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Framnäs – Framnäsv – Öjag – N:a ringen – Musikhögskolan – Industrig – Sundsg –
Hållplats Knuten – Sundsg – Svartuddsv – Lasarettsv – Sjukhuset – Strömnäsg – Durrnäsv –
Gökhemsg – Lövholmsv – Furunäsv – Munksundsv – Skuthamn – Havsbadet



Framnäs – Framnäsv – Öjag – Rågrindsv – N:a ringen – Musikhögskolan – Industrig –
Sundsg – Hållplats Knuten – Sundsg – Svartuddsv – Lasarettsv – Sjukhuset – 
Strömnäsg – Durrnäsv – Gökhemsg – Lövholmsv – Furunäsv – Munksundsv – Havsbadet



Havsbadet – Munksundsv – Furunäsv – Lövholmsv – Gökhemsg – Durrnäsv – Strömnäsg – Lasarettsv –
Sjukhuset – Svartuddsv – Sundsg – Hållplats Knuten – Sundsg – Industrig – Musikhögskolan –
N:a ringen – Rågrindsv – Öjag – Framnäsv – Framnäs –



Havsbadet – Munksundsv – Furunäsv – Lövholmsv – Gökhemsg – Durrnäsv – Strömnäsg – Lasarettsv –
Sjukhuset – Svartuddsv – Sundsg – Hållplats Knuten – Sundsg – Industrig – Musikhögskolan –
N:a ringen – Rågrindsv – Öjag – Framnäsv – Framnäs –
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Hällans hälsocentr.

Hällans hälsocentr.
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Prästgårdsg./Stadsberget





Busskort köper du på Piteå busstation eller direkt på bussen.
Därefter kan du fylla på med resor via webshop. Kom ihåg att ange Piteå 
Tätort som från- och tillresa. Enkelbiljett köper du direkt på bussen eller 
via appen Mobitime. Om det av någon anledning inte fungerar med konto-
kort ombord är du alltid skyldig att betala resan på annat sätt. 
Förslagsvis då via Mobitime. Via Mobitime kan du även betala med Swish.

Reskassa innebär att du kan ladda ditt busskort med valfri penning 
belopp som sedan kan användas för köp av rabatterade enkelbiljetter. 
Du laddar Reskassan på Piteå busstation eller via webshop.

Meddela alltid chauffören i god tid om övergång till annan linje ska ske.
Många turer har korta bytestider för att minska onödigt väntande. Över-
gångar är fria och ska göras inom en timme. Fri övergång gäller inte 
från Citylinjen. Övergångar görs lämpligast på Centrum/Knuten men 
kan även vissa turer göras exempelvis vid Strömbacka, Kappa, Sjukhuset 
eller Biblioteket Öjebyn.

Betalande vxen och ungdom (20-25 år) har rätt att medföra två barn 
under 7 år utan avgift. Barn under 7 år som åker utan vuxen eller 
ungdom betalar skolungdomsavgift.

Priser och information

Aktuell prislista och
information hittar du

på www.citybuss.se samt 
www.piteastadsbuss.se



Vid gruppresa med busskort räcker du fram busskortet direkt till  
föraren. Vid enkelresa validerar du kortet själv.

Cykel får tas med i barnvagnsutrymmet om plats finns.
Pris 50:- per cykel och restillfälle 
Barnvagnar medtages i mån av utrymme.

Söndagar och helgdagar ingen trafik

Julafton och nyårsafton trafikeras som en lördag

Underlätta resandet
Se till att ha ditt busskort, kontokort eller så jämna pengar som 
möjligt framtaget. Visa med ditt kroppsspråk att du vill åka med och 
använd gärna reflex när det är mörkt. Åker du med ungdoms- eller 
skolungdomsbiljett tala om det för chauffören när du kliver på och var 
beredd på att kunna legitimera dig. 

Betala helst med kontokort. Undvik sedlar av större valör när du 
köper för mindre belopp eftersom föraren håller en liten växelkassa. 

Allergi
Många människor lider av allergier. Undvik därför kraftiga parfymer  
och rökning på busshållplatser. Resande med pälsdjur åker med  
under förutsättning att inga allergiker finns ombord. Allergisk  
resenär har alltid företräde mot resande med pälsdjur. 

För medföljande pälsdjur betalas skolungdomsavgift. 

Ledarhund kan inte nekas och den åker utan avgift.

Kvarglömda saker
Har du glömt något på bussen kontaktar du Citybuss via hemsida 
www.citybuss.se eller ring 0911-917 00. Vardagar 06.00-15.00

Synpunkter på trafiken?
Lämna gärna synpunkter via hemsida, www.citybuss.se
Ring gärna Citybuss på 0911-917 00 eller
Piteå kommun Mathias Keisu på 0911-69 60 00 vx.

Vid gruppresa med busskort räcker du fram busskortet direkt till
föraren. Vid enkelresa validerar du kortet själv.

Cykel får tas med i barnvagnsutrymmet om plats finns.
Pris 50:- per cykel och restillfälle
Barnvagnar medtages i mån av utrymme.

Söndagar och helgdagar ingen trafik

Julafton och nyårsafton trafikeras som en lördag

Underlätta resandet
Se till att du har köpt din mobilbiljett i förväg eller har ditt busskort 
framtaget. Visa med ditt kroppsspråk att du vill åka med och använd 
gärna reflex när det är mörkt. Åker du med ungdoms- eller
skolungdomsbiljett tala om det för chauffören när du kliver på och var
beredd på att kunna legitimera dig.

Allergi
Många människor lider av allergier. Undvik därför kraftiga parfymer
och rökning på busshållplatser. Resande med pälsdjur åker med
under förutsättning att inga allergiker finns ombord. Allergisk
resenär har alltid företräde mot resande med pälsdjur.

För medföljande pälsdjur betalas skolungdomsavgift.

Ledarhund kan inte nekas och den åker utan avgift.

Kvarglömda saker
Har du glömt något på bussen kontaktar du Citybuss via hemsida
www.citybuss.se eller ring 0911-917 00. Vardagar 06.00-15.00

Synpunkter på trafiken?
Lämna gärna synpunkter via hemsida, www.citybuss.se
Ring gärna Citybuss på 0911-917 00 eller
Piteå kommun Mathias Keisu på 0911-69 60 00 vx.
Kontaktuppgifter
Piteå Citybuss 0911-917 00
Nobina 0911-42 69 70
Piteå kommun Mathias Keisu 0911-69 60 00
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Registrera ditt busskort via www.ltnbd.se för att kunna ta del 
av vår förlustgaranti. Du kan även ladda ditt busskort hemifrån. 
Kom ihåg att ange Piteå Tätort som från- och tillresa.

Tidtabell och senaste nytt hittar du på 
www.citybuss.se & www.piteastadsbuss.se

• Brandfarliga eller explosiva varor får ej medföras
• Glass, varmkorv eller dylikt samt alkoholhaltiga
 drycker får ej förtäras i bussen
• Synbart berusade personer får ej medfölja
• Vi reserverar oss för eventuella ändringar
• Trafikföretaget åtager sig ingen förpliktelse med avseende
 på plats i bussen, störning i driften eller anslutning
 till annan plats
• Busstiderna skall betraktas som tidigaste avgångstider.
 D.v.s. då bussen tidigast passerar hållplatsen.


