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Securitas og NOKAS vant anbudskonkurransen som leverandør av kontrolltjenester i Trøndelag 

 

NOKAS skal gjennomføre billettkontroll på bussene i Stor-Trondheim og Securitas får ansvaret for 

Trøndelag utenfor Trondheim. AtB signerer denne uken kontrakt med de to selskapene. 

 

I tillegg inngår noen andre type kontrolltjenester, blant annet kvalitetskontroller, passasjertelling og vakt- og 

sikkerhetstjenester knyttet til passasjer- og sjåførtrygghet både om bord på transportmidler og på 

holdeplasser og terminaler. Avtalen med NOKAS har en varighet på 4 år og avtalen med Securitas har en 

varighet på 3 år.  

 

Mer billettkontroll med åpen billettering 

 

I forbindelse med oppstart av nytt kollektivsystem i Trondheimsområdet fra august 2019, blir det innført åpen 

billettering. Dette innebærer at passasjerer med gyldig billett kan gå om bord på bussen, uten å registrere 

t:kort eller fremvise billett til sjåfør. Billettkontroll er derfor viktig for å sikre inntekter og en trygg innføring av 

nye reisevaner med bybusser.  

Åpen billettering gjelder ikke på trikken. 

 

AtB har ansvaret for det aller meste av kollektivtrafikk i Trøndelag fylke, og fra august vil all offentlig 

kollektivtransport for buss og båt være gjennom bruttokontrakter. Det er også noe av bakgrunnen for at vi nå 

sikrer gjennomføring av billettkontroll for hele Trøndelag. 

 

Tilbudene 

AtB mottok tilbud fra to tilbydere i konkurransene. Tilbyderne var NOKAS AS og Securitas AS. NOKAS leverte 

det økonomisk mest fordelaktige tilbudet for konkurransen «Stor-Trondheim», mens Securitas leverte det 

økonomisk mest fordelaktige tilbudet for konkurransen «Region». Meddelelse om tildelingsbeslutning med 

begrunnelse ble sendt begge tilbyderne den 6. mai 2019. Karensperioden utløp den 16.mai 2019 kl. 23.59.  

 

Kontaktpersoner: 

 

AtB: 

Grethe Opsal,  

direktør for kommunikasjon og drift, AtB 

Tlf.: 924 71 195 

 

NOKAS: 

Håvard Oterhals,  

Operativ leder Security Trondheim, NOKAS 

Tlf.: 954 76 065 

 

Securitas: 

Kjell Ivar Andersen,  

Avdelingssjef, Securitas 

Tlf.: 917 83 330 
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