
We make sustainable travel possible!
- visjoner og planer for Eidfjord & Ulvik 

EMPOWERING SUSTAINABLE TRAVEL



Fjord Tours AS



Fjord Tours er et norsk reiselivsselskap med  Vy & Fjord1 som 
hovedeiere.  
Selskapet har som visjon å bidra til å utvikle et bærekraftig reiseliv og sikre lokal 
verdiskapning.
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Agent, salg og 
bookingtjenester
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foredling og 
pakketering
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Fjord Tours Group
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Norway in a nutshell er den mest kjente internasjonale rundturen i Norge.
Rundturen generer betydelig verdier til samarbeidspartnerne og destinasjoner.
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Inntekter

Fjord Tours har hatt en fin omsetningsvekst, og skapt gode 
resultater, noe som har bidratt med store lokale verdier. 
Fjord Tours har investert NOK 20 MILL en unik digital booking-
plattform.

Norway in a nutshell har ca. 100.000  pax årlig. NIN  kobler 
rutegående, grønne transportopplevelser med egenvalgte 
aktiviteter og opplevelser, samt mulighet for overnatting.  En 
reise med NIN gir tilnærmet null CO2 utslipp. Helårsprodukt. 
Målet er å skape flere suksesser som NIN knyttet til andre 
destinasjoner. 
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Norway in a nutshell



Vi selger togbilletter til Vy og SJ til internasjonale 
operatører. Fremover ønsker vi selge for flere  aktører 
også. 

• Salg av 
togbilletter til 
internasjonale 
turoperatører og 
incomingaktører.

• I 2016 overtok 
Flåm AS salget av 
billetter på 
Flåmsbana.

36 555 712

22 324 446

30 082 055

35 431 536

39 303 549

35 745 221

43 067 780

47 663 457

54 139 860

65 219 164

60 701 907

67 826 001

42 412 180

49 607 013

55 280 433

65 733 945

0

10 000 000

20 000 000

30 000 000

40 000 000

50 000 000

60 000 000

70 000 000

80 000 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



Både Fjord Tours , gjennom NIN, og våre eiere har 
vært sentral i å utvikle Flåm som reisemål.  

 Vy Gruppen med 50% eierskap i Flåm 
Utvikling AS som utvikler, og opererer  
Flåmsbana

 Sterk vekst gjennom langsiktig 
samarbeid med destinasjonen

 Hovedmarkedet er internasjonale 
gjester, hvorav B2B utgjør ca. 65% av 
omsetningen 
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 Fjord 1 med 50% eierskap i The 
Fjords. Opererer og drifter båtene på 
Nærøyfjordene. 

 Betydelige investeringer i 
elektriske/hybrid båter som har vakt 
oppsikt internasjonalt. 

 I tillegg til å drive turistrute mellom 
Flåm og Gudvangen har Fjord1 flere 
ruter på Geirangerfjorden og på 
Lysefjorden.
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Fjord Tours er tilstede på 
mange destinasjoner
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Fjord Tours er Norges største tilbyder av 
aktiviteter til internasjonale turister

Much more at www.fjordtours.com

BERGEN OSLO FLÅM GEIRANGER



We offer a one stop shop for all
tourism and travel in NORWAY

ONE WAY TRIPS 
& ROUNDTRIPS

ACTIVITIESTRAIN TICKETS

More than 200 activities!Transport, activity and
accommodation

Scenic rail travels



Kunder fra 138 land bestilte Norgesturen på www.fjordtours.com i 2019

http://www.fjordtours.com/


Vekst i reiselivet frem mot 2030
kilde UNTWO 2019
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Markedsutvikling 2019 – 2020 - 2021

2019 2020 2021

68%

45%

6,5%
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Smittekart over Europa
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Fremtidsscenarier



Vaksinering fremover





«Almost half of all experts
continue to see a return of

international arrivals to 
2019 levels in 2024 or 

later.» 
UNWTO



Prognose for turistutvikling



Utviklingen av NOK er svært viktig for norsk reiseliv sin konkurransekraft

NOK / EUR

NOK / USD



Fjord Tours antatt scenario fremover

2021 2022 2023 2024

15 % 
av 2019

50 % 
av 2019

75 % 
av 2019

95 % + 
av 2019
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Nylig lansert Nasjonal Reiselivsstrategi - fokus på: «Bring back 
better»

• BETYDELIG STØRRE FOKUS PÅ OG KRAV OM ET BÆREKRAFTIG REISELIV

• DIGITALE LØSNINGER OG GLOBAL DISTRIBUSJONSKRAFT ER AVGJØRENDE FOR Å VINNE MARKEDET





Koronakrisen skaper store utfordringer i næringen og usikkerhet i 
markedet, men åpner også mange nye dører. 



