7109 Namsvatn > Røyrvik

Gjelder fom. 10. August 2020 / v.1
Effective from August 10th 2020 / v.1

mandag - fredag /
Monday - Friday

Dagkode* / Day codes*

08:10

Søråsen

08:16

Vektarlia

08:26

Kirkekrysset

08:31

Røyrvik barne- og ungdomsskole

08:32

Info

Namsvatn

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.

Hvis rute inneholder dagkoder kjører de kun disse dager - mandag=1 / tirsdag=2 / osv.
If your route uses day codes it operates only on those days - Monday=1 / Tuesday=2 / etc.
Glemt noe? Se atb.no/hittegods Forgot something? Visit atb.no/en/lost-and-found/
Mer informasjon • More information - app AtB Reise / atb.no / +47 478 02 820

7109 Røyrvik > Namsvatn

Gjelder fom. 10. August 2020 / v.1
Effective from August 10th 2020 / v.1

mandag - fredag /
Monday - Friday

Dagkode* / Day codes*

14:45

Kirkekrysset

14:46

Vektarlia

14:51

Søråsen

15:00

Namsvatn

15:06

Info

Røyrvik barne- og ungdomsskole

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.

Hvis rute inneholder dagkoder kjører de kun disse dager - mandag=1 / tirsdag=2 / osv.
If your route uses day codes it operates only on those days - Monday=1 / Tuesday=2 / etc.
Glemt noe? Se atb.no/hittegods Forgot something? Visit atb.no/en/lost-and-found/
Mer informasjon • More information - app AtB Reise / atb.no / +47 478 02 820

