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Forenklet prismodell
fra 2018

P



Mandat vedtatt i Arbeidsutvalget for Fellesnemnda gir de
overordnede føringene for utredningen

Følgende føringer er gitt av mandatet:

• Et felles takstnivå for hele Trøndelag.

• Vesentlig reduksjon i antall soner.

• Reduksjon og forenkling av dagens
billettprodukter og rabattregler.

• Inntektsnøytralitet for Trøndelag som helhet i
minst én av de foreslåtte løsningene.

• Egen prismodell for hurtigbåt og ferge.

• Legge opp til samordning med tog, men arbeidet
rundt dette håndteres når statens organisering
av jernbanen er klar.

Vedtak i AU 7.2.17
(sak 10/17)

1. Arbeidsutvalget godkjenner
organisering av arbeidet og
mandat for utredning og
gjennomføring av ny felles sone-,
takst- og produktstruktur for
Trøndelag 2018.

2. Kostnader knyttet til
prosjektets utredningsfase,
behandles av begge
fylkeskommunene i forbindelse
med revisjon av de respektives
budsjetter i juni 2017.

3. Målet med utredningen er å
forenkle dagens takst- og
sonesystem slik at det blir
enklere og mer oversiktlig for
brukerne.



Mobillett ikke mulig i hele fylket

810 takstsoner

Jungel av
rabattregler

Stort og uoversiktlig
produktutvalg

I dag:

Dagens prismodell er komplisert og
vanskelig for kundene

P B

Reduksjon til 11 soner

Forenkling og standardisering
av rabattreglene

5 billettprodukter som
dekker ulike behov

Vår anbefaling:

Mobillett blir mulig i hele fylket



Hva oppnår vi med ny prismodell

Mobillett kan
brukes i hele

Trøndelag

Enklere å forstå og
bruke kollektivtilbudet

Enklere og billigere
billettsystemer for

fremtiden

P B



Ny prismodell vil gi noe endring fra i dag
- De fleste reiser får samme pris som i dag, noen blir
billigere og noen få blir dyrere

Ny prismodell
Trøndelag

To ulike prismodeller blir til én forenklet
prismodell

Prismodell
Sør-Trøndelag

P

Prismodell
Nord-Trøndelag

B



Elementene i ny prismodell

P

Innenfor
dagens

tilskuddsnivå

Billett-
produkter

Rabatt-
regler

Sone-
kart Priser

B



Dagens sonekart

Rogaland:
Oslo og

Akershus:

6 soner 7 soner
Trøndelag:

810 soner

Billett-
produkter

Rabatt-
regler

Priser
Sone-
kart

P B

Kartene er i samme skala



Nytt sonekart

Rogaland:
Oslo og

Akershus:

6 soner 7 soner
Trøndelag:

11 soner

Billett-
produkter

Rabatt-
regler

Priser
Sone-
kart

P B

Kartene er i samme skala



Nytt sonekart tar utgangspunkt i
dagens og fremtidige reisestrømmer

P

Reiser med buss Arbeidspendling

Billett-
produkter

Rabatt-
regler

Priser
Sone-
kart

B



Nytt sonekart

Trøndelag:

11 soner

Billett-
produkter

Rabatt-
regler

Priser
Sone-
kart

P B

Vektlagte faktorer:

 Enkelt for kundene

 Unngå urimelig prisøkninger

 Riktig prising av lange reiser

 Bidra til oppnåelse av nullvekstmålet og
underbygger miljøpakkesamarbeidet

Svært mange alternativer har blitt
vurdert.

Vi anbefaler 11 soner, ettersom dette
balanserer de vektlagte faktorene på
en god måte



Nytt sonekart - Sone 1

P

Sone 1 tilsvarer dagens Stor-Trondheim og
inkluderer Trondheim kommune, samt deler av
Klæbu, Malvik, Melhus og Skaun kommuner.

Billett-
produkter

Rabatt-
regler

Priser
Sone-
kart

B



Nytt sonekart - Sone 2

P

Sone 2 dekker de største pendlerstrømmene til
Trondheim. Sone 2 strekker seg fra Stjørdal i øst,
Orkanger i vest, Støren i sør og Rakvåg i nord.

Billett-
produkter

Rabatt-
regler

Priser
Sone-
kart

B



Nytt sonekart - Sone 3NØ

P

Sone 3NØ inkluderer innherredsbyene og reiser
omkring og mellom Levanger, Verdal og Steinkjer
vil skje innad i sone 3NØ.

Billett-
produkter

Rabatt-
regler

Priser
Sone-
kart

B



Nytt sonekart - Sone 3Ø

P

Sone 3Ø dekker reiser omkring Tydal og Meråker.

