Medan sommaren fortfarande ger oss sol, värme och uteliv börjar vi på Dalatrafik förbereda oss
inför hösten. Nu ses vi snart på bussen igen!

NYA TIDTABELLER FRÅN DEN 13 AUGUSTI
Hösten är en bra tid att starta och återuppta goda vanor. Det är dags för vardagsliv igen och vi
vet att fler väljer att åka kollektivt. Många linjer och avgångar som inte behövdes under
sommaren kommer nu tillbaka i tidtabellerna. Skolornas behov är ofta styrande och det kan
därför finnas förändringar för att bättre passa skolornas nya scheman.
Kolla extra noga på linjer du brukar åka med. Alla ändringar finns på vår hemsida och framgår
redan nu om du söker din resa eller laddar ned/beställer hem en ny tidtabell.

LUDVIKA STADSTRAFIK
Vi anpassar oss efter både nya och kommande förändringar i Ludvika. Stadstrafikens tidtabeller
anpassas dessutom för att göra resan mer effektiv för dig som även reser med Tåg i
Bergslagen mot Borlänge/Falun, Örebro och Västerås.

•
•

Linje 44 är en ny linje i Magnetenområdet (som linjerna 42 och 43 tidigare trafikerat).
Linjerna 41, 42 och 43 får delvis nya linjesträckningar och nya avgångstider. Några
hållplatser tas bort, några nya tillkommer. Linje 42 och 43 körs längs Grottvägen istället för
Tre Krokars gata.

•

Flextrafiken startar tidigare på vardagar. Beställ din resa redan från kl 08.15.

TORSÅNG

•

Linje 211 trafikerar i fortsättningen endast sträckan Borlänge – Torsång – Ornäs. Vid
kiosken i Ornäs finns goda anslutningsmöjligheter till linje 154 för dig som reser mellan
Torsång och Falun.

•

Linje 210 är en ny linje som trafikerar byarna öster om Torsång, t ex Tronsjö, Dalvik och
Milsbo. Denna linje är anpassad till skoltiderna och har sin slutpunkt i Borlänge eller Ornäs
beroende på avgång.

ÄNDRAD KÖRVÄG VID KNUTPUNKTEN
Falu kommun genomför under hösten byggarbeten vid Knutpunkten. Detta betyder att
hållplatsläge K (Holmtorget) inte kan användas. Körvägen för linje 14 ändras tillfälligt och angör
istället hållplatsläge J (Korsnäsvägen). Restiden förlängs något och tidtabellen har därför
anpassats till den nya sträckningen.

OBS! ALLA HELGONS DAG ÄR RÖD DAG!
Lördagen den 4 november är en röd dag i almanackan och busstrafiken går då som en söndag.
Nattrafiken går däremot som en vanlig lördag (natt mot söndag). Kolla en extra gång när du
ska resa!

FÄRRE AVGÅNGAR UNDER HÖSTLOVET
I år är det höstlov under vecka 44 – från den 30 oktober till den 3 november. Observera att
avgångar med anmärkning A i tidtabellen endast går på skoldagar och därför är inställda
under höstlovet.

DUBBELT SÅ MÅNGA FÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN!
Under 2017 har vi fördubblat antalet försäljningsställen. Snart finns ett i varje kommun och på
vissa orter är de ännu fler. Hos våra försäljningsställen kan du köpa biljetter och resekort.
Seniorkortet kan du dock endast köpa via Dalatrafiks Kundservice.

