
 

 

  Trondheim, 14.06.2019 

 

 

Ta bussen til Gjevilvasshytta i sommer!  

Mandag 24. juni åpner sommerruta med buss fra Oppdal skysstasjon til Gjevilvasshytta. 
Turisthytta er et godt utgangspunkt for en dagstur eller videre ferd i vakre Gjevilvassdalen og 
Trollheimen. 

Hver torsdag og søndag fra 24. juni til 15. september kjører rute 580 Oppdal - Gjevilvasshytta tur/retur. 
Gjevilvasshytta er betjent hele denne perioden.  

Korresponderer med buss og tog 

Rute 580 vil korrespondere med tog og buss til og fra Oppdal skysstasjon, noe som gjør at kundene kan reise 
kollektivt hele veien. Du kan også reise til togstasjonen fra Kristiansund og Sunndalsøra med FRAM Ekspress. 

Eksempler på hvordan du kan reise med buss og tog til og fra rute 580: 

Til Gjevilvasshytta 

• På torsdager ankommer rute 480 Støren - Berkåk - Oppdal skysstasjonen kl. 15.17, og 
korresponderer med rute 580 som starter fra Oppdal skysstasjon kl. 15.25. Bussen til Gjevilvasshytta 
vil vente til rute 480 har ankommet, også ved forsinkelser, slik at de som skal være med videre er 
sikre på å komme helt frem.  

• Reisende nordfra kan enkelt ta tog til rute 580. Torsdag og søndag ankommer toget Oppdal kl. 15.01, 
før bussen går til hytta 15.25 på torsdager og 15.15 på søndager.  

Fra Gjevilvasshytta  

• Reisende som skal fra Gjevilvasshytta og nordover på søndager ankommer Oppdal skysstasjon 
klokken 16.25. Bussrute 480 som går til Trondheim via Berkåk og Støren har avgang kl. 16.30.  

• Sørover vil det være enkelt å kombinere buss med tog på hjemreisen. Rute 580 ankommer Oppdal 
skysstasjon 16.25 (søndag) eller 16.35 (torsdag), før toget sørover går kl. 17.06.  

Finn rutetabell for rute 580 Oppdal - Gjevilvasshytta og rute 480 (Trondheim) - Støren - Berkåk - Oppdal. 
Finn togtider på vy.no. Planlegg reisen i appen AtB Reise eller i vår reiseplanlegger. 

Kjøp billett på forhånd 

Du kan også betale reisen med AtB Mobillett, bankkort og reisekortet t:kort. Ved kontant betaling vil det 
komme et ombordtillegg. Forhåndskjøpt billett lønner seg! 

• Pris voksen kr. 38 

• Pris barn kr. 19 

LES MER: Slik kjøper du billett 

 

Kontaktperson:  
Grethe Opsal,  
direktør for kommunikasjon og drift, AtB 
Tlf.: 924 71 195 

https://www.atb.no/getfile.php/1313471-1528793998/Rutetabeller/Sommer2018/AtB_rute580.pdf
https://www.atb.no/getfile.php/1315002-1528101753/Rutetabeller/Sommer2018/AtB_rute480.pdf
http://www.vy.no/
https://www.atb.no/atb-reise/
https://www.atb.no/reiseplanlegger/
https://www.atb.no/billett/

