Trondheim, 26.09.2018

Busskontrakter for tidligere Nord-Trøndelag fra 2019 signert
AtB har i dag signert kontrakt med Trønderbilene AS som vinner av anbudskonkurransen for buss i
den nordlige delen av fylket i årene 2019-2021.
– Trønderbilene leverte et godt tilbud innenfor rammene vi hadde satt. Vi ser frem til å samarbeide med
Trønderbilene om kollektivtilbudet i de aktuelle kommunene, sier administrerende direktør i AtB, Janne Sollie.
Oppstart 10. august 2019
Kontraktene omfatter til sammen 4,8 millioner rutekilometer, og har en verdi på nærmere 355 millioner
kroner.
Konkurransen var inndelt i tre ruteområder, som alle ble tildelt Trønderbilene:
•
•
•

Ruteområde 1: Innherred med kommunene Steinkjer, Verran, Verdal, Inderøy, Levanger, Frosta og
deler av Indre Fosen.
Ruteområde 2: Indre Namdal med kommunene Høylandet, Namsskogan, Røyrvik, Grong, Snåsa og
Lierne
Ruteområde 3: Ytre Namdal med kommunene Leka, Vikna, Nærøy, Fosnes, Namsos, Flatanger,
Overhalla og Namdalseid.

Kontraktene omfatter dermed levering av busstjenester i alle kommuner i tidligere Nord-Trøndelag, med
unntak av Stjørdal og Meråker, hvor Nettbuss kjører på kontrakt for AtB.
Kontraktsperioden er fra 10. august 2019 til 31. juli 2021. Bakgrunnen for at kontraktsperioden er på i
underkant av to år, er at det fra 2021 vil komme et samlet regionanbud for hele Trøndelag med unntak av
Stor-Trondheim.
Nyere busspark
Trønderbilene har gjennom sitt tilbud forpliktet seg til utskiftning av store deler av bussparken.
Bussmateriellet som tilbys vil derfor i stor grad være nyere og mer klimavennlige enn dagens, som vil være
positivt for de reisende.
– Trønderbilene vil foreta en betydelig oppgradering av materiellet slik at vi får en mer miljøvennlig busspark.
Vi ser fram til å bidra til en god utvikling av kollektivtrafikken sammen med vår oppdragsgiver AtB, sier
administrerende direktør i Trønderbilene, Vidar Kjesbu.
Dagens rutetilbud vil i all hovedsak videreføres.
AtB mottok to tilbud per ruteområde. Trønderbilene leverte etter AtBs vurdering de mest fordelaktige
tilbudene basert på forholdet mellom pris og kvalitet, og ble dermed tildelt kontrakten på ruteområder 1-3.
Meddelelse om tildelingsbeslutning med begrunnelse ble sendt operatørene som leverte tilbud 12. september
2018. Karensperioden utløp 24. september 2018 kl. 23.59.
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