Här finns en närmare beskrivning av respektive Ybuss-hållplats i bokstavsordning.
Arlanda, terminal 4
Ybuss avgår från entréplan, hållplatsnummer är föränderligt. Se information om aktuell
hållplats på informationsskyltarna för busstrafiken.
Birsta, E4
Skylt och kur finns på både södergående och norrgående hållplats. Ligger ute på E4:an i höjd
med Biltema. Gångtunnel finns till Birstaområdet.
Bjästa, södra utfarten E4
Kur samt skylt finns på båda sidor. Bussen svänger av E4 och går in på bussfickorna som syns
tydligt från E4an.
Bollstabruk busstation
Busstationen ligger i Bollstabruk centrum. Ybuss skylt finns.
Docksta Marina, hpl E4
Norrgående samt södergående hpl ligger vid Docksta småbåtshamn och nära Byberg och
Nordins bussgarage. Skyltar finns.
Enånger, hpl E4
Hållplatsen ligger vid avfart 211, skyltat Enånger, i södergående riktning. Samma hållplats för
resande norrgående och södergående.
Gnarp
Hållplats bredvid Circle K-macken, till vänster. Ybuss skylt finns.
Gävle Bro (en hpl på vardera sida E4)
Södergående mot Stockholm sker av-/påstigning på samma sida som Preem. Norrgående
mot S-vall sker av-/påstigning vid Circle K. Skyltar finns.
Harmånger, hpl Nordanå E4
Hållplats ligger efter E4 i höjd med Nordanå.
Hornöberget, hpl E4
Södergående hpl