
 

 

 Trondheim, 24.05.2019 

 

 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 

Her skal regionbussene stoppe i Trondheim etter 3. august 
 

Det blir endringer også for dem som reiser med regionbuss inn til Trondheim sentrum etter 3. 

august. Målet er bedre flyt og lettest mulig overgang til andre linjer. 

 

De elleve regionlinjene skal betjene holdeplasser og knutepunkt i Trondheim sentrum som gjør det mulig å 

skifte over til bylinjer. Linjene som i større grad brukes av daglige arbeidsreisende (blått i kartet under) 

betjener noen flere holdeplasser enn de litt lengre reisene (oransje i kartet). 

 

Mindre trengsel i Trondheim sentrum 

 

Ett av målene med omleggingen av bussystemet i Trondheimsområdet er å unngå at busser må vente for å 

komme inn til holdeplassene. Det er også tatt med i vurderingen når holdeplasser for regionbussene er lagt. 

Merk også at det er opprettet en ny holdeplass «Olav Kyrres gate» på Elgeseter. 

 

Den blå linjen viser holdeplasser og kjørerute for linjene: 

 

• 310 Stjørdal - Trondheim - Orkanger - 

Fannrem 

• 330 (Trondheim) - Stjørdal - Selbu - 

(Tydal) 

• 340 Trondheim - Støren - Røros  

(gjelder linje til/fra Støren) 

• 410 Trondheim - Orkanger via Fv 800 

• 450 Trondheim - Stadsbygd - Rissa - 

(Råkvåg)  

 

Den oransje linjen viser holdeplasser og 

kjørerute for linjene: 

 

• 320 Trondheim - Orkanger - Hitra - Frøya  

• 340 Trondheim - Støren - Røros  

(gjelder linje til/fra Røros) 

• 350 Trondheim - Rissa - Osen  

• 460 (Trondheim) - Orkanger - Meldal - Berkåk  

• 470 (Trondheim) - Orkanger - Kyrksæterøra - (Aure)  

• 480 (Trondheim) - Støren - Berkåk - Oppdal  

 

Vedlagt er også kart som viser kjørerutene og holdeplasser for både regionbussene og bybussene i 

sentrumsområdet av Trondheim. 

 

Kontaktperson:  

Harald Storrønning,  

direktør for rutetilbud og infrastruktur, AtB 

Tlf.: 473 10 923 

Bildet vedlagt som PDF i e-posten 
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