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Juleruter på buss, trikk og båt  

Skal du reise kollektivt i jula? Sjekk julerutene fra AtB som starter 24. desember                    

Kollektivtilbudet tilpasses etterspørsel og behov i julen. Julerutene er fra og med 24. desember til 

og med 1. januar.  

Oppdatert reiseinformasjon for kollektivreiser med buss, trikk, fleksibel transport, båt og ferge for 

jula 2022 finner du i appen AtB eller på atb.no. 

Regionlinjene følger også julerutene, og det er viktig å merke seg at skolelinjene som er åpne for 

alle reisende, ikke kjører i skoleferien. 

Bedrer juletilbudet på fergerute 

For turer med fergerute 820 (Dyrøy - Øyrekken) på julaften og 1. juledag må det bestilles innen 

23. desember klokka 18.00. Det samme gjelder for rute 825 på julaften.  

Det er vanlig søndagsrute for rute 850 (Dypfest – Tarva) både 1. og 2. juledag. Men nytt for året 

er at det ellers er vanlige hverdagsruter, etter bestilling. 

Det er gode julenyheter for reisende på strekningen. 

– Rute 850 får et bedre tilbud enn tidligere, sier direktør for tilbudsutvikling og mobilitet i AtB, 

Harald Storrønning. 

Like fleksibelt i jula 

Fleksibel transport er et tilbud i alle kommuner i Trøndelag, og her er tilbudet likt gjennom hele 

året.  

Unntaket er transport til og fra annen rutegående kollektivtrafikk, som følger julerutene for buss, 

båt og tog. 

– Har du spørsmål knyttet til rutetilbudet, billettløsningene våre eller andre ting du lurer på, er det 

bare å ta kontakt med en av våre kundebehandlere. De er klare for å hjelpe både på chat, telefon, 

e-post eller i sosiale medier, sier Storrønning. 

Følg med på driftsmeldinger 

Dersom det oppstår større avvik som påvirker rutetilbudet, vil vi informere om dette i appen AtB 

og på atb.no/avvik.  

For å få oppdaterte driftsmeldinger for hurtigbåt og ferge, anbefaler vi å laste ned appene fra de 

ulike båtoperatørene eller abonnere på SMS-tjenester.  

Komplett oversikt over julerutene 2022: https://www.atb.no/helligdagsruter/  

God jul og god tur!          
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Kontaktpersoner:  

Harald Storrønning 

direktør for tilbudsutvikling og mobilitet i AtB 

Tlf.:  473 10 923 

E-post: harald.storronning@atb.no  

Ole-Fredrik Lambertsen 

kommunikasjonsrådgiver i AtB 

Tlf.: 452 59 226 

E-post: ole-fredrik.lambertsen@atb.no  
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