SÅ BLIR DE NYA TIDTABELLERNA
FRÅN DEN 9 DECEMBER 2018

Söndagen i den andra hela helgen i december byter hela Sverige, och stora delar av Europa
tidtabeller. I år infaller denna dag den 9 december. Från den 16 november finns alla tidtabeller
uppdaterade i vår reseplanerare, och du kan även hitta tidtabellerna som pdf:er på vår
webbplats. I detta dokument har vi sammanfattat de största förändringarna och listar även på
detaljnivå var det blir förändringar och vad. Listan är i möjligaste mån komplett men vissa
justeringar av mindre karaktär kan ha gjorts utöver de listade, bl.a. en del justeringar för att
passa mot tågen, som också får ny tidtabell.
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Sammanfattning av de största förändringarna
Neddragningar på line 543 Gnesta–Läggesta

P.g.a. lågt resande på linjen så drar vi ned turtätheten. De turer som finns kvar anpassar vi till
när de behövs som mest när människor ska till och från jobb och skola. Tidtabellen fokuserar på
att i möjligaste mån passa tågen i Läggesta och Gnesta. Sedan tidigare har en del turer på linjen
varit anropsstyrda. Från 9 december kommer fler turer bli anropsstyrda. På helgen är samtliga
turer anropsstyrda.

Kvällståg från Stockholm
Sena kvällsavgångar kl. 23.33 fredagar och lördagar från Stockholm med Sörmlandspilen (mot
Hallsberg via Flemingsberg, Södertälje, Gnesta, Flen, Katrineholm och Vingåker) och även på
Nyköpingsbanan, kl 23.39 (mot Norrköping via Flemingsberg, Södertälje, Vagnhärad, Nyköping
och Kolmården).

Bättre tågläge för pendlingståg 139

Den populära pendlaravgången med Sörmlandspilen (mot Hallsberg via Flemingsberg,
Södertälje, Gnesta, Flen, Katrineholm och Vingåker) med tåg 139 från Stockholm får en senare
avgångstid mot idag. Den kommer att avgå 15:27 från Stockholm och 15:49 från Södertälje.

Eskilstuna: Utökningar
•
•

Linje 8, 24 och 230 får alla utökningar.
Nya hållplatsnamn: Eskilshems VC byter till Eskilshem, Ekeby våtmark byter till ReTuna,
Gunnarskäl byter till Valtomta vägskäl.

Strängnäs: Många justeringar för tågpassning
•
•

•

Linje 302 & 337 får ändrad körväg via Präntaren/Vasaskolan
Linje 304: Flera turer på eftermiddagen i riktning från Mariefredsskolan till
Stallarholmen har fått en förstärkning i form av dubblerad avgång.
Linje 543 se ovan: “Neddragningar på linje 543 Gnesta–Läggesta”

Nyköping
•
•
•

•

Nytt hållplatsnamn: Hållplats Försäkringskassan byter namn till Stockholmsvägen.
Linje 161 Nyckelpigan: Linjen återgår till sin ordinarie sträckning.
Linje 760: Ny anropsstyrd tur 22.45 från Vrena till Flen med anslutning från linje 765 i
Vrena för sena skift.
Linje 765: Sena kvällsturen senarelagd till 22.15 för bättre passning med arbetsskift på
bland annat Nyköpings Lasarett. Denna linje ansluter till ny anropsstyrd tur på linje 760
mellan Vrena och Flen. Denna tur gör det möjligt att åka sent från Nyköping till Flen.

Katrineholm
•

Linje 683: Förändrad linjesträckning som innebär att bussen trafikerar samma sträcka
både morgon och kväll. Förändringen innebär att busslinjen startar i Ramsta och sedan
kör via Knektbacken, Öknaby och Abbotnäs till Floda, Valla och Katrineholm. Samma
omvänd riktning. Nytt är även att den första skolturen ut på landsbygden på
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eftermiddagen får en tursatt returtur för att möjliggöra för boende på landsbygden att
resa till affär och annan service.

Gnesta
•
•

Linje 543 se ovan: “Neddragningar på line 543 Gnesta–Läggesta”
Linje 589: Flera körtidsjusteringar så att bussarna lättare ska hålla tidtabell.

