Trondheim, 04.05.2021

Utforsk hele Trøndelag i sommer – med AtB SommerPass!
Fra 21. juni tilbyr AtB i samarbeid med Trøndelag Reiseliv en 7-dagers periodebillett som kan
brukes til å reise så mye du vil med buss, tog, trikk, hurtigbåt og ferge i hele Trøndelag!

AtB SommerPass er et pilotprosjekt, som blant annet har til hensikt å knytte grønne reiser med
kollektivtilbudet i fylket enda nærmere reiselivet. Periodebilletten vil være tilgjengelig i sommersesongen
2021 og 2022. I tillegg til AtBs kollektivtilbud, er også SJ med i pilotsamarbeidet. Det betyr at reisende får
tilgang til hele kollektivnettverket med buss, tog, hurtigbåt og ferge i Trøndelag i én og samme billett.

Hele kollektivnettverket binder Trøndelag sammen
– På denne måten binder vi Trøndelag sammen, og AtB SommerPass vil i år være tilgjengelig i perioden fra
21. juni til 7. august. Gjennom sommeren ønsker vi å lære og høste erfaringer som vi tar med oss i den
videre utviklingen av produktet, sier direktør for kommunikasjon og drift i AtB, Grethe Opsal.

– Dette er en god mulighet for både å oppleve den fantastiske kystlinjen i Trøndelag, fjellregionene og bylivet
på én og samme uke. Vi oppfordrer alle til å utforske nærområdet og alt det Trøndelag har å by på for gode
ferie- og sommeropplevelser, sier reiselivssjef i Trøndelag Reiseliv, Petra Sestak.

Mer informasjon om AtB SommerPass finnes på atb.no/sommerpass

Slik kjøper du billetten
AtB SommerPass vil være tilgjengelig i appen AtB Mobillett fra 21. juni. Prisen for 7-dagers periode er 990
kroner for voksen og 495 kroner for barn. Billetten er gyldig fra det tidspunkt du kjøper den.

Slik planlegger du reisen
AtB SommerPass kan brukes på det ordinære kollektivtilbudet i Trøndelag, og all ruteinformasjon er
tilgjengelig på nettsiden vår atb.no. Dersom det oppstår større avvik som påvirker rutetilbudet, informerer vi
fortløpende om det på atb.no/avvik.

På grunn av koronasituasjonen, kan det komme endringer eller tilpasninger av kollektivtilbudet – også i
sommerferien. AtB oppfordrer alle til å holde seg oppdatert på våre nettsider.

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

Det er viktig at de som reiser kollektivt forholder seg til gjeldende smittevernregler og oppdaterer seg på
dette i forkant av reisen.

Kontakt:
Grethe Opsal
Direktør kommunikasjon og drift, AtB
Tlf.: 924 71 195

Petra Sestak
Reiselivssjef, Trøndelag Reiseliv
Tlf.: 905 52 422
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