Tilby hele Skandinavia

Strategien er å bygge videre på suksessen til Fjord Tours, men utvide 
satsing og virkefelt

Geografi
Nisje, fokus på 

Vestlandet 

Nasjonalt fokus 

Utvide med pakker i hele Norge  

Kundesegmenter/ 

distribusjonskanaler
B2C – fokus

Satse mot B2B og B2C 

Nye salgskanaler for økt nedslagskraft

Salgs- og markedsarbeid
Fokus på B2C, 

begrenset apparat

Kraftfullt e-handelsløsning innen B2B og B2C

Styrke B2C og etablere B2B-apparat for å nå bedre ut til 

flere sluttkunder

Destinasjonsutvikling Enkelte eierandeler

Destinasjonsutvikler

Bli en samlende aktør som utvikler og kommersialiserer 

utvalgte destinasjoner

I dag Planlagt oppbygging

Forretningsmodell/ 

produktbredde

Rundturer, ingen 

egenprodusert 

transport  

Større bredde på produktene vi tilbyr

Utvidelse til for eksempel point-to-point turer. 

Ytterligere muligheter som 

forutsetter eierinitiativer

Fremste globale 

distributør

Pakke det meste av 

kollektivbasert 

infrastruktur

Strategi: skape et nasjonalt løft innen reiselivssatsingen i Norge gjennom å i) utvide produktsortiment og geografisk tilstedeværelse, ekspandere med 

nye salgskanaler og styrke salgs- og markedsapparat og ii) tilgjengeliggjøre nye destinasjoner 



Designit a wipro company

31



Designit a wipro company
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Making 
Connections.

North and south

Urban and rural

People and places

New destinations

Bus and train

Scandinavian culture

History and heritage

Bergen and Oslo

Local businesses

Partners and customers



FT  tilgjengeliggjør en rekke destinasjoner i Norge og 
Sverige, gjennom et omfattende, bookbart
transportnettverk for B2C og B2B kunder
Dagens nettverk bookbart hos FT Nattåget Stockholm-Narvik

Arctic Route kobler nord-Sverige og 

nord-Finland sammen med nord-Norge
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Europa

Vi ønsker å knytte til oss noen av de viktigste  innfallsportene i 
Skandinavia; Stockholm, København og Helsinki, til våre 
nettverk



Natt-tog i Europa

• Hamburg

• Amsterdam

• Paris

• Berlin

• til Oslo & Bergen?



I tillegg har våre eiere  tilgang til transport og 
mobilitetsløsninger som kan bygge opp om et bærekraftig 
reiseliv på destinasjonene:

On demand buss

(100% share in technology

company GoMobile AS)

Operating on demand services in 

Bø and Kongsberg, powering on

demand services in four counties

More pilots underway

On demand busesTaxi

100% share in technology

company GoMobile AS

Taxi offering in Vy app under 

development

Taxi Selvkjørende buss

18% share in Applied Autonomy 

AS

Two autonomous buses in 

continuous operation in Kongsberg

More pilots underway

Autonomous buses Delebiler

100% share in Din Bybil AS

Service launched in Oslo in 

January 2019

Expansion under consideration

E-car sharing

36



Båt

Buss

Tog

Vi ønsker også å bidra til å tilgjengeliggjøre flere perler gjennom 

pakker og lokalt engasjement i destinasjoner 

Det finnes en lang rekke destinasjoner med stort potensiale i dag – vi ønsker å bruke vår kompetanse, transportnettverk og 

distribusjonskanal til å tilgjengeliggjøre flere av disse, hele året 
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Fjord Tours kan tilby en bred «meny» til destinasjoner.  
Vi er opptatt av å utvikle en samarbeidsmodell sammen med destinasjoner som sikrer lokalt eierskap og lokal 
verdiskapning, samtidig som destinasjonen får tilgang til gode transportkonsepter og et globalt salg og 
distribusjonssystem. 

