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Busstilbudet og bestillingstransport i norddelen av Trøndelag fra 10. august 
 

Fra 10. august i år starter nye kontrakter i norddelen av Trøndelag etter anbudskonkurransen som 

ble gjennomført av AtB i fjor. Tilbudet vil blant annet gi bedre korrespondanser enn i dag.  

 

Trønderbilene AS fikk i september 2018 tildelt kontrakten for bussdrift i det meste av det tidligere Nord-

Trøndelag. Det innebærer både regionruter, byruter og skoleskyss. Det er også signert avtaler med to 

operatører av bestillingstransport. 

 

Busstilbudet i norddelen av Trøndelag 

 

Anbudskonkurransen for buss var inndelt i tre ruteområder: Innherred, Indre Namdal og Ytre Namdal. 

 

Kontraktene omfatter dermed levering av busstjenester i alle kommuner i tidligere Nord-Trøndelag, med 

unntak av Stjørdal og Meråker, hvor Vy allerede kjører på kontrakt for AtB i dag. Rutetilbudet frem til 2021 vil 

være svært likt dagens tilbud. 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. 

 

LES MER: Busskontrakter for tidligere Nord-Trøndelag fra 2019 signert (pdf) 
 

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 

Trondheimsområdet.   

 

Skolerutene vil fra 10. august være åpen for alle reisende til ordinær billettpris. 

 

LES MER: Buss og bestillingstransport, regioner (inkludert bybuss i Steinkjer, Levanger og Namsos) 

 

LES MER: Skoleruter 

 

Bedre korrespondanser 

 

En god del bussavganger får bedre korrespondanse med andre bussavganger, tog og båt enn tilfellet er i dag. 

Blant annet blir avgangstidene endret slik at det å bytte fra tog til buss på Steinkjer og videre fra buss til båt i 

Namsos blir mer effektivt for reisende. AtB har også jobbet for at bussene som ankommer eller reiser fra 

togstasjonene i større grad skal korrespondere fra 10. august. 

 

Bybusstilbudet 

 

I perioden 2019-2021 blir det, som i dag, bybusstilbud i Steinkjer, Levanger og Namsos. Bybussene driftes av 

Trønderbilene AS på vegne av AtB og rutetilbudet i Levanger og Namsos blir svært likt dagens. I Steinkjer blir 

det noen endringer på trasé. Mer informasjon om det blir å finne på AtB.no.  

 

Nye ruter blir tilgjengelig på AtB.no. Det er også mulig å bruke reiseplanleggeren. 

mailto:atb@atb.no
http://www.atb.no/
https://www.atb.no/getfile.php/1323059-1537956469/Presseskriv/26.09.18%20Busskontrakter%20for%20tidligere%20Nord-Tr%C3%B8ndelag%20fra%202019%20signert.pdf
https://www.atb.no/buss-regioner/
https://www.atb.no/skoleruter/
https://www.atb.no/reiseplanlegger/
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Bestillingstransport, skoleskyss og individuelt tilrettelagt skoleskyss 

 

Taxi Midt-Norge AS skal dekke disse tjenestene i Innherred, Indre Namdal og Ytre Namdal. Stjørdal Taxi AS 

skal ta seg av individuelt tilrettelagt skoleskyss i Stjørdal og Meråker i tillegg til bestillingstransport i Meråker. 

Kontraktsoppstarten er 10. august 2019. AtB og de to selskapene signerte kontraktene før sommeren. 

 

LES MER: Bestillingstransport 07417 og Individuelt tilrettelagt skoleskyss 

 

 

Kundesenter og informasjon 

 

AtBs kundesenter vil betjene alle reisende som trenger det. Åpningstidene på telefon er 7-19 på hverdager, 8-

18 på lørdager og 10-18 på søndager. Det vil bli utvidet åpningstid i august. Telefonnummeret er 478 02 820. 

I tillegg kan kundesenteret nås ved hjelp av kontaktskjema og chat på våre nettsider, gjennom sosiale medier 

og eventuelt ved oppmøte i Prinsens gate 41 i Trondheim. Kundesenteret hjelper til med ruteinformasjon, 

support og service for kollektivtjenester i hele fylket.  

 

Ruteopplysning for hele Trøndelag får en ved å ringe 177. Vi anbefaler å bruke appen «AtB Reise» eller 

nettsiden vår AtB.no for reiseplanlegging og rutetider. For bestillingstransport i nordre del av Trøndelag 

gjelder fortsatt telefonnummer 07417. 

 

LES MER: Kontakt oss 

 

LES MER: Appen AtB Reise 

 

 

Kontaktperson:  

Grethe Opsal,  

direktør for kommunikasjon og drift, AtB 

Tlf.: 924 71 195 

https://www.atb.no/bestillingstransport-07417/category1459.html
https://www.atb.no/individuelt-tilrettelagt-skoleskyss/
https://www.atb.no/kontakt/
https://www.atb.no/atb-reise/

