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Sommerruter fra mandag 27. juni 

Reise kollektivt i sommer? Sjekk sommerrutene fra AtB som starter mandag 27. juni.  

 

Kollektivtilbudet i fylket tilpasses etterspørsel og behov i sommermånedene. Sommerrutene varer 

fra 27. juni til 14. august.   

– Kapasiteten på tilbudet vårt med buss, trikk, båt og fleksibel transport i Trøndelag tilpasser vi til 

sommersesongen og de erfaringene vi har når det gjelder hvilke destinasjoner folk gjerne reiser til 

i ferien. For å sikre et best mulig tilbud i sommersesongen, har vi anledning til å sette inn ekstra 

kapasitet ved behov, som for eksempel ved større arrangementer, sier direktør for marked og 

kommunikasjon i AtB, Grethe Opsal.  

I Trondheimsområdet blir det omkjøring på enkelte busslinjer i sommer på grunn av vegarbeid, 

blant annet ved Trondheim sentralstasjon og i Roald Amundsens vei (Vestoppfarten). Regionlinjene 

følger også sommerruter, og det er viktig å merke seg at skolelinjene, som er åpne for alle 

reisende, ikke kjører i skoleferien.  

For båt er det også sommerendringer, blant annet går rute 980 (Namsos – Rørvik – Leka) nå 

innom nydelige Sør-Gjæslingan. I sommermånedene forbedrer AtB også tilbudet i Øyrekka med 

flere avganger og bedre kapasitet i helgene. 

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 sommerrutene 

for buss, båt og tog.  

Planlegg reisen ved å bruke reiseplanleggeren på atb.no og i appen AtB. Alle rutetabeller for 

sommeren ligger tilgjengelig på atb.no.  

 

Reis kollektivt til sommeropplevelser i Trøndelag  

Trøndelag er full av sommeropplevelser, og AtB bringer deg til flotte reisemål i hele fylket i 

sommer.  

Femundsmarka byr på vakker natur som blant annet kan oppleves fra sjøen, i kano, på sykkel eller 

i hengekøya. Du kan reise med AtB mellom Trondheim til Røros med linje 440 som korresponderer 

med linje 540 til Synnervika ved Femund. Videre kan du ta en uforglemmelig båttur på Norges 

tredje største innsjø med båten M/S Fæmund II. Bussen mellom Røros og Synnervika 

korresponderer med båten, noe som gir deg en enkel og sømløs reise. 

AtB tilbyr transport på bestilling fra mellom Væktarstua i Tydal og Nedalshytta. Her kan man 

bestille fleksibel transport som korresponderer med linje 430 både til og fra Trondheim. 

Nedalshytta er et ypperlig utgangspunkt for toppturer i Sylanmassivet. 

Med 7-dagers billetten «AtB SommerPass» kan du reise hvor du vil, så mye du vil i sju dager med 

buss, tog, fleksibel transport og båt for kun kr 990. Fra øyhopping og skjærgårdsferie til mat og 

drikkesafari gjennom det trønderske spiskammeret. Sommerpasset kan brukes fra 27. juni til og 

med 15. august og kjøpes i appen AtB Mobillett.  

https://www.atb.no/reiseinformasjon/
https://www.atb.no/aktuelt/sommeropplevelser-i-trondelag-article18630-28.html
https://www.atb.no/aktuelt/opplev-trondelag-med-atb-sommerpass-article16034-28.html
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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 hurtigbåt og ferge anbefaler vi å abonnere på trafikkmeldinger og/eller laste ned appene fra de 

ulike båtoperatørene.  

God tur og god sommer!  

Kontaktpersoner:  

Grethe Opsal 

direktør marked og kommunikasjon i AtB 

Tlf.:  924 71 195 

E-post: grethe.opsal@atb.no  

http://atb.no/avvik
mailto:grethe.opsal@atb.no

