Trondheim, 19.06.2020

Sommertilbudet i Trondheimsområdet fra mandag 22. juni
Sommertilbudet 2020 baserer seg på det tilbudet som ble innført 3. august i fjor, men er tilpasset
nedgangen i antall reisende vi har sett den siste tiden. Ved utgangen av mai var det cirka
halvparten så mange reisende, sammenlignet med samme tid i 2019.
Dette er den første sommeren med ny struktur på kollektivtilbudet, etter endringen i fjor. Derfor vil vi følge
nøye med og gjøre oss nye erfaringer.
For å opprettholde et godt tilbud med færre avganger, blir det på enkelte linjer gjort endringer i traseer. I
tillegg vil noen linjer bli påvirket av veiarbeid og noen av de mindre trafikkerte linjene som i all hovedsak
benyttes av skoleelever, vil ikke gå i sommerperioden.
Det vil også settes inn ekstra kapasitet på enkelte linjer og avganger der det er behov.
Årets sommertilbud innføres samtidig med skoleferien. Reiseplanleggeren på atb.no og i appen AtB Reise er
oppdatert, og rutetabellene er tilgjengelig på atb.no.
Linjer med endringer i sommer
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Linje 24 (City Syd/Sjetnmarka -) Kroppanmarka - Trondheim S vil ikke gå på hverdags- og
lørdagskveldene etter klokken 20:00. I stedet vil linje 10 Rate/Ratesvingen - sentrum - Strindheim –
Sæterbakken få utvidet trasé og starte i Sjetnmarka på de tidspunktene. Merk også driftsavvik på
linje 10 og midlertidig linje 910 i forbindelse med stenging i Granåsvegen.
Linje 12 Dragvoll - Strindheim - sentrum - Marienborg vil ikke betjene Nidarø, og alle turer avsluttes
på St. Olavs hospital vest.
Linje 14 Lerkendal - Brundalen - Strindheim vil ha første holdeplass på Bratsbergveien.
Linje 26 Sentrum - Skistua vil kun gå i helgene.
Linje 73 Tempe - Bostad - Klæbu vil ikke kjøres grunnet veiarbeid i Bratsbergveien.
Linje 80 (Vikåsen -) Jonsvatnet - Solbakken - Lohove kjøres ikke.
Linje 81 Bratsberg kirke - Nyjord (- Bruråk) kjøres ikke.
Linje 85 Sneisen - Hommelvik kjøres ikke.
Linje 86 Hommelvik - Sveberg - Vikhammer kjøres ikke.
Linje 88 Brekkåsen - Melhus skysstasjon, men linje 71 betjener i stedet Brekkåsen snuplass.

Sommerrutene varer fra 22. juni til 10. august.
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