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Her er en førjulsgave til reisende på Sveberg: – Vi 

har lyttet til dem 

Fra 2. januar blir det endringer på linje 86 (Hommelvik - Sveberg – Vikhammer) og linje 

311 (Trondheim – Stjørdal). Dette påvirker reisende på Sveberg. 

– Vi beklager de ulempene som det midlertidige tilbudet har medført for de reisende på Sveberg. 

Nå er vi glade for å ha funnet en bedre løsning, sier Harald Storrønning, direktør for 

tilbudsutvikling og mobilitet i AtB. 

I 2021 startet utbyggingen av motorveien gjennom Malvik. Arbeidet har ført til et redusert 

busstilbud for beboerne på Sveberg.  

Passasjerer fra boligområdet i Malvik har i en tid måttet ta linje 86 med bussbytte i Leistadkrysset. 

Det har ikke fungert optimalt. Nå gjør AtB svært etterlengtede endringer. 

– Vi har lyttet til de reisende, sier Storrønning om endringene som vil gjelde fra nyttår. 

Tilbake som normalt i helgene 

Mens sprengningsarbeid på E6 vedvarer, må linje 311 fortsatt kjøre om på Fv950 for å sikre at 

bussen kommer frem i tide. 

Men i helgene vil linje 311 igjen betjene holdeplassen på Sveberg som normalt. Det samme gjelder 

i rushtid i ukedagene. 

Samtidig vil linje 86 ikke lenger gå til Leistadkrysset, men til Strindheim – der metrolinje 1 møter 

passasjerene med hyppige avganger. 

– Mange som ønsker å benytte buss 

Ordfører Trond Hoseth (Ap) i Malvik har vært i tett kontakt med AtB. Han tror de nye 

ruteendringene vil gi et tryggere og mer forutsigbart kollektivtilbud for reisende til og fra Sveberg. 

– Det er veldig bra at AtB nå har lyttet til tilbakemeldingene fra brukerne og legger om 
omstigningspunktet. Dette gjør jo at reisende fra Sveberg ikke bare kan komme seg videre med 
linje 1, men at de får tilgang til hele nettet av linjer, sier Hoseth. 
 

– Tilbakemeldingene viser også at det er mange som ønsker å benytte buss, men med de 

utfordringene som har vært med omstigning på Leistad, har en valgt andre løsninger. Nå håper jeg 
innbyggerne på Sveberg tar i bruk det nye tilbudet når det nye året kommer, sier ordføreren. 
 
Slik blir endringene 

Mandag til fredag  
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• Linje 86 kjører fra Svebergkrysset til Strindheim, slik at reisende slipper å bytte buss på 
Leistadkrysset som i dag. Korresponderer med linje 1 mot sentrum på Strindheim. Dette 
gjelder kun på ukedager utenom rushtid, forutenom skoleturer til og fra Malvik vgs.  

• Korrespondanse mellom linje 86 og 311 på Leistadkrysset utgår.  

Lørdag og søndag 

• Linje 311 flyttes tilbake fra Fv950 til E6 og betjener holdeplassen Sveberg.  

• Ingen avganger for linje 86. 

 

Kontaktpersoner:  

Harald Storrønning 

direktør for tilbudsutvikling og mobilitet i AtB 

Tlf.:  473 10 923 

E-post: harald.storronning@atb.no  

Trond Hoseth 

ordfører i Malvik kommune 

Tlf.: 982 15 212 

E-post: trond.hoseth@malvik.kommune.no 
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