Vad är nytt i ordinarie tidtabellen 2020/2021?
Den nya ordinarie tidtabellen gäller från och med söndag 16 augusti 2020 till och med lördag 12
juni 2021. Vi beklagar den sena publiceringen av tidtabellen. Covid-19 har förändrat
förutsättningarna för kollektivtrafiken, och vi har varit beredda på att behöva göra förändringar i
planeringen. Vi ville inte publicera en tidtabell som måste ändras snart, eftersom det skulle skapa
förvirring med olika publicerade tidtabeller.

Res inte kollektivt om du inte måste!
För att undvika trängsel ber vi dig att avstå från att resa kollektivt om du har möjlighet att arbeta
hemifrån eller resa på annat sätt. Din medverkan behövs för att de som inte har något alternativ
ska kunna resa tryggt i våra bussar. Läs mer på vår hemsida under Kollektivtrafik och covid-19.

Ingen tryckt tidtabell
På grund av det rådande läget med covid-19-pandemin är sannolikheten stor att större
förändringar kan tillkomma under tidtabellens giltighetsperiod. Därför kommer vi tyvärr inte att
publicera någon tryckt tidtabell denna gång. Om tidtabellen behöver ändras kommer vi att
publicera det på vår hemsida, gotland.se/kollektivtrafiken.

Bussbyte för vissa resenärer med resmål norrområdet i Visby
Linjerna 11, 22 och 41 går inte längre via norrområdet. Reser du med ”Bussiga kortet” och ska
vidare till hållplatserna Kompetenscentrum, Flextronics, Trafikverket eller Norrgatt byter du på
Visby busstation till linje 10, 12 eller 51 mot Visby norr. Övriga resenärer hänvisas till linje 1 mot
Lasarettet.

Förändringar för resenärer till och från Väskinde
Linje 61 trafikerar inte längre Väskinde, samtliga turer går framöver längs Lummelundsväg. Istället
utökas utbudet på linje 62, som även får en ny linjesträckning (se den bifogade kartan). Samtliga
hållplatser som tidigare trafikerades av linje 61 kommer fortsättningsvis att trafikeras av linje 62.
Observera att du kanske behöver stiga på vid andra sidan vägen. Skollinjen 27 påverkas inte av
förändringarna.

Nya resmöjligheter på lördagar, sön- och helgdagar i landsbygdstrafiken
På lördagar och söndagar införs tidiga avgångar mot Visby på linjerna 10, 11 och 20 som ger
möjlighet att byta till morgonbåten mot Nynäshamn. Samtidigt avgår första turen från Visby på
dessa linjer tidigare än förut. På linje 20 utökas helgtrafiken från fem till sex turer per riktning och
får därmed samma omfattning som på linjerna 10 och 11.

Utbudsökningar i stadstrafiken
De följande ökningarna av utbudet införs på försök. Om nyttjandet av turerna blir för lågt kan de
dras in i kommande tidtabeller.




Linje 2 får halvtimmestrafik på morgonen och eftermiddagen för att skapa bättre
anslutningar till och från landsbygdstrafiken.
På linje 3 återinförs turerna till och från Skarphäll mitt på dagen.
På linje 4 dubbleras utbudet från fyra till åtta turer per riktning.

Gotlands kollektivtrafik önskar alla en trevlig resa!

Linje 62
Observera att hållplatser inom
Visby inte är medtagna här.
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