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Nya tidtabeller för Din Tur från 11 december 
 

Den 11 december 2016 inför Din Tur nya tidtabeller för alla busslinjer i 

Västernorrlands län, i vissa fall innebär det större förändringar. 

Mer än fördubblat antal turer på linje 41 Matfors-Sundsvall 

Linje 41, Matfors-Sundsvall, som i nya tidtabellen heter 141 får mer än fördubblat antal turer 

än tidigare. ”Det är en stor förbättring för de som arbetspendlar på sträckan Matfors-

Sundsvall” säger Sten-Olov Berg, trafikplanerare på Din Tur.  

Linje 141 har i stor utsträckning kopplats mot linje 143 som tidigare hette 43 och går mot 

Sörfors. Linje 42 Matfors-Sundsvall via Viforsen som i nya turlistan heter 142 kommer att få 

något färre turer. 

Ny direktlinje på sträckan Härnösand – Örnsköldsvik ger bättre restid och förbättrar 

arbetspendlingen 

Nya linje 50 kommer att trafikera sträckan Härnösand till Örnsköldsvik längs med E4 och 

Höga Kusten. ”Den är framtagen för att förbättra för de som arbetspendlar på sträckan. 

Linje 50 kommer inte trafikera sträckan Veda till Lunde och därför kommer fler turer att 

tillkomma på linje 90 som kör sträckan Härnösand till Kramfors” säger Sten-Olov Berg. 

Linje 202 går hela vägen från Kramfors-Ullånger 

Linje 202 kommer att gå från Kramfors hela vägen till Ullånger så att man kan ta sig till/från 

linje 50 och bland annat till/från Örnsköldsvik.  

Linje 10 Sundsvall-Örnsköldsvik-Umeå avvecklas 

Resenärer på sträckan Sundsvall-Umeå hänvisas till befintliga busslinjer eller tåg. 

Linje 219 och 220 i Kramfors läggs ihop 

Linje 219 och 220 i Kramfors läggs ihop till en linje, 219, där bussen kommer starta från 

kvarteret Uttern/Vesslan, Resecentrum via Brunne till och från Alvägen i Frånö. 

”Det är viktigt att man kommer ihåg att det är nya tidtabeller från 11 december då det kan 

förekomma tidsjusteringar. Tidtabellen kan laddas hem via Din Turs app eller dintur.se. Har 

man inte möjlighet att ladda ner sin tidtabell kan man kontakta vår Kundservice på 0771-

100 110 så hjälper de till.” Säger Michaela Björk, Projektledare på Din Tur. 
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