Billett-
produkter

Rabatt-
regler

Priser
Sone-
kart

B



Nytt sonekart - Sone 3SØ

P

Sone 3SØ dekker reiser omkring og mellom Røros,
Brekken, Ålen, Glåmos og Haltdalen.

Billett-
produkter

Rabatt-
regler

Priser
Sone-
kart

B



Nytt sonekart - Sone 3SV

P

Sone 3SV dekker reiser omkring og mellom
Oppdal, Berkåk, Rennebu og Meldal.

Billett-
produkter

Rabatt-
regler

Priser
Sone-
kart

B



Nytt sonekart - Sone 3V

P

Sone 3V dekker reiser omkring og mellom Hitra,
Frøya, Krokstadøra, Kyrksæterøra og Vinjeøra.

Billett-
produkter

Rabatt-
regler

Priser
Sone-
kart

B



Nytt sonekart - Sone 3NV

P

Sone 3NV dekker reiser i områdene på Fosen fra
Brekstad til Steinsdalen via Årnes.

Billett-
produkter

Rabatt-
regler

Priser
Sone-
kart

B



Nytt sonekart - Sone 4

P

Sone 4 dekker reiser omkring Namsos, fra
Sætervik i vest til Snåsa og Harran i øst og fra
Namdalseid i sør og til Kongsmoen i nord.

Billett-
produkter

Rabatt-
regler

Priser
Sone-
kart

B



Nytt sonekart - Sone 5

P

Sone 5 dekker de nordøstligste delene av
Trøndelag og reiser i områdende omkring og
mellom Namsskogan, Røyrvik, Sandvika og Trones.

Billett-
produkter

Rabatt-
regler

Priser
Sone-
kart

B



Nytt sonekart - Sone 6

P

Sone 6 dekker de nordvestligste delene av
Trøndelag og reiser i områdene omkring og mellom
Ytre Vikna, Rørvik, Kolvereid og Salsbruket.

Billett-
produkter

Rabatt-
regler

Priser
Sone-
kart

B



Nye billettprodukter

Billett-
produkter

Rabatt-
regler

Sone-
kart Priser

P B

Prinsipper for nye billettprodukter:

• Det skal være enkelt for kundene å velge
rett billettprodukt

• Billettproduktene skal gi kundene
tilstrekkelig fleksibilitet

• Alle billettprodukter skal gjøres tilgjengelig i
alle salgskanaler (t:kort, Mobillett osv)

• Hvert billettprodukt skal ha en tydelig målgruppe

I dag:

• Stort og uoversiktlig utvalg av billettprodukter

• Ulike produkter i Stor-Trondheim, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

• Begrenset utvalg produkter tilgjengelig i Mobillett



Nye billettprodukter

De som reiser av og til

Turister og besøkende

Ukependlere

De som reiser ofte

De som reiser ofte over lang tid

Billett-
produkter

Rabatt-
regler

Sone-
kart Priser

P B



Nye standardiserte rabattregler

Barn Honnør Militær Ungdom Student

50 % 50 % 50 % 50 %
Minstepris

50 %
Minstepris

50 % 50 % - - -

50 % 50 % - - -

50 % 50 % - 40 %
Ungdomsbillett

40 %

50 % 50 % - 40 % 40 %

Billett-
produkter

Sone-
kart Priser

Rabatt-
regler

P B



Én pris for enkeltbillett

20,-

25,-

30,-

35,-

40,-

45,-

2014 2015 2016 2017 2018

Forenkling til én pris for

enkeltbillett på kr 37,-

Kundekategori
Antall soner

1 2 3 4 5 -11

Voksen 37,- 74,- 111,- 148,- 185,-

Honnør, Barn og Militær 19,- 37,- 56,- 74,- 93,-

Ungdom og Student1 37,- 74,- 74,- 74,- 93,-

Enkeltbillett kjøpt ombord2 60,- 100,- 135,- 170,- 210,-

Billett-
produkter

Rabatt-
regler

Sone-
kart Priser

P B

kr

(20%)

(25%)

Grunnlaget for kontorabatt er ikke lenger tilstede
med 96% elektronisk billettering



Nye standardiserte priser periodebilletter

Pris lik 3 stk. enkeltbilletter

Pris lik 7 stk. enkeltbilletter

Pris lik 5 stk. 30-dagersbilletter

Pris for 1 sone lik dagens pris
i Stor-Trondheim (kr 760,-)

