
Valdresekspressen 
til Lom og
Leirvassbu
Valdresekspressen forlenges  l Lom og 
Leirvassbu som en sommerrute fra 1. juli 
 l 4. september 2016. De  e gir mange 

nye muligheter  l bl.a. hy  e-  l-hy  e 
turister som skal på tur i Jotunheimen. 
Nå er det ingen grunn  l å ta med bilen 
 l  ells lenger!

Valdresekspressen
Oslo-Lom-Leirvassbu

Valdresekspressen Oslo-Beitostølen-Gjendesheim drives av 
AS Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap (JVB) med hoved-
kontor på Fagernes. JVB driver blant annet også MB Bi  horn 
på Bygdin (Eidsbugarden-Torfi nnsbu-Bygdin) og beltebilene 
Tyin-Tyinholmen-Eidsbugarden og Båtskaret-Bygdin.

Valdresekspressen har inn  l 8 daglige avganger fra Oslo. I som-
mersesongen kjører 3 av disse avgangene  l Gjendesheim. Fra 
2016 forlenges én avgang  l Leirvassbu via Lom samt én ek-
stra avgang  l Lom. Valdresekspressen vil korrespondere med 
lokalbussene  l/fra Juvasshy  a og Spiterstulen på Lom.

BILLETTINFO
Bille  er kjøpes på interne   (www.valdresekspressen.no).  
Vi har grupperaba   allerede fra 2 personer. Opplandstra-
fi kks kort for reiser internt i Oppland aksepteres.

GRUPPEBESTILLING
Store grupper (9 og fl ere) må forhåndsbes  lle  l JVB eller 
kjøpe bille  er på www.valdresekspressen.no. Grupperabat-
ten blir automa  sk trukket fra ved kjøp av interne  bille  er.

CATERING PÅ FAGERNES
Ny   av året er også at muligheten  l å bes  lle mat som hen-
tes på Fagernes. For å gjøre reise  den så kort som mulig  l-
later som regel ikke pausene et kafébesøk. I samarbeid med 
Skysskroa på Fagernes Skysstasjon kan passasjerene bes  lle 
mat på interne   inn  l 30 minu  er før ankomst. Skysskroa lig-
ger i umiddelbar nærhet  l holdeplassene på skysstasjonen.

FASILITETER PÅ BUSSEN
Våre busser er utstyrt bl.a. med gra  s WiFi, strømu  ak, 
3-punkts setebelte, to barnestoler, klimaanlegg, og toale  .

KORRESPONDANSER I OSLO
Valdresekspressen kjører på bes  lling via fergeterminalene 
 l Color Line, DFDS og Stena Line. Vi korresponderer også 

med Flybussen  l og fra Gardermoen. Gjennomgående 
bille    l Gardermoen kjøpes på interne   (www.valdresek-
spressen.no).

Valdresekspressen  l Leirvassbu Å reise med Valdresekspressen

www.facebook.com/valdresekspressen

www.valdresekspressen.no

AS Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap
Tlf: 61 36 59 00 – jvb@jvb.no – www.jvb.no

Rutetabell 01.07 – 04.09

Oslo – Lom – Leirvassbu
Avg. Oslo 0845 1505
Ank. Fagernes 1145 1812
Avg. Fagernes 1200 1815
Ank. Lom 1442 1920
Avg. Lom . . . 1920
Ank. Leirvassbu . . . 2025

Vik  g! Rutetabellen under viser kun de to avgangene som 
kjører Oslo – Lom – Leirvassbu med bare noen av stoppeste-
dene. Rutetabellen gjelder for perioden 01.07. – 04.09.

For fullstendig rutetabell se www.valdresekspressen.no.
Rutesøk på interne   vises foreløpig bare 100 dager frem i  d. 
Derfor vil f.eks. avganger 1. juli ikke være  lgjengelig for søk 
og booking før 23. mars. 

Merk! I forbindelse med spesielle arrangement hender det at 
vi kjører avganger som ikke står i rutetabellen eller kjører ru-
ter som egentlig er utenfor defi nert  dsperiode. Bruk derfor 
www.valdresekspressen.no ak  vt når du skal ut å reise.

Leirvassbu – Lom –  Oslo
Avg. Leirvassbu 1005 . . .
Ank. Lom 1105 . . .
Avg. Lom 1120 1545
Ank. Fagernes 1420 1843
Avg. Fagernes 1445 1900
Ank. Oslo 1800 2158

Vi tar forbehold om små minu  justeringer i endelig rutetabell.


