
 

 

 Trondheim, 08.08.2019 

 

 AtB AS 

Post- og besøksadresse: Prinsens gate 39, 7011 Trondheim 

Fakturaadresse: AtB AS 880013 c/o Visma Services Norge AS, Postboks 1560, 7435 Trondheim 

Telefon: 478 02 820 – Epost: atb@atb.no – www.atb.no 

Org. nr.: 994686011 

  

Vi markerer et samlet kollektivt Trøndelag 
 

Fra 10. august er det AtB som har ansvaret for mobilitetstilbudet i hele Trøndelag. Dette skal vi 

løse sammen med våre operatører og andre samarbeidspartnere. Det markerer vi i Steinkjer 15. 

august klokken 12.00. 

 

Det nye anbudet for busstrafikk på Innherred og i Namdalen starter 10. august. Fra før har AtB ansvaret for 

det tidligere Sør-Trøndelag, Stjørdal og Meråker. Det vil si at administrasjonen av mobilitetstilbudet i hele 

Trøndelag nå blir samlet. 

 

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. Før sommeren i år signerte AtB også 

kontrakter med Taxi Midt-Norge og Stjørdal Taxi på levering av bestillingstransport. Det nye tilbudet vil gi 

bedre korrespondanser enn i dag, blant annet gjennom en samarbeidsavtale med Vy Tog. 

 

LES MER: Busstilbudet og bestillingstransport i norddelen av Trøndelag fra 10. august (pdf) 

 

Bakgrunnen for at anbudet er såpass kortvarig denne gangen er at flere av kontraktene for sørdelen av fylket 

går ut i 2021. Det skal derfor utlyses nytt anbud på buss for hele regionen i Trøndelag, utenom Stor-

Trondheim, i løpet av høsten 2019. Den kontrakten vil ha oppstart høsten 2021.   

 

Markeringen for oppstarten 10. august  

 

Tid: Torsdag 15. august klokken 12.00 

Sted: Steinkjer stasjon 

 

Markeringen er åpen for alle og vil bli annonsert i sosiale medier og i aviser. Programmet inneholder taler fra 

varaordfører i Steinkjer kommune Øystein Bjørnes, fylkesordfører Tore O. Sandvik og direktør i AtB Janne 

Sollie. Det serveres kake og underholdning.  

 

Kontaktperson:  

Harald Storrønning,  

direktør for rutetilbud og infrastruktur, AtB 

Tlf.: 473 10 923 
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