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Framtidens regionbusstrafik
Under måndagen tilldelades Trønderbilene AS avtalet i Länstrafiken
Jämtlands upphandling, ”Regionbuss 2019, Jämtlands län”. Detta efter att
Länstrafiken gjort om upphandlingen.
Trønderbilene AS blir utförare av regionbusstrafiken i kommunerna Berg,
Bräcke, Härjedalen, Krokom, Strömsund och Östersund vilket innebär 67 linjer.
Uppdraget påbörjas den 11:e augusti 2019. Trafikavtalet gäller i tio år och den
årliga ersättningen till trafikföretaget blir ca 124 Mkr.
-

Trots att vi fick göra om upphandlingen har vi haft ett stort intresse från
marknaden och anbudspriset hamnade i nivå med den tidigare
upphandlingen, säger Per-David Wennberg, VD, Länstrafiken i Jämtlands
län AB.

Avtalet för att utföra regionbusstrafiken i nämnda kommuner tilldelades redan i
december 2018, men överprövning lämnades in hos Förvaltningsrätten i
Härnösand. Anledningen var att det under pågående upphandling kom ett beslut
om nedläggning av Bussgods som Förvaltningsrätten tyckte innebar för stora
förändringar. Länstrafiken valde då att göra om upphandlingen.
-

En överprövning innebär alltid en försening och ökade kostnader. Vi har
rättat oss efter Förvaltningsrättens dom och gjort om upphandlingen. Det
har varit viktigt att minimera förseningen och med det hålla nere kostnaden
för skattebetalarna, säger Elisabet Sjöström, styrelseordförande,
Länstrafiken i Jämtlands län.

Trønderbilene AS kommer att starta verksamhet i Jämtlands län och erbjuda
alla berörda bussförare anställning. Alla bussar kommer att drivas med fossilfria
förnyelsebara bränslen från första dag.
-

Länstrafiken vill framföra ett stort tack till samtliga anbudsgivare.
Det omfattande arbete de har lagt ner har medfört ett bättre avtal för länets
invånare och besökare, säger Elisabet Sjöström, styrelseordförande
Länstrafiken i Jämtlands län.

För mer information:
Per-David Wennberg, VD Länstrafiken i Jämtlands län AB, 072-402 42 70
Elisabet Sjöström, styrelseordförande 070-531 80 40
Vidar Kjesbu, VD, Trønderbilene AS, +47 992 10 505
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Fakta Trönderbilene AS
Trønderbilene (TB) etablerades 1920, då med namnet ”Fylkesbilene i NordTrøndelag”. TB har alltså lång erfarenhet med linjebusstrafik, först i gamla
Nord-Trøndelag, därefter med nya linjetransportuppdrag i fylkena gamla SørTrøndelag, Hedmark och Oppland.
Trønderbilene AS är en busskoncern med en årlig omsättning på ca 650
miljoner NOK (2017) och med ca 650 anställda. Själva driften er
decentraliserad, med en huvudadministration på Levanger i Nord-Trøndelag.
Antalet bussar i drift är 497. Koncernen har fem dotterföretag, fyra verkstäder
och ett fastighetsbolag. Verkstäderna utför internt och externt underhåll av
bussar. Trønderbilene har också underhållsavtal med externa verkstäder, i de
områden där detta är mest ändamålsenligt och rationellt.
Källa: Trønderbilene AS
Webbplats: https://www.tronderbilene.no/
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