Trondheim, 14.09.2018

Fara AS blir leverandør av nytt sanntidsinformasjonssystem for
kollektivtrafikk
AtB har i dag signert kontrakt med Fara AS som vinner av anbudskonkurransen for nytt
sanntidsinformasjonssystem for kollektivtrafikken i Trøndelag.
- Vi ser frem til å samarbeide med Fara om å til å tilby kundene forutsigbar informasjon om reisen i ulike
digitale kanaler, på holdeplasser og i transportmidler, sier Janne Sollie som er administrerende direktør i AtB.
Informasjon på reisen
Anskaffelsen omfatter levering og implementering, samt drift og vedlikehold av sanntidsinformasjonssystem
for kollektivtrafikken i Trøndelag. Et moderne og velfungerende sanntidssystem er viktig for å kunne gi
reisende forutsigbar og god informasjon før og underveis på reisen. Det nye sanntidssystemet vil gi
informasjon i ulike digitale kanaler, på holdeplasser og stasjoner og om bord i transportmidlene både gjennom
skjerm og opprop.
Anskaffelsen gjelder i første omgang Stor-Trondheim. Utvidelse av sanntidsinformasjonssystemet til resten av
fylket, og til hurtigbåt og ferge, er inkludert som opsjon.
– Det nye sanntidssystemet skal implementeres i forbindelse med oppstart av nytt kollektivsystem i
Trondheimsområdet fra august 2019. Det vil legges opp til stor grad av brukerinvolvering før oppstart, for å
kunne tilpasse systemet i best mulig grad for våre reisende, sier Janne Sollie.
Tilbud fra fire aktører
AtB mottok fire tilbud i konkurransen, fra Fara AS, Consat Telematics AB, INIT GmbH og Sagasystem AS.
Fara AS har etter AtBs vurdering levert det mest fordelaktige tilbudet basert på forholdet mellom pris og
kvalitet, og er dermed tildelt kontrakten.
– Vårt mål i FARA er å gjøre kollektivreisen så enkel som mulig. Gjennom våre sanntidsløsninger får reisende
blant annet nøyaktig informasjon om ankomst og avreise, noe som gjør det lettere å velge kollektivt. Vi er
veldig glade og stolte over å ha blitt valgt som leverandør for en slik løsning til AtB og innbyggerne i
Trondheim og Trøndelag, sier administrerende direktør i FARA, Ørjan Kirkefjord.
Meddelelse om tildelingsbeslutning med begrunnelse ble sendt alle leverandører som leverte tilbud 30. august
2018. Karensperioden utløp 10. september kl. 23.59
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