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Disse skal drifte hurtigbåt i Trøndelag fra 2024 

22. september 2022 vedtok styret i AtB AS at Norled AS, Torghatten Midt AS og Vidar 

Hop Skyssbåter AS får tildelt kontraktene for hurtigbåt i Trøndelag fra januar og februar 

2024. 

Vedtaket er gjort etter en grundig anbudsprosess med forhandling mellom AtB og flere tilbydere. I 

tillegg til å innfri kvalifikasjons- og minimumskrav som er stilt i konkurransegrunnlaget, er 

tilbudene evaluert på tildelingskriteriene pris 70 % og kvalitet 30 %. Fjord1 AS, Torghatten Midt 

AS, Norled AS, Boreal sjø AS, Lovund Skyss AS og Vidar Hop Skyssbåter AS leverte tilbud i 

konkurransen.  

Anbudet for Sjøkontrakter 2024 har en total verdi på rundt 2,4 mrd. kr eks. mva. 

– Vi er svært fornøyde med at kontraktene som nå inngås på hurtigbåt er innenfor den vedtatte 

økonomiske rammen fra Trøndelag fylkeskommune (i 2022-kroner før drivstofføkning), og vi 

oppnår samlet sett både bedre regularitet, bedre kapasitet og lavere klimautslipp, sier Grete 

Fuglem Tennås, administrerende direktør i AtB.  

Kontraktsområdene 

Kontraktsområde 1: Trondheimsfjorden, fylkeskryssende til Møre og Romsdal. 

Norled AS vant kontrakten og skal tilby transport med hurtigbåt i dette området.  

Kontrakten omfatter rutene:  

• Rute 800 Trondheim – Kristiansund 

• Rute 805 Trondheim – Brekstad 

• Rute 810 Trondheim - Vanvikan 

Varighet: 02.01.2024-24.04.2030 med betinget opsjon på 4 år ved oppnåelse av mål om kutt av 

CO2-utslipp og ensidig opsjon på forlengelse i inntil ett år, og ensidig opsjon på 4 år ved oppnåelse 

av mål om kutt av CO2-utslipp. 

Kontraktsområde 2: Øyrekken 

Torghatten Midt AS vant kontrakten og skal tilby transport med hurtigbåt og ferge i dette området.  

Kontrakten omfatter rutene:  

• Rute 820 Dyrøy – Sørburøy – Gjesingen – Halten (hurtigbåt) 

• Rute 825 Dyrøy – Mausund – Bogøy – Sula (ferge) 

 

Varighet: 02.01.2024-25.04.2029 med ensidig opsjon på forlengelse i inntil to år. 



28.09.2022 
 

   
 

Kontraktsområde 3: Ytre Namdal og lokalbåten i Osen 

Vidar Hop Skyssbåter AS vant kontrakten og skal tilby transport med hurtigbåt i dette området.  

Kontrakten omfatter rutene:  

• Rute 830 Sandviksberget – Sætervika 

• Rute 835 Sandviksberget – Skjærvøy 

• Rute 980 Namsos – Rørvik – Leka 

Varighet: 01.02.2024-27.04.2033 med ensidig opsjon på forlengelse i inntil to år. 

Meddelelse til operatørene 
Meddelelse om tildelingsbeslutning, med begrunnelse, ble sendt 27.09.2022 til alle operatører som 

leverte tilbud. Karensperioden utløper 07.10.2022 kl. 23:59.  

Mer informasjon rundt tilbudet vil vi komme tilbake til etter karensperioden utløper. 

AtB vil ved kontraktsignering informere mer om tilbudene, om oppnådde resultat og effekten av 

anbudet. 

Kontaktperson:  

Grete Fuglem Tennås 

administrerende direktør, AtB 

Tlf.: 926 90 236 

E-post: grete.tennaas@atb.no 

 

 

 

 

 


