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Resandet väntas öka – Din Tur sätter in alla tillgängliga bussar  

Inför skolstarten förväntas resandet i kollektivtrafiken öka igen. Din Tur sätter in alla tillgängliga 

bussar under rusningstid för att minska trängsel och uppmanar resenärer att fortsatt välja andra 

färdsätt och att undvika rusningstid om möjligt. 

– Vi kör full trafik och har tillsammans med trafikbolagen satt in alla tillgängliga bussar under 

rusningstid. Vi har ett begränsat antal bussar och förare att utöka trafiken med och de kommer 

förstärka de avgångar där behovet är som störst säger Andreas Pettersson, Trafikchef på Din Tur. 

Snart börjar skolorna och många börjar jobba igen efter semestern. Även gymnasier och högskolor 

kommer att öppna. Detta kan medföra risk för trängsel i kollektivtrafiken.  

 

- Reseplaneraren kommer uppdateras med information om linjer eller avgångar som har risk för 

trängsel. När en sådan avgång söks kommer en i-symbol med mer information att synas. Undvik 

dessa avgångar om du kan så att de som måste resa kan göra det på ett tryggt sätt säger Andreas 

Pettersson, Trafikchef på Din Tur. 

– Vi följer och analyserar trafikflödet kontinuerligt för att kunna optimera de extra bussarna där det 

behövs som mest. Det är extra viktigt att alla resenärer visar sin biljett för läsaren eftersom det är 

därifrån vi hämtar statistik, säger Andreas Pettersson, Trafikchef på Din Tur. 

 

Kontakt 

Andreas Pettersson 

andreas.pettersson@dintur.se 

072 – 143 40 50 

 

Fakta Din tur  

Din Tur är Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns transportkoncept 

för kollektivtrafiken i Västernorrlands län. Dagligen trafikerar de mellan länets kommuner, inom 

kommunerna och tätortstrafik i Härnösand, Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik. 10 600 000 resor 

görs varje år med Din Tur. 90% av resorna sker med buss, resten med tåg eller färdtjänst/sjukresa. 
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