
TRAFIK I BIRSTA
Möte med Timrå kommun och  PRO Timrå 211209



Busstrafik Timrå – -
•

•

•

Birsta Sundsvall
Tre linjer 120, 611, och 201 (Härnösand)

Linje 120 hållplats Skogsvägen

Linje 611 och 201  hållplatser E4.



God hållplatsstandard

•

•

•

Hållplats inom 400 meter anses som bra 
gångavstånd. 

Byten kan göras mellan stadstrafiklinjer 
och E4 trafik på samma biljett / kort / 
resa.

Bytestiden är 60 min från resans start.



Ankomst och gångavstånd i Birsta

Ca 300 m till Birsta City från  avstigning.

Ca 500 m från Birsta City för påstigning mot Timrå.  (gul)

Ca 500 m från Ica Maxi för påstigning mot Timrå. (gul)

Byten får göras till stadstrafiklinjer i området på samma 
biljett.

Hållplats inom 400 meter anses som bra standard. 
Sundvalls kommun planerar sitt bostadsbyggande utifrån 
det gångavståndet

Ca 500 m



Linje 5:s sträckning genom Birsta

Birsta E4

–

. 

Välj turer mot Sundsvall 
Bussnavet för att åka från 
Västra till Östra Birsta



Linje 2:s sträckning genom Birsta

Linje 2 
Turer mot Ljustadalen för resor 
till Östra Birsta

Turer mot Nacksta för resor 
mot Östra Birsta



Onödigt krångligt?

Fram till och med 26 dec:
Välj linje 5 i båda riktningarna  och linje 2  endast mot östra Birsta lör - sön 12-19.

• Andra tider kan båda linjerna i båda riktningarna väljas.



Linje 2:s sträckning genom Birsta lör - sön kl 12-19  
till och med 26 dec 



Det går att byta mellan linjerna



Hållplatser i Birsta

Antennvägen

Birsta City

Birstatunneln

Östra Birsta

Birsta Klökanvägen
Birsta Gesällvägen



Sammanfattning

• Genom att byta för att åka inom området med stadstrafiken så blir gångsträckan från 
hållplats Birstatunneln 130 meter till E4 hållplatsen vid resa mot Timrå.  

• En ny linje från Timrå skulle få samma hållplatser som stadstrafikens linjer.

• Att lägga en ny linje mån – fre med 2 turer per dag i vardera riktning mellan Timrå 
och Birsta har kostnadsberäknats till 280 000 - 300 000 kronor.  


