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Sånn påvirkes kollektivtrafikken av sykkelrittet
Arctic Race of Norway 14. august
Søndag 14. august er det klart for finale i sykkelrittet Arctic Race of Norway i
Trondheimsområdet. Dette påvirker samtlige busslinjer som går gjennom Trondheim
sentrum mellom klokken 06:00 og 21:00.

Kollektivtrafikken vil påvirkes hele søndagen, både før, under og etter rittet. Olav Tryggvasons gate er
stengt for kollektivtrafikk hele dagen og bussene kjører derfor alternative traséer via Fjordgata og
Trondheim sentralstasjon. Det fører til at disse holdeplassene ikke blir betjent 14. august mellom
klokken 06:00-15:30 og 18:15-21:00:
•
•
•
•

Dronningens gate
Olav Tryggvasons gate
Bakkegata
Solsiden

Nærmeste holdeplass til Solsiden er Trondheim Sentralstasjon, og nærmeste holdeplass til
Dronningens gate, Olav Tryggvasons gate og Bakkegata er Prinsens gate.
Regionlinjene betjener holdeplassene Prinsensgate P1 og Prinsensgate P2.
Trondheim sentrum helt stengt for trafikk under selve rittet
I tidsrommet mellom klokken 15:30 og 18:15, når rittet foregår, vil Trondheim sentrum stenges for
all trafikk. Dette fører til endringer av start- og endeholdeplass på flere linjer og noen innstilte
avganger.
– Det betyr i praksis at mellom disse tidspunktene vil vi ikke kunne betjene noen av holdeplassene
i Trondheim sentrum. Ingen linjer vil kjøre gjennom sentrum, noen får endret start- og
endeholdeplass og enkelte avganger blir innstilt, sier Grethe Opsal, direktør for marked og
kommunikasjon i AtB.

Detaljert info og kart finnes på nettsiden vår atb.no
Fergeavganger innstilles
To fergeavganger på fergerute 880 (Flakk-Rørvik) innstilles som følge av stengte veier:
Klokken 13:30 og 14:00 fra Rørvik
Klokken 14:00 og 14:30 fra Flakk
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Se på sykkelrittet i Trondheim sentrum?
Skal du se på sykkelrittet i sentrum tar du buss til Solsiden, Lerkendal, Trondheim Sentralstasjon eller
Hospitalkirka, og går videre inn til sentrum. Trikk og tog går som normalt.
– Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i endringene på sin linje, beregne god tid, kose seg med
arrangementet og vise hensyn til hverandre. Det er mange som skal reise samtidig som flere veier er
stengt, sier Opsal.
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