P
Billett-

produkter

Rabatt-
regler

Sone-
kart Priser

B



Nye standardiserte priser periodebilletter

Kategori\Soner 1 2 3 4 5 -11

Voksen 111,- 222,- 333,- 444,- 555,-

Honnør og Barn 56,- 111,- 167,- 222,- 278,-

Kategori\Soner 1 2 3 4 5 -11

Voksen 259,- 518,- 777,- 1036,- 1295,-

Honnør og Barn 130,- 259,- 389,- 518,- 648,-

Kategori\Soner 1 2 3 4 5 -11

Voksen 760,- 1020,- 1280,- 1540,- 1800,-

Honnør og Barn 380,- 510,- 640,- 770,- 900,-

Ungdom1 460,- 460,- 460,- 460,- 460,-

Student 460,- 612,- 768,- 924,- 1080,-

1) For ungdom er 30-dagersbilletten gyldig i hele fylket.

Kategori\Soner 1 2 3 4 5 -11

Voksen 3800,- 5100,- 6400,- 7700,- 9000,-

Honnør og Barn 1900,- 2550,- 3200,- 3850,- 4500,-

Ungdom og Student 2280,- 3060,- 3840,- 4620,- 5400,-

P
Billett-

produkter

Rabatt-
regler

Sone-
kart Priser

B



De fleste får samme eller lavere pris og
kan reise opptil 20 ganger lengre

Flere strekningseksempler i utredningens rapport

P B

Korte reiser

Lange reiser

-10% 0%

+6% 0%

Internt i:
Stor-Trondheim

41,-
(32,80)

37,- 760,- 760,-

Internt i:
Steinkjer, Stjørdal,
Namsos, Levanger og
Verdal

35,-
(26,25)

37,- 505,- 505,-

-33% -14%

-19% +3%

-44% -53%

-27% -20%

Orkanger - Trondheim 111,- 74,- 1185,- 1 020,-

Stjørdal - Trondheim 91,- 74,- 990,- 1 020,-

Steinkjer - Namsos 132,- 74,- 2 165,- 1 020,-

Kolvereid - Rørvik 51,- 37,- 955,- 760,-



Få soner øker prisforskjellen mellom tog
og buss

P B

Enkeltbillett: 30-dagersbillett:

990

Trondheim - Værnes

1.020
1.228

Trondheim
- Steinkjer

1.280

3.054

2.130

232

79

220

91
111

74

Trondheim
- Steinkjer

Trondheim
- Værnes

Anbefalt prismodell

NSB

Dagens prismodell



Kommunenes egenandel utgjør
100 mill. kr per år i Trøndelag

Må opprettholde inntektene fra
kommunene for å kunne innføre
den nye prismodellen

Skoleskyss – dagens nivå på egenandel fra
kommunene må sikres

P B

Utredningen anbefaler innføring av en egen modell for
fastsettelse av kommunenes egenandel som opprettholder
dagens nivå, både totalt og per kommune.



• Ny prismodell kan innføres innenfor
dagens tilskuddsrammer

• Dersom enkelte kunder får større
fordeler utover anbefalingen, må
enten tilskuddsnivået økes eller
andre fordeler reduseres tilsvarende

Billett-
produkter

Rabatt-
regler

Sone-
kart Priser

P

Totaliteten er viktig – alt henger sammen

B



Ny prismodell for hele Trøndelag
må innføres fra 1.1.2018

Forberedelser i perioden juni 2017 til desember 2017
– Ingen tid å miste

Omfang av forberedelser som er nødvendig for en
vellykket implementering må ikke undervurderes

 God planlegging
 God kundekommunikasjon
 Omfattende systemoppdateringer

P B



Oppsummering:
En ny prismodell vil…

 Bidra til å begrense
personbiltrafikken og understøtte
oppnåelse av nullvekstmålet

 Enklere å forstå og bruke
kollektivtilbudet

 Bidra til økt passasjervekst i
Trøndelag

 Gjøre at alle kollektivreisende i
Trøndelag kan bruke Mobillett

 Muliggjøre innføring av bedre,
enklere og billigere
billettsystemer

P B



Nytt billettsystem
i 2019

B
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Med utgangspunkt i forenklet prismodell kan
nytt billettsystem utvikles

Tema for dagens
presentasjon

Ett tilgjengelig TrøndelagEtt tilgjengelig Trøndelag

P

B

P B



Den teknologiske
endringstakten øker

stadig

Det samme gjør
kundenes forventninger

til enkelhet og
tilgjengelighet



Dagens billettsystemer oppleves som
uoversiktlige og utdaterte

Ny funksjonalitet og endringer er dyrt

Mobillett og t:kort håndteres i to helt adskilte systemer

Reisende må skaffe og ha med seg et reisekortt:kort

Dagens billettsystem er ikke «online»

P B



Billettsystem

AtB må eie sin billettportal for å
utvikle nye og innovative tilbud

P B

Billettportal
«Mitt AtB»

EBITt:kort

Baksystem

Mobillett

Baksystem



Billettsystem

Billettportal

AtB må eie sin billettportal for å
utvikle nye og innovative tilbud

Billettportal
«Mitt AtB»

P B



Kunden får nye muligheter

Et nytt og fremtidsrettet billettsystem gir en rekke nye muligheter
som kan øke kollektivtilbudets relevans og attraktivitet for de
reisende

Buss 23 er 8
minutter unna
Prinsens Gate!

