742

Levanger > Ekne > Levanger

Gjelder fom. 12. August 2020 / v.2
Effective from August 12th 2020 / v.2

mandag - fredag /
Monday - Friday

Dagkode* / Day codes*
Levanger stasjon

35
08:50 A

Levanger vgs.

08:53

Gråmyrbakken nord

08:56

Skogn sentrum

09:00

Fiborgtangen

09:05

Strandkorsen

09:11

Ekne sentrum

09:18

Falstad øvre

09:18

Østhaugen

09:19

Jevika

09:19

Østhaugen

09:19

Ekne sentrum

09:20

Kjølåskorsen

09:25

Dahling

09:31

Ronglan stasjon

09:33

Skjerve

09:37

Holåsen vest

09:43

Skogn sentrum

09:48

Gråmyrbakken nord

09:52

Levanger vgs.

09:57

Levanger stasjon

10:00

Korrespondanse 741, skoledager / Corresponds with 741, only on school days

Info

A

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

742

Levanger > Ekne > Levanger

Gjelder fom. 12. August 2020 / v.2
Effective from August 12th 2020 / v.2

mandag - fredag /
Monday - Friday

35

Dagkode* / Day codes*
Levanger stasjon

12:45

Levanger vgs.

12:48

Magneten

12:50

Skogn sentrum

12:59

Skjerve

13:05

Ronglan stasjon

13:09

Ekne sentrum

13:28

Strandkorsen

13:34

Fiborgtangen

13:38

Skogn sentrum

13:43

Magneten

13:51
13:52

Levanger vgs.
Levanger stasjon

T

13:56 T

Mulig videre reise med tog / Further travel with train possible. Se sj.no
Planlagt endring på togtilbudet:
Det er planlagt en justering på togtilbudet i
desember 2020 som kan medføre at enkelte
bussavganger også må endres.
Se atb.no og sj.no for oppdatert informasjon.

Info

Reisegarantien gjelder ikke for videre reise
fra tog til buss eller fra buss til tog.

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

