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Endringer i busstilbudet når Beitstadsundbrua åpner 
 
Når den nye brua på fylkesvei 17 åpner blir det endringer på noen busslinjer som trafikkerer områdene 
Hjelnesset, Vellamelen, Beitstad og Malm. I tillegg er det opprettet nye innfartsparkeringer. 
 
Endringene vil fra og med fredag 3. april påvirke reisende på linje 630 Steinkjer - Follafoss – Vanvikan. Når 
skolelinjene igjen begynner å gå vil det også bli endringer for 7318 Beitstad - Jådåren og 7322 Vada - Malm skole. 
Når den nye brua blir asfaltert vil det også komme endringer på linje 680 Namsos - Steinkjer – Levanger. 
 
Linje 630 Vanvikan - Follafoss - Malm (fra og med 3. april) 
 
Brua åpner på ettermiddagen 2. april. Fra og med fredag 3. april vil linje 630 derfor ikke lenger betjene gamle 
fylkesvei 17. Linjen får altså ny trasé over Beitstadsundbrua, og ikke via Hjelnesset som i dag. Dette er med unntak 
av én avgang på skoledager - klokken 15.40 fra Campus Guldbergaunet til Vellamelen.  
Strekningen Holmvik - Malm vil kun betjenes på én avgang tur/retur på skoledager.  
 
Skolelinjer (gjelder når skolelinjene går igjen) 
 
Linje 7318 Beitstad - Jådåren vil få overgang til linje 630 på Østvik innfartsparkering (park & ride), og ikke på 
Vestvik. 
 
Linje 7322 Vada - Malm skole vil kjøre som før med unntak av at bussen vil snu på Holmvik, og ikke på Hjelnesset. 
 
Merk at disse skolelinjene nå er innstilt som følge av koronasituasjonen.  
 
Linje 680 Namsos - Steinkjer – Levanger 
 
Linje 680 vil kjøre gamle fylkesvei 17 om Vellamelen også i en periode etter at Beitstadsundbrua er åpnet. 
 
Når brua blir asfaltert senere i 2020, blir det imidlertid endringer også på denne linjen. Linje 680 vil da i hovedsak 
benytte nye fylkesvei 17 og kjøre traseen over Beitstadsundbrua. På noen avganger kjører linjen «gamle fylkesvei 
17» om Vellamelen. Dermed opprettholdes et direktebusstilbud også fra holdeplassene Sprova, Hjelnesset, 
Kråknesset, Vellamelen og Beitstad til og fra Steinkjer/Levanger og Namsos. Hvilke avganger som vil gå om «gamle 
fylkesvei 17» kommer det informasjon om. 
 
Bestillingstransport og tilbringertransport gjelder som før 
 
Beitstadområdet vil fremdeles ha tilbud om bestillingstransport til og fra Steinkjer mandag og torsdag, og internt i 
Beitstadområdet onsdag. Det vil fremdeles være tilbud om bestillingstransport for bosatte i gamle Verran kommune, 
med korrespondanse til linje 680. Denne korrespondansen vil kun være på Østvik frem til brua blir asfaltert og 
endringene trer i kraft for linje 680. 
 
LES MER: Bestillingstransport Steinkjer - grenderuter (pdf) 
 
LES MER: Bestillingstransport i Steinkjer kommune (inkludert gamle Verran kommune) 

mailto:atb@atb.no
http://www.atb.no/
https://www.atb.no/skoleruter/
https://www.atb.no/getfile.php/137908-1565787272/Rutetabeller/Bestillingsruter/2012%2002%2014%20bestillingstransport%20%20Steinkjer%20tilbud%20grendene.pdf
https://www.atb.no/steinkjer/category1950.html
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Innfartsparkeringer 
 
Det er opprettet innfartsparkeringer ved holdeplassene på Strømnes og Østvik (se kart). Begge parkeringsområdene 
er tilrettelagt for forflytningshemmede.  
 

 
Oppdaterte rutetabeller er lagt ut på atb.no og er søkbare i reiseplanleggeren. 
 
Kontaktperson:  
Harald Storrønning,  
direktør for rutetilbud og infrastruktur, AtB 
Tlf.: 473 10 923 
 

 

https://www.atb.no/rutetabeller/
https://www.atb.no/reiseplanlegger/?direction=1&tplang=no&from=&to=&Time=10%3A52&Date=01.04.2020