Du har 2 dager
igjen av din

periodebillett.
Vil du fornye?

Buss 23 er full.
For forslag til
alternative
reiseruter,
trykk her

Billettportalen Sanntidssystemet Passasjertelling og
trafikkinformasjon

P B



37 %

0,13 %

1 %

3 %

59 %

Påstigende Stor-Trondheim 2016

Mobil

Reisekort

De aller fleste reisende kjenner AtB
og kjøper billetter på forhånd

Av de påstigende har et periodeprodukt

Reiser med mobilen eller reisekort

%

%Kontant

Kommisjonær

Automat

En ny billettportal vil gi etablerte kunder
et enklere og mer attraktivt tilbud

P B



Nye og uetablerte kunders behov skal
også dekkes effektivt og enkelt nok

• De resterende < 5% skal få sine
behov dekket gjennom:

• Betaling med bankkort i buss
(også kontaktløst)

• Tilgang til billettautomater

• Integrasjon mot Vipps og andre
relevante aktører

• Disse marginalgruppenes behov skal
ivaretas på en kostnadseffektiv måte,
innenfor en politisk og juridisk tålelig
ramme

AtB vil jobbe målrettet
for å øke andelen

brukere av «Mitt AtB»
ytterligere

P B



Dagens lukkede billettering tar for
mye tid i by

• Lukket billettering med kontroll av

Mobilletter og validering av t:kort tar

tid og stjeler fokus

• Dagens bybusser bruker mellom ½ og

¼ av rutetiden sin på holdeplass

• Superbusskonseptet vi gi flere

påstigende på færre stopp

P B



• Med åpen billettering går

kundene rett om bord i

bussen, uten å fremvise

billett

• AtB innfører åpen billettering som

hovedprinsippet for påstigning i

Stor-Trondheim

• Åpen billettering gir

Enklere påstigning

Raskere reisetid

Mer punktlige busser

Hyppigere avganger

Færre forstyrrelser for sjåfør

Lavere investeringskostnad
og teknologibinding

• Og krever

• Proaktiv og tett oppfølgning i
form av kontrollvirksomhet

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Åpen billettering er løsningen

P B



Dagens
system
Koster AtB årlig
mellom 12-14
MNOK i lisenser,
drift og
vedlikehold

Moderne billettsystemer er rimeligere og
har mer funksjonalitet enn dagens

Lisenser og vedlikehold

Ny maskinvare
• Billettsystem
• Passasjertelling
• Sanntid
Nedbetalt etter 5 år

Dagens tekniske systemer kan erstattes med nye, moderne systemer med utvidet
funksjonalitet (passasjertelling og sanntidssystem) innenfor kostnadsrammen for drift av
dagens løsning. Dette inkluderer utrustning (maskinvare) til en busspark tilsvarende
dagens, som leases over 5 år, hvorpå maskinvaren er nedbetalt og eies av AtB.

Ved videreføring av lisenser og vedl.

I dag År 1 År 5 År 10

12-14 MNOK

9-10 MNOK ÅRLIG

3 MNOK ÅRLIG

P B



Utvikling av «Mitt AtB»
- Fra billetter til mobilitet

P B

Billettportalen «Mitt AtB»

Kostnaden avhenger av:
• Krav til funksjonalitet
• Integrasjoner mot andre systemer
• Andre lokale tilpassinger
• Standardsystemer vil kunne tilby

basisfunksjonalitet til lavere kostnad,
men ikke gi samme fundament for
videre utvikling

• Minimum: Ferdig-app og nettbutikk

2-6 MNOK Basis
1-2 MNOK Årlig til videreutvikling og innovasjon



Oppsummering:
Ett nytt billettsystem vil…

 Være helhetlig og gjenkjennelig i hele
fylket

 Være enkelt og lettfattelig for den
reisende

 Alltid tilby oppdatert informasjon

 Alltid være tilgjengelig for kunden

 Tilby relevante funksjoner i tak med
utviklingen

 Gi AtB en nødvendig plattform for
utvikling og innovasjon – mot mobilitet

P B



Takk for oppmerksomheten!


