Vad är nytt i ordinarie tidtabellen 2021/2022?
Den nya ordinarie tidtabellen gäller från och med söndag, den 22 augusti 2021 till och med lördag,
den 18 juni 2022.

Ingen tryckt tidtabell
Kollektivtrafikens ekonomiska situation har försämrats på grund av covid-19-pandemin. Det är
möjligt att större förändringar tillkommer under tidtabellens giltighetsperiod. Därför kommer vi inte
att ge ut någon tryckt tidtabell. Om tidtabellen behöver ändras kommer vi att publicera det på vår
hemsida, gotland.se/kollektivtrafiken.

Bussarna mot Visby på linje 10 och 11 får förändrade avgångstider
På vardagar omfördelas avgångstiderna mellan linje 10 och 11 för bussarna mot Visby. Detta ger
möjligheten att på eftermiddagen bättre anpassa busstrafiken till både Romaskolans och
Folkhögskolans undervisningstider. Observera att som följd har även några bussturer från Burgsvik
flyttas mellan linjerna. Avgångstiderna från Burgsvik har i möjligaste mån bibehållits.
För bussarna på linje 10 och 11 från Visby gäller, bortsett från några smärre anpassningar, samma
avgångstider som tidigare.

Förstärkningsbussar på skoldagar går fem minuter tidigare
De flesta förstärkningsbussarna på morgonen går nu fem minuter tidigare än ordinarie bussen.
Anledningen är att det har funnits framkomlighetsproblem på Visby busstation. I tidtabellen på vår
hemsida ser du om din hållplats trafikeras av någon förstärkningsbuss. För att avlasta den ordinarie
bussen ber vi dig att komma litet tidigare till din hållplats, så att du kan följa med förstärkningsbussen i stället.

Linje 27 Visby–Väskinde skola omvandlas till skolskjutslinje
Linje 27 upphör som kollektivtrafiklinje. För resor mellan Bro och Visby hänvisar vi till linje 20, för
resor mellan Väskinde och Visby finns linje 62.

Förändringar i stadstrafiken
Inom Visby stadstrafik finns följande förändringar:



På linje 2 behövde den planerade körtiden förlängas. Detta leder tyvärr till försämrade
anslutningar till och från linje 1. Kom ihåg att du även kan resa till ICA Maxi med linje 11!
På linje 4 förändrade vi avgångstiderna för att de ska passa bättre till arbetspendling.

Nya namn på hållplatser
Tre hållplatser byter namn.



Linje 10
o Hållplats Fardhemsvägen byter namn till Ocksarve bro.
Linje 32
o Hållplats Käbbe byter namn till Eksta Bopparve.
o Hållplats Bopparve byter namn till Urgude.

Gotlands kollektivtrafik önskar alla en trevlig resa!

