01.06.2022

Hele fylket på én billett i sommer
Opplev kystlinjen, fjellregionene og bylivet i Trøndelag med 7-dagers
billetten AtB SommerPass.
AtB SommerPass er et pilotprosjekt i samarbeid mellom AtB, Trøndelag Reiseliv og SJ som ble
gjennomført sommeren 2021 og fortsetter i 2022. Prosjektet har blant annet som mål om å knytte
reiselivet og kollektivtilbudet enda tettere sammen ved å tilby grønne ferie- og fritidsreiser i
Trøndelag.
– Med sommerpasset kan du utforske alt Trøndelag har å by på, på en fri og miljøvennlig måte,
sier direktør for marked og kommunikasjon i AtB, Grethe Opsal.
7-dagers billetten kan brukes på alle transportmidler i det trønderske kollektivnettverket; buss,
trikk, tog, hurtigbåt og ferge.

– Reisende er mer opptatt av bærekraft i dag enn tidligere. AtB SommerPass er et tilbud som direkte
svarer på reisendes økende forventninger til å reise grønt, og gjør Trøndelag mer attraktiv som
reisemål. Samtidig kan vi bidra til at Norge blir et lavutslippssamfunn, sier reiselivssjef Petra Sestak.
– For alle som ønsker å oppleve Trøndelag i sommer er AtB SommerPass et godt alternativ, og vi
er glade for at vi er invitert med i dette samarbeidet slik at de med AtBs SommerPass også kan
reise med lokaltogene i Trøndelag, sier informasjonssjef i SJ Norge, Hilde Lyng.
Forbedret tilbud i Øyrekka i sommer
Øyregionen er et svært populært reisemål. Derfor styrker AtB kollektivtilbudet med båt i dette
området i sommer. I juni, juli og august etablerer AtB en helt ny rute (821 Dyrøy-Øyrekken) på
fredager og søndager. For å øke kapasiteten ytterligere, setter AtB også reservefartøyet MS
Frøyfart inn i rute 820 (Dyrøy-Øyrekken) på fredager og søndager.
– Det er mange som vil oppleve den flotte naturen og kulturen i øyregionen i sommer. Vi er glade for

at vi kan styrke tilbudet i feriemånedene - noe som vil komme både fastboende og turister til gode,
sier Opsal.
AtB SommerPass er en 7-dagersbillett som kan brukes på buss, tog, hurtigbåt og ferge sommeren
2022. SommerPasset kan brukes fra 27. juni til og med 14. august og kjøpes i appen AtB Mobillett.
Pris for voksen: 990 kroner
Pris for barn: (6 år til og med 19 år): 495 kroner

Kontaktpersoner:
Grethe Opsal
direktør marked og kommunikasjon i AtB
Tlf.: 924 71 195

