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Forberedelse anbud - region 
• AtB har hatt fokus på å bli kjent med rutetilbudet og kommunenes 

behov 

• Møter med kommunene gjennomført i flere runder 

• Fokus på reelt behov  

• Fokus på sammenheng mellom ulike rutetilbud 

– Spesielt buss/båt  

• Evaluering Busstaxi sommeren 2012 – mulig videreføring 

• Krav til materiell – nytt 

 

• Båtanbud 

– Overordnede retningslinjer Fylkestinget desember 

– Konkurransegrunnlag klart Q1 2012 

– Et felles anbud for alle samband som skal ut nå 

• Flere kontrakter 

• Attraktivt tilbud 

• Mange tilbydere 

 



Regional busstrafikk 

• Anbudsdokumenter under utarbeidelse 

• Utlysning i 2011 

• Kontrakt i 2012 

• Hele Sør-Trøndelag i et anbud – flere ruteområder = 
kontrakter 

 

 



  
 

 

 

Anbudsinndeling  
 
3 ruteområder 



Underliggende krav til anbudet 
• Fylkestingsvedtaket juni 2010: 

 

Fylkesrådmannen ser det som avgjørende at man etablerer et tjenelig 
tilbud innenfor de rammer som fylkeskommunen stiller til disposisjon 
med stor grad av brukertilfredshet.  

 



Krav og retningslinjer  

• Kundeorientert rutetilbud - ivareta korrespondanser 
mellom ruteområder, transportformer og ruter 
(stam – region – lokal) 

• Attraktivt konkurransegrunnlag - sikrer en god 
konkurranse – mange tilbydere – god pris 

• Ivareta flere næringsinteresser (buss, drosje, 
turvogn) 

• Ivareta bosettingsmønster. Tilrettelegge for 
bestillingstransport med mulighet for høy 
utnyttelsesgrad på materiellet. 

• Ivareta kravet til redusert miljøbelastning 

• Ivareta kravet til universell utforming av materiellet 

• Oppdragsgiver skal ikke stille infrastruktur til 
disposisjon for operatørene 

 



Hva vil skje i 2012? 
• Kunngjøring av anbud for kollektivtrafikk i rute med stor 

buss i hele fylket - oppstart høst 2013 

• Kunngjøring av skoleskyss med drosje og buss i hele 
fylket - oppstart høst 2013 

• Kunngjøring av anbud for ferger knyttet til 
fylkesvegnettet og bygdebåter i Osen. Oppstart innen 1. 
januar 2014 

• Utrulling av Busstaxi i flere av fylkets kommuner – 
avhengig av pilotprosjektet i Oppdal og Rennebu  

• Samarbeid med Helseforetaket for økt bruk av 
kollektivtilbudet ved reise til helsekontroll 

• Vurdere endringer i rutetilbudet 



Hva vil skje i 2013? 

• Implementering av anbud rutebuss, skoleskyss, 
hurtigbåt og ferge 

• Produsere rutehefte for hele fylket, tilrettelegge for 
sømløs reise fra A t B i hele fylket 

• Overta ansvaret for ruteinfo på utvalgte 
knutepunkter, holdeplasser og terminaler i fylket 

• Gjennomføre planlegging og administrasjon av 
skoleskyssen i fylket 

• Vurdere endringer i rutetilbudet 

 



Pilotprosjekt i Oppdal og 
Rennebu fra 1.09! 





Ny Webshop  
1.10.11! 

 
 

Gjør det enklere å 
fylle opp kortet 

hjemme! 



 

Kjøp produkter - betaling

Det er mulighet til å betale med VISA, Eurocard eller 

Mastercard. 3D Secure ved betaling er påkrevd.




