,4 % for periodekort 30 dager. 

 

Skjerming for takstøkning for særlig sårbare eller prioriterte grupper 

 

Det ble i 2018 opprettet et fylkesomfattende reisekort for ungdom som gjelder for 

hele Trøndelag til sterkt redusert pris. I tillegg ble det vedtatt en utvidet rabatt for 

barn- og honnørreisende på periodeprodukter i hele fylket med 60% rabatt 

sammenlignet med voksen-pris. De aller fleste større norske byer opererer med 

50% rabatt for disse gruppene innenfor kollektivtransport. Slik sett er Trøndelag 

fylke allerede i forkant med tanke på å ta hensyn til sårbare grupper.  

 

En prisøkning på 6% er uansett såpass stor at det bør vurderes tiltak for å 

beskytte særlig sårbare eller prioriterte grupper. Et tiltak i den retning vil være å 

utvide familiebillett i helgene til å omfatte billettkategoriene honnør og student. 

Dette er et tilbud som i dag medfører at en person med en voksenbillett kan ta 

med seg inntil 4 gratis reisende på samme billett for reiser innenfor en sone. AtB 

stiller seg positiv til et slikt forslag, og synes dette er et godt tiltak med hensyn til 

disse gruppene. I tillegg kan det stimulere bruk av kollektivtransport for 

fritidsreiser.  

 

Med hensyn til sårbare og prioriterte grupper, har AtB tatt hensyn til disse i sin 

anbefaling om å ikke foreslå en prisøkning ut over riksregulativet for fergepriser. 

Fergereisende representerer ofte en gruppe reisende som reiser over lengre 

distanser og som ofte ikke har alternativer til å benytte denne tjenesten. Ferge 

oppleves også som en kostbar reise, noe som kan være begrensende for kunder 

med lavere betalingsevne. 

 

 

Drøftinger: 

Kollektivdrift innenfor Miljøpakken står ovenfor betydelige økonomiske 

utfordringer. Uten denne takstøkningen vil AtB måtte redusere rutetilbudet i Stor-

Trondheim om ikke tilskuddet økes.  Fylkesrådmannen har i sak 71/19 foreslått å 

øke tilskuddet til drift av kollektivtransport med 25,1 millioner kroner. Dette er for 

å håndtere økte kostnader til drift av infrastruktur – ikke for å tilføre AtB økte 

midler. Trondheim kommune har formidlet at rådmannens forslag til vedtak vil 

være å ikke støtte at tilleggsbevilgningen på 25,1 millioner kroner kan dekkes av 

Miljøpakken, og saken må løses i Miljøpakkens beslutningsorgan. Om tilskuddet 

2020 2019
Enkeltbilletter solgt via Mobillett eller betalt med reisepenger/EMV-terminalEnkeltbilletter solgt via Mobillett eller betalt med reisepenger/EMV-terminal
Soner 1 2 3 4 5-13 Soner 1 2 3 4 5-13
Voksen 40 80 120 160 200 Voksen 38 76 114 152 190
Honnør 20 40 60 80 100 Honnør 19 38 57 76 95
Barn 20 40 60 80 100 Barn 19 38 57 76 95
Militær 20 40 60 80 100 Militær 19 38 57 76 95
Ungdom 40 80 80 80 100 Ungdom 38 76 76 76 95
Student 40 80 80 80 100 Student 38 76 76 76 95

2020 2019
Periodekort 30 dager Periodekort 30 dager
Soner 1 2 3 4 5-13 Soner 1 2 3 4 5-13
Voksen 835 1120 1400 1690 1970 Voksen 785 1055 1320 1590 1855
Honnør 335 450 560 680 790 Honnør 315 425 530 640 745
Barn 335 450 560 680 790 Barn 315 425 530 640 745
Ungdom Ungdom
Student 505 675 840 1015 1185 Student 475 635 795 955 1115

505 475
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ikke økes, må rutetilbudet reduseres, slik redegjort for i saken Avklaring av økt 

tilskuddsbehov drift kollektiv i budsjett Miljøpakken for 2020 som er til behandling 

i fylkesutvalget 3/12. Det vil med stor sannsynlighet være særdeles krevende å 

øke tilskuddet ytterligere og fylkesrådmannen vurderer i lys av det at en 

takstøkning på 6% er rimelig og nødvendig. 

 

For å redusere effekten for særlig sårbare grupper, er det fornuftig å utvide 

familiebilletten til også å gjelde reiser sammen med honnør- og studentbilletter. 

AtB har ikke kostnadsberegnet denne endringen, men den vurderes å ikke ha 

store økonomiske konsekvenser. 

 

 

Fylkesrådmannens konklusjon: 

Fylkesrådmannen anbefaler at kollektivtakstene innenfor Miljøpakkeområdet økes 

om lag seks prosent fra 2. januar 2020, som vist for reiser i en og to soner i tabell 

3, og at familiebilletten utvides til også å gjelde reiser sammen med honnør- og 

studentbilletter.  
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