
AtB SommerPass
- et reisekort for hele Trøndelag



• Kort om AtB

• Samarbeid med reiselivet

• AtB SommerPass – pilotprosjekt sommeren 2021



AtB AS

• Trøndelag fylkeskommune
• Mål og rammebetingelser
• Eier 100 % av aksjene

• Trøndelags mobilitetsselskap
• Planlegger, anskaffer, drifter, utvikler og markedsfører 

framtidsrettet kollektivtilbud for hele fylket.

• Operatører
• Drifter buss, ferjer og hurtigbåter

Vi skal gjøre det enklere å klare seg uten egen bil..
..alltid for noen, oftere for mange



Samarbeid med Reiselivet

• Lokale og nasjonale turister viktig 
målgruppe. 

• Tett dialog med Trøndelag Reiseliv

• Mottatt en rekke innspill til forbedringer 
fra flere reiselivsaktører

• Konkrete tilbakemeldinger og innspill på 
hva som fungerer / ikke fungerer

• Kontinuerlig arbeid 

• Nærturisme – Trondheim Turistforening



Planlegging av mobilitetstilbudet

• Tett dialog med alle kommuner.

• Utgangspunkt i det tilbudet som allerede er – mange 
målgrupper og hensyn vi må ta.

• Bygge opp under sesongbetonte reise forhold 
(«sommertilbud»), og større arrangement. 

• Samarbeid med SJ – sikre forutsigbarhet og et 
samordnet kollektivtilbud. 

Røros-Synnervika
Oppdal - Gjevilvasshytta

Bestillingstransport 
Nedalshytta

Stiklestad

Meråker

Sør-Gjæslingan





Reisekort for Trøndelag 2021

• Vedtak fylkesting for Trøndelag 24.04.2019.

• AtB ble tildelt oppdrag fra Trøndelag 
fylkeskommune august 2019 om videre 
utredning og oppstart av pilot. 

• Samarbeidsprosjekt med Trøndelag Reiseliv 
og tre pilotdestinasjoner.



Mål med pilotprosjektet

• Øke tilgjengeligheten for kollektiv reise som turist i Trøndelag.

• Avdekke behov og bruk av et 7-dagers reisekort for Trøndelag knyttet til ulike 
målgrupper.

• Teste billettbærer og distribusjon. Teknisk gjennomføring og brukeropplevelse. 

• Vurdere prisnivå mht ordinære reiser og eventuelt bortfall av eksisterende 
billettinntekter. 

• X antall skal benytte produktet.

• Vil tilbudet påvirke bidra til vekst i utvalgte områder med mer fokus / 
markedsføring? 

• Mottakelse blant målgruppene?



AtB SommerPass 

Målgrupper:

• 2021 – Nordmenn på tur med hovedvekt på Trøndelag og 
nærliggende strøk. Nærturisme. 

• Vennegrupper, par og familier med voksne barn 
(kan reise hyppig og med lett bagasje)

• Matinteresserte (matopplevelser - trøndersk matkultur)
• Reiselystne som søker lokale opplevelser og aktiviteter
• Interesse for grønne reiser, spare miljøet for utslipp, eier ikke 

egen bil

• 2022 – Nordmenn og utvalgt internasjonalt marked. 

• Markedsføring:
• 1) Generelt hele Trøndelag 
• 2) Pilotområder



Første pilot

• 7-dagers billett barn/voksen/honnør 

• Sommerperioden juni-august

• Buss, trikk, hurtigbåt og passasjer på ferge –
AtBs sommerruter

• Tilgjengelighet – distribusjon og markedsføring

• Selges i AtB app 

• Pilot 2021 - 2022 



Pilotområdene

1. Namdalen 
2. Øyrekka
3. Åfjord

• Foreslår reiseruter til områdene med overnatting og 
aktiviteter (5-7 dager)

• Løftes frem i markedsføringen

• Kontakt med lokal presse

• Evaluering





Kommunikasjonskonsept

• Kombinere reiselyst og rutenett.

• Sommerglede, frihetsfølelse, opplevelsestrang og 
tusen muligheter.

• Både fotomessig, tekstlig og grafisk.

• Gjøre det med energi og visualitet, slik at det har 
stoppeffekt.

• Og gi det navn, budskap og bilder som er relevante og 
motiverende.

• I hovedsak digitale kanaler og i kombinasjon med film



Kombinere reiselyst og rutenett.

Sommerglede, frihetsfølelse, 
opplevelsestrang og tusen muligheter.

Både fotomessig, tekstlig og grafisk.



Stedsnavn gjør det ekte, mer forståelig 
og relevant.

Pirrer backpackeren, de reiseglade og 
de trøndelagsnysgjerrige.



Kombinasjon med film



Hva håper vi å lære fra første pilot

• Brukerundersøkelse til alle som har kjøpt SommerPass

• Hvordan har kundene benyttet reisekortet

• Motivasjonen for å kjøpe det

• Opplevelsen underveis – hva fungerte/fungerte ikke

• Hvordan kan det kombineres med andre mobilitetstilbud

• Evaluering med reiselivet/pilotområdene

• Opplevd interesse, omtale

• Forbedringer – sommeren 2022



Velkommen til Trøndelag
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