Digital 
dynamisk 

pakketerings
og 

bookingplattfo
rm

Global 
digital 

nettbutikk       
B2C

Shared
servicesenter
(markedsføring
, salg  og 

kundeservice)

Agent salg 
og 

bookingtjen
ester B2B

Digitale løsninger 

Tog

Buss

Mobilitetstjenester
(bybiler, bygdebiler, taxi løsninger, elsykler, 

selvkjørende busser, bestillingsbusser mv)

Båt
Global 

distribusjo
n av 

destinasjon
er

Kapital



Den viktigste forutsetningen 
for å lykkes med reiseliv er å 
kunne komme til et reisemål, 

og komme rundt i en 
destinasjon 





Hardangerfjord in a nutshell 01/05 – 30/09 
(normal year)

Start in Bergen, Voss or Oslo    

Add hotels in one or more 
destinations

Most popular places to stay 
overnight are Ulvik, Eidfjord and 
Lofthus

Visit local cider farms and 
trecking the Queen Sonja’s trail

Add activities – Trolltunga 
Active

Use the tour as base and make 
it into a longer holiday!



Vi ønsker å utvikle en helt ny og 
større rundtur struktur i Hardanger

- hele året



I Hardanger er det mange attraktive opplevelser (reasons to 
go). 

Cider gårder Den levende 
fjorden

Hardangerbroa Vøringsfossen
Trolltunga Hardangervidda

Folgefonna



Viktige premisser for utvikling 
av ny rundtur i Hardanger

• Rundturen må ha et 
kommersielt fokus 

• Må derfor ta 
utgangspunkt i 
attraktive 
reiselivsikoner som 
tiltrekker seg ulike 
målgrupper. 

• Både Vøringsfossen og 
Trolltunga er to slike 
ikoner, og som treffer 
ulike målgrupper. 

• Den nye rundturen skal 
ikke konkurrere med NIN



Gjennom å bygge på eller bygge opp infrastruktur i hele
Hardanger, gjør vi rundturen mer robust med tanke på 
kommersiell suksess, noe som sikrer større lokal 
verdiskapning.   

Oslo

Geilo

Eidfjord

Lofthus

Tog

Egen buss
The Fjords

Norheimsund

Offentlig båt 
(Norled)
Offentlig  buss

Ulvik

Bergen

OddaRosendal 

Offentlig båt 
(Rødne)

• Rundturen treffer ulike målgrupper

• Rundturen kan tilpasses  ulike reisemønstre 

• En rundtur som lykkes kommersielt bidrar også til lokal utvikling og 

verdiskapning i Hardanger. 

• Ulvik og Eidfjord kan potensielt bli en attraktiv base med tanke på de 

gode overnattingsmulighetene, i tillegg til overnatting i Lofthus og 

Odda.



Aktive opplevelser Naturbaserte «myke» 

oppelvelser

Sider opplevelser

Ulike konsepter tilpasset  ulike «mindsett» og ulike målgrupper, kapitaliserer på samme transportinfrastruktur

Ved å bygge en slik «transportinfrastruktur» kan vi 
utvikle ulike konsepter tilpasset forskjellige 
målgrupper.

Eksempelvis:

• Trolltunga

• Dronningstien

• Oksen

• Hardangervidda

Eksempelvis:

• Vøringsfossen

• Kjeåsen

• Agatunet

• Bondhusvatnet

Eksempelvis:

• Siderruta i Ulvik

• Sideropplevelse på 

Sørfjorden



Hardanger som reisemål  kan med fordel  presenteres  i en mer helhetlig 
ramme, på samme måte som eksempelvis Toscana (og ikke 
enkeltsteder)  driver turister til Toscana. 

Et historisk 
reisemål med 
ikoniske  
fjord, fjell-
og natur-
opplevelser

Norges 
fruktkammer,  
tradisjonsrikt 
jordbruk med 
særegen lokal mat 
og drikkeStort utvalg av 

aktiviteter og 
opplevelser som også 
forener historien om 
utviklingen av det 
moderne Norge

En rekke 
særegne 
overnatti
ngs-
steder



Digital utvikling



Vi er i gang med betydelige nye investeringer for å 
videreutvikle vår digitale bookingplattform og bygge ny 
internasjonal nettbutikk. 

Ny e-handelsløsning

• Ny e-handels plattform for B2C 
og B2B markedet (nettbutikk)

• Utvikling av ny CRM løsning

• Tilrettelegge plattformen for 
nye produktkonsept, relevante 
tilvalgs-produkter, bedre 
fleksibilitet knyttet til 
prising mm

• Integrasjon mot destinasjoner 
og tredjeparts 
bookingløsninger

• Integrert api-løsning opp mot 
B2B markedet

• Ny gruppebookingssystem for 
tog, båt og overnatting





Å reise er å leve
H.C. Andersen



MAKING CONNECTIONS