Förändringar i detalj
Eskilstuna

Linje 8 Ärla–Västermo: Kvällstur till och från Ärla på lördagar: Fristadstorget–Ärla kl. 21:50 och
Ärla–Fristadstorget kl. 22:15.
Linje 24 Centrum–Odlaren: Två nya turer på vardagar: Odlaren–Fristadstorget kl. 06:45 och
Fristadstorget–Odlaren kl. 17:25
Linje 230 Centrum–Eskilstuna Logistikpark (Kjula flygplats): Utökning av turer. Tiderna är, i den
mån det går, anpassade efter arbetstider i Logistikparken. Tre turer i riktning mot Eskilstuna
Logistikpark och två turer i riktning mot centrum.
Nya hållplatsnamn: Eskilshems VC byter till Eskilshem, Ekeby våtmark byter till ReTuna och
Gunnarskäl byter till Valtomta vägskäl.

Strängnäs
Linje 1 Sundby Park–Resecentrum–Dammen: En morgonavgång från Resecentrum till Dammen
är ändrad att gå direkt till Dammen och trafikerar Tryffelstråket på tillbakavägen för att hinna
med tågpassningar.
Linje 2 Tingstuhöjden– Resecentrum–Tosterö: Två eftermiddagsavgångar från Dammen går
direkt till Resecentrum men trafikerar Tryffelstråket innan avgång från Dammen. En tur på
helgen är ändrad att endast gå till/från Tingstuhöjden och trafikerar ej Eldsundsviken. Detta för
att hinna med tågpassningar.
Linje 301 Strängnäs–Åker: Linjen går nu via Präntaren och Vasaskolan och vissa turer via
Larslunda IP.
Linje 302 Mariefred–Läggesta: Morgonturen från Mariefred 07:25 har dragits in med anledning
av mycket få resenärer eftersom linje 821 avgår från Mariefred via Läggesta strax innan.
Linje 303 Strängnäs–Stallarholmen: Vissa turer har ändrats att trafikera via Larslunda IP.
Linje 304 Läggesta–Mariefred–Stallarholmen: Flera turer på eftermiddagen i riktning från
Mariefredsskolan till Stallarholmen har fått en förstärkning i form av dubblerad avgång.
Linje 325 Strängnäs–Björsund: Flera turer har fått förändrade avgångstider. Turer skoltid har
förlängts till/från Sundby Park i Strängnäs. Eftermiddagens sista skoltur som inte förlängts från
Sundby Park har fått anslutning med linje 631 från Sundby Park i Vansö. En ny tur finns på
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morgonen från Fogdö skola till Björsund samt en tur på eftermiddagen från Björsund till Fogdö
så att resenärer längs slingan på Fogdö ska kunna resa med alla turer till/från Strängnäs.
Linje 332 Strängnäs–Brunnsåker: Linjen trafikerar inte längre via Tosterö skola.
Linje 333 Strängnäs–Aspö: Linjen trafikerar inte längre via Tosterö skola.
Linje 337 Strängnäs–Malmköping: Linjen trafikerar via Präntaren och Vasaskolan och vissa turer
via Larslunda IP.
Linje 543 Läggesta–Gnesta: P.g.a. lågt resande på linjen så drar vi ned turtätheten. De turer som
finns kvar anpassar vi till när de behövs som mest när människor ska till och från jobb och skola.
Tidtabellen fokuserar på att i möjligaste mån passa tågen i Läggesta och Gnesta. Sedan tidigare
har en del turer på linjen varit anropsstyrda. Från 9 december kommer fler turer bli
anropsstyrda. På helgen är samtliga turer anropsstyrda.
Vilka andra tåg/bussar är linjen planerad att passa till på morgonen?
Från Laxne till tåg i Läggesta:
•

Kl. 06:12 och 07:09 mot Eskilstuna

•

Kl. 06:21 och 06:51 mot Stockholm

Från Laxne till tåg i Gnesta
•

Tågpassning kl. 07:22 och 07:53 med pendeltåg mot Södertälje C, 07:28 tåg mot
Katrineholm och 07:32 tåg mot Stockholm

•

Passning till busslinje 759 07:20 och 07:25 mot Nyköping

Vilka andra tåg/bussar är linjen planerad att passa till/från på eftermiddagen?
•

Passning från tåg i Läggesta 16:30 och 18:28 från Stockholm och 16:25 och 18:25 från
Eskilstuna.

•

Passning från pendeltåget i Gnesta 16:26, 17:25 och till pendeltåget 17:19, 19:17

•

Passning från busslinje 759 i Gnesta 16:40 och med lite längre bytestid 14:35 och 15:35

Linje 637 Åker–Byringe: Linjen börjar och slutar vid Västerlida istället för Salvaretorp. Orsaken är
att vägen till Salvaretorp visat sig inte hålla tillräcklig standard för att trafikeras av busstrafik och
därtill saknas tillräckliga förutsättningar för vändning av bussar vid Salvaretorp.

Nyköping
Nytt hållplatsnamn: Hållplats Försäkringskassan byter namn till Stockholmsvägen.
Linje 161 Nyckelpigan: Linjen återgår till sin ordinarie sträckning.
Linje 2 (166) Arnö–Brandkärr: Ny tur 14.15 från Bussterminalen till Brandkärr skoldagar.
Linje 602 Harg–Brandkärr–Tessin: Ny förstärkningstur som tidigare bara gått under
"snöperioden" går nu alla skoldagar.
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Linje 667 Nyköping–Runtuna–Lid–Runtuna–Nyköping: Ny tur 14.43 från Dammlöts skola till
Nyköping via Runtuna, Lid, Kappsta och Hovra.
Linje 760 Nyköping–Stigtomta–Bettna–Flen: Ny anropsstyrd tur 22.45 från Vrena till Flen med
anslutning från linje 765 i Vrena för sena skift.
Linje 765 Nyköping–Stigtomta–Bettna–Katrineholm: Sena kvällsturen senarelagd till 22.15 för
bättre passning med arbetsskift på bland annat Nyköpings Lasarett. Denna linje ansluter till ny
anropsstyrd tur på linje 760 mellan Vrena och Flen. Denna tur gör det möjligt att åka sent från
Nyköping till Flen.

Katrineholm
Linje 683 Katrineholm–Knecktbacken: Förändrad linjesträckning som innebär att bussen
trafikerar samma sträcka både morgon och kväll. Förändringen innebär att busslinjen startar i
Ramsta och sedan kör via Knektbacken, Öknaby och Abbotnäs till Floda, Valla och Katrineholm.
Samma omvänd riktning. Nytt är även att den första skolturen ut på landsbygden på
eftermiddagen får en tursatt returtur för att möjliggöra för boende på landsbygden att resa till
affär och annan service.
Linje 730 Katrineholm–Vingåker: Justering av avgångstider för att uppnå en mer jämn och
taktfast tidtabell som gör det enklare för resenärerna att lära sig när bussen går. Tidtabellen
även anpassad för likvärdig bytestid i Katrineholm både till och från tåg till/från Eskilstuna och
Norrköping.

Vingåker
Linje 402 Vingåker–Högsjö: Justeringar av vissa turer för passningar till/från 730 i Vingåker samt
snabbare förbindelser till Högsjö på eftermiddagen. Enastaka ny tur mellan Vingåker och
Vannalaplan.
Linje 404 Vingåker–Läppe: Avgångstiderna sena eftermiddagar justerade för att underlätta
gymnasieelevernas resor.
Linje 672 Vingåker–Ärnebäck: Efter avgång från Sävstasolan på eftermiddagen kör bussarna till
Slottsskolan och stationen men kör sedan direkt till Vannalaplan (inte via Sävstaskolan igen som
tidigare).
Linje 730 Vingåker–Katrineholm: Avgångstiderna justerade för att få en mer regelbunden
tidtabell som gör det enklare för resenärerna att lära sig när bussen går. Tidtabellen är även
anpassad för likvärdig bytestid i Katrineholm både till och från tåg till/från Eskilstuna och
Norrköping.

Gnesta
Linje 543 Gnesta–Läggesta: Se beskrivningen under rubric Strängnäs ovan.
Linje 589 Gnesta–Flen: Flera körtidsjusteringar för att bussarna lättare ska hålla tidtabellen.
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Flen
Linje 479 Hälleforsnäs–Malmköping: De avgångar som inte har anslutning med linje 415 har
förlängts från Hälleforsnäs station till/från Bruksskolan för att nå själva samhället Hälleforsnäs.
Linje 589 Flen–Gnesta: Flera körtidsjusteringar för att bussarna lättare ska hålla tidtabellen.
Linje 760 Nyköping–Stigtomta–Bettna–Flen: Ny anropsstyrd tur 22.45 från Vrena till Flen med
anslutning från linje 765 i Vrena för sena skift.
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