
Bussiga 
fakta
O M  A T T  Å K A  B U S S  M E D  D I N  T U R



Att åka buss är inte bara smidigt, du gör 
också en insats för miljön. Ju fler som 
åker kollektivt desto mindre utsläpp av 
avgaser eftersom antalet fordon på våra 
vägar minskar. Det påverkar luften vi 
andas, framför allt i tätorterna. Dessutom 
kör alla våra bussar med fossilfritt bränsle. 
Bränslet innehåller bara ämnen som går 
att återskapa, vilket betyder att vi spar 
jordens resurser. Att åka kollektivt i 
Västernorrland är helt enkelt klimatsmart 
och det är vi stolta över. 

Tillsammans 
reser vi smartare



T I D TA B E L L E R
Du kan hämta den tidtabell som är aktuell för just din sträcka 
på dintur.se. Om du har en smartphone kan du gratis ladda 
ner appen Din Tur. Där går det bra att se tidtabeller, trafik
avvikelser och att köpa enkelbiljett.  
   Ibland måste du byta buss för att komma till slut desti  
na   tionen. Den informationen finns i tidtabellen under 
kolumnen ”Byten”. 

För att underlätta 
ditt klimatsmarta val 

kommer här några 
tips på vägen. 



 

1 .  F Ö R S Ä L J N I N G S S TÄ L L E N

Du kan köpa din biljett på något av våra försäljningsställen. 
Det kan till exempel vara på resecentrum och turistbyrån 
eller i vissa butiker och kiosker. De flesta av våra försäljnings
ställen är utmärkta med en Din Turvimpel. Här kan du både 
köpa enkelbiljett och ladda reskort. Det går bra att betala 
kontant eller med betalkort. 

Ditt närmaste försäljningställe hittar du på dintur.se.

H Ä R  KÖ P E R  D U  B I L J E T T E R
För att spara tid är det klokt att ha köpt biljetten innan du 
går på bussen och att ha den redo att visa för kortläsare 
eller chaufför. Biljettkontroll förekommer ibland, tänk på 
att behålla din biljett under hela resan. 



2 .  B U S S E N

På bussen tas inga kontanter emot. Det innebär att du måste 
använda betalkort, till exempel VISA/Mastercard, för att köpa 
enkelbiljett eller ladda reskort med ny period eller reskassa. 
De flesta kort utom American Express och Diner accepteras. 

 
3 .  S M A R T P H O N E

Ladda gärna ner Din Turs app. Den är gratis och här kan du 
köpa en enkelbiljett innan du stiger ombord som du smidigt 
betalar med exempelvis bankkort eller Swish. Var beredd att 
visa upp mobilbiljetten för busschauffören. 

 
4 .  W E B B S H O P

I Din Turs webbshop, dintur.se, kan du ladda ditt reskort 
med ny period eller reskassa. Du kan även se ditt saldo. När 
du laddat ditt kort kan du aktivera kortet på bussen tidigast 
dagen efter. 



Å L D E R S R A BAT T E R
Du som är barn, ungdom eller senior reser kollektivt till 
ett rabatterat pris. Rabatten gäller på periodkort relation, 
periodkort kommun, länskort, periodkort norrlandsresan, 
reskassa och enkelbiljett. Rabatter kan variera från kommun 
till kommun. Mer information om vad som gäller i din 
kommun hittar du på dintur.se. 

Det är viktigt att ha rätt biljett när du reser med bussen. 
Biljettkontroller genomförs regelbundet och om du inte 
har en korrekt biljett får du betala en tilläggsavgift på 
1 200 kronor.

SÄ KE R H E T
I Sverige är det lag på att använda säkerhetsbälte om det 
finns sådana i bussen. Under den mörka årstiden är det 
bra om du använder reflex så att busschauffören ser dig 
vid hållplatsen. Ett annat tips är att tända belysningen i 
din mobiltelefon när bussen närmar sig.



FA K TA  D I N  T U R
Kollektivtrafiken i Västernorrlands län drivs under varumärket Din Tur. 
I konceptet ingår busstrafik, tågtrafik samt färdtjänst och sjukresor. 
Bakom konceptet står Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndig
heten i Västernorrlands län vars medlemmar är länets samtliga 
kommuner och Region Västernorrland.

B R A  AT T  VE TA
För att spara tid är det smart att ha köpt sin biljett innan 
resan, som enkelt visas för chauffören eller i kortläsaren i 
främre delen av bussen.
   På stadsbussarna åker barnvagnar med i mån av plats 
och tas ombord vid mittendörrarna. På övriga bussar 
placeras barnvagnar i lastutrymmet medan barnet åker i 
barnvagnsinsatsen som placeras på ett säte. 
   Om det finns plats kan du ta med cykel kostnadsfritt i 
bussens godsutrymme. Tätortsbussar kan ej ta cyklar undan
taget hopfällbar cykel/vikcykel som räknas som handbagage. 
I hopfällbart läge får den tas med ombord på alla bussar i 
mån av plats, utan avgift.
   Mindre pälsdjur i anpassad väska/bur med maxmått 
45x35x20 cm samt assistanshund i arbete får åka med gratis 
och placeras på anvisad plats. 
   Cyklar och djur är ej tillåtna på Ybuss linje 98 och 100.
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