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Gjelder fom. 13. august 2018 / v.1
Effective from August 13th 2018 / v.1

Tidligste passeringstider. I perioder med mye trafikk vil bussen kunne passere noen minutter senere.
Earliest departure. During peak hours, the bus may depart a few minutes later.

M2- Flatåsen
 VærestrøaVærestrøa
- Trondheim
sentrum (M2) - Flatåsen

Monday - Friday















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  































































































































































































































































































































































































 
 
 



































































































Fortsetter på neste side.
Continues on next page.

Info



Operatør - Nettbuss / Hittegods se atb.no for kontaktinfo
Operator - Nettbuss / Lost and found visit atb.no for contact info
For mer informasjon - atb.no / Ruteopplysning 177 / appen AtB Reise
For more information - atb.no / call 177 / use app AtB Reise
(K)NUTEPUNKT - overgang mellom flere ruter / easy transfer between routes

Holdeplassene i denne tabellen er et utvalg av holdeplassene på ruten.
I reiseplanleggeren på atb.no eller appen AtB Reise får du oversikt over
rutetider ved alle holdeplasser og sanntidsinformasjon for din rute.
The stops shown are a selection of the stops for this route. Use the travel
planner on atb.no or the app AtB Reise for a complete list of all stops and
their departures.

Key words in English
• Faste tider fom/tom = Set times from/to
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Tidligste passeringstider. I perioder med mye trafikk vil bussen kunne passere noen minutter senere.
Earliest departure. During peak hours, the bus may depart a few minutes later.

Flatåsen- M5- Værestrøa

Flatåsen - Trondheim sentrum (M5) - Værestrøa

Monday - Friday







  
  
  



































































































































 


 


 



 

 

 

























































































































































































































































































































































































       
       
       













































































































































































































































































































































































































































































































































































































Key words in English
• Faste tider fom/tom = Set times from/to
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Holdeplassene i denne tabellen er et utvalg av holdeplassene på ruten.
I reiseplanleggeren på atb.no eller appen AtB Reise får du oversikt over
rutetider ved alle holdeplasser og sanntidsinformasjon for din rute.
The stops shown are a selection of the stops for this route. Use the travel
planner on atb.no or the app AtB Reise for a complete list of all stops and
their departures.
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