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Vy Buss skal drifte buss i regionene i Trøndelag fra august 2021 

 
Den 15.09.2020 vedtok styret i AtB at Vy Buss tildeles kontraktene for de tre ruteområdene 
«NORD», «MIDT» og «SØR» i Trøndelag, som omfatter hele Trøndelag utenom 
Trondheimsområdet.  
 
Vedtaket er gjort etter en grundig anbudsprosess med forhandlinger mellom AtB og flere tilbydere. I tillegg til 

å innfri kvalifikasjons- og minimumskrav som er stilt i konkurransegrunnlaget, er tilbudene evaluert på 

tildelingskriteriene pris (90 prosent) og kvalitet (10 prosent). Vy Buss, Boreal, Trønderbilene og Nobina 
leverte tilbud i konkurransen.  
 
Anbudet for buss har en total verdi på rundt 490 MNOK, og har en varighet på 7 år, med mulighet for 
forlengelse i 3 år (ett år av gangen). For anbudet gjelder virksomhetsoverdragelse, som betyr at sjåfører som 
kjører for andre selskap i dag vil få tilbud om å fortsette i Vy Buss fra 7. august 2021. 

 
På nyåret 2021 blir også anbudet for fleksibel transport i Trøndelag, utenom Trondheimsområdet, besluttet. 
Fleksibel transport blir en viktig del av det totale kollektivtilbudet fra høsten 2021, og kommer i tillegg til 
tilbudet som kjøres med buss. Oppstart av rutekjøring samt fleksibel transport starter 7. august 2021.  
 
-Vi er godt fornøyde med resultatet av anbudskonkurransen og at tilbudet som vi fra høsten 2021 kan tilby 
reisende i Trøndelag totalt sett blir bedre enn dagens tilbud innenfor rammene vi har, sier Janne Sollie, 

administrerende direktør i AtB. 
 
Kontraktsområdene 

 
Ruteområde NORD inkluderer kommunene Leka, Nærøysund, Høylandet, Overhalla, Namsskogan, Røyrvik, 
Lierne, Snåsa, Grong, Namsos og Flatanger.  
 

Ruteområde MIDT inkluderer kommunene Osen, Åfjord, Ørlandet, Indre Fosen, Inderøy, Steinkjer, Verdal, 
Levanger, Frosta, Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal.  
 
Ruteområde SØR inkluderer kommunene Frøya, Hitra, Heim, Orkland, Rindal, Skaun, Melhus, Midtre - 
Gauldal, Holtålen, Røros, Rennebu og Oppdal.  
 

Vy Buss er tildelt alle tre kontrakter. 
 

Meddelelse til operatørene 

Meddelelse om tildelingsbeslutning med begrunnelse ble sendt den 15.09.2020 til alle operatører som leverte 

tilbud. Karensperioden utløper 25.09.2020 klokken 23.59. 

 

Kontaktperson:  

 

Janne Sollie  

Administrerende direktør, AtB 

Tlf. 957 10 130 
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