TRAFIKINFORMATION

Trafikförändringar i Avesta
från och med söndag 10
december 2017
Från och med söndag den 10 december 2017 gör Dalatrafik en del
justeringar av busstrafiken inom Avesta.
På grund av framkomlighetsproblem vid passage under järnvägsbron i Krylbo kommer linje 31 i
fortsättningen endast att trafikera den västra sidan av Krylbo. Du som vill resa till Krylbo resecentrum
kan kliva av bussen vid den nya hållplatsen Krylbo västra, som ligger precis vid gångbron som tar dig
över spåren till tågen. Alternativt kan du resa med linje 32 hela vägen fram till resecentrum precis som
tidigare.
Linje 31 får ett lägre turutbud mot Skogsbo och Dalahästen under lågtrafik, när det är färre som reser
med oss. Bussarna kommer då att köras en gång i timmen. Mot Krylbo är turutbudet oförändrat och
bussen går en gång i halvtimmen hela dagen på vardagar samt en stor del av lördagarna. Körvägen
genom Krylbo läggs om och flera nya hållplatser kommer att införas.
Linje 32 får ett utökat antal turer och anpassas dessutom till Stockholmstågen för att du enkelt
ska kunna ansluta till tågen från centrala delarna av Avesta. Karlbo och Korskrogen får också en
viss utökning av trafiken, framförallt på morgonen. På sträckan finns även flextrafik som behöver
förbeställas, med goda anslutningar mot linje 32 vid Krylbo resecentrum.
Linje 32 kommer att trafikera flera nya hållplatser som underlättar arbetspendlingen inom Avesta.
Många av turerna kommer att stanna utanför Outokumpu (hållplats Stålverksgatan) och på
morgon/eftermiddag körs linjen ett varv runt Källhagens industriområde.
I samband med förändringarna i stadstrafiken kommer linje 101 och 267 inte längre att fortsätta hela
vägen till Krylbo. Du som vill resa från exempelvis Hedemora till Krylbo byter enkelt till stadstrafiken
vid Avesta busstation. Linje 101 mot Borlänge kommer nu att stanna vid hållplats Månsbo backe
istället för att stanna på Rutboleden. Här byggs också en pendelparkering för bil och cykel.

DU FÅR MER INFORMATION OM ALLA TRAFIKFÖRÄNDRINGAR I LÄNET
PÅ DALATRAFIK.SE ELLER HOS VÅR KUNDSERVICE 0771-95 95 95.

