Trondheim, 11.06.2020

Endringer i busstilbudet når Beitstadsundbrua gjenåpner
Når Beitstadsundbrua på fylkesvei 17 gjenåpner vil det bli endringer på to busslinjer. I tillegg er
det bygget nye innfartsparkeringer som vil betjenes av busslinjene.
Endringene vil påvirke reisende på linje 680 Namsos - Steinkjer – Levanger fra og med 22. juni og 630
Steinkjer - Follafoss – Vanvikan fra og med gjenåpningen 15. juni.
Linje 680 Namsos - Steinkjer - Levanger
Endringer trer i kraft først ved omlegging til sommerruter 22. juni. Linjen vil i hovedsak benytte nye fylkesvei
17 og kjøre traseen over Beitstadsundbrua, men på noen avganger på morgenen og ettermiddagen - og på to
avganger i helgene - kjører linjen «gamle fylkesvei 17» om Vellamelen. På den måten opprettholdes et
direktebusstilbud også fra holdeplassene Sprova, Hjelnesset, Kråknesset, Vellamelen og Beitstad til og fra
Steinkjer/Levanger og Namsos.
Følgende avganger fra Namsos betjener gamle fylkesvei 17:
Hverdag: avgang 05:30, 06:30, 07:30 og 08:30
Lørdag: avgang 09:50
Søndag: avgang 17:45
Følgende avganger fra Steinkjer betjener gamle fylkesvei 17:
Hverdag: avgang 15:35, 16:35, 17:35
Lørdag: avgang 15:35
Søndag: avgang 17:35
Linje 630 Vanvikan - Follafoss - Malm
Linje 630 vil gjenoppta avgangene linjen hadde før stengingen av Beitstadsundbrua i mai. Linjen kjører nye
fylkesvei 17 over brua, og vil kun betjene gamle fylkesvei 17 på én avgang på hverdager klokken 15:30 fra
Campus Guldbergaunet til Vellamelen. Strekningen Holmvik - Malm (Fv720) vil kun betjenes på én avgang
tur/retur på skoledager.
Bestillingstransport og tilbringertransport gjelder som før
Beitstadområdet vil fortsatt ha tilbud om bestillingstransport til og fra Steinkjer på mandag og torsdag, og
internt i Beitstadområdet på onsdager.
LES MER: Bestillingstransport Steinkjer grenderuter (pdf)
I Verran vil tilbringertransporten ha korrespondanse med linje 680 på Strømnes eller Østvik i stedet.
LES MER: Bestillingstransport i Verran
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Innfartsparkeringer
Det er bygget innfartsparkeringer ved holdeplassene på Strømnes og Østvik (se kart). Begge
parkeringsområdene er tilrettelagt for forflytningshemmede.
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