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Den 13 december 2015 inför Din Tur nya turlistor 
Den 13 december får alla busslinjer i Västernorrlands län nya turlistor, i vissa fall 
innebär det förändringar.  

För att öka punktligheten på bussarna i Härnösand så att resenärerna ska hinna med övergång i 
stadstrafik, ändras turlistorna för linjerna 24, 39 och 58. Linje 201 mellan Härnösand och Sundsvall 
ändrar en avgång till start kl. 05.10 från stadsparken. Turen passerar Härnösands Central 05.15 och 
ansluter till Sundsvalls Centralstation kl. 06.05, vilket är 15 minuter före SJ avgång med tåg mot 
Stockholm. – Förändring av tidtabellerna i Härnösand gör att resenärerna enklare kan använda och 
lita på kollektivtrafiken. Jag uppmanar resenärerna att se förändringarna för linjerna 24,39 och 58 
på vår hemsida eller kontakta Din Turs kundtjänst, säger Sten-Olov Berg, Planeringschef på Din 
Tur.
Under ombyggnaden av Västra kanalbron trafikerar linje 201 inte förbi Härnösands teater. Västra 
kanalbron beräknas vara ombyggd 6 mars 2016. På Härnösands Central ändras hållplatslägen 
varifrån bussarna anländer och avgår, se information på skyltar och monitorer på Härnösands 
Central. 

I Timrå övertar linje 611 linje 610:s trafikering på kvällar och helger. Linje 611 trafikerar därmed 
Stavreviken även på kvällar och helger. 

För den anropsstyrda trafiken sker en förändring. Beställning ska göras senast kl. 19. 00 dagen innan 
avresa. Detta gäller för linjerna 631, 633, 634, 635, 636, 637 samt linje 638. 

X-trafik startar en ny och snabbare linje mellan Hudiksvall och Sundsvall. Linje 329 ersätter linje 29 
och kommer att gå som snabbuss med stopp på Hudiksvalls station, torget i Harmånger, Jättendal, 
järnvägsstationen i Gnarp, Årskogen, Tullgatan i Sundsvall och på Navet i Sundsvall.  
I Ånge ändras ändhållplatsen för linje 194 från Grundsjön korsningen till Oxsjöns vägskäl. 

Inom de tre kommunerna Örnsköldsvik, Kramfors och Sollefteå görs endast mindre justeringar av 
turlistorna.  

Sedan turlisteskiftet 2014 finns inte längre turlistorna i tryckt format. Det beror på att anpassningar 
och förändringar ofta sker i busstrafiken, vilket gör att en tryckt turlista snabbt blir inaktuell. Din Tur 
kundservice som nås på telefonnummer 0771-100 110, hjälper de som behöver svar på frågor och 
hjälp med åtkomst av turlistor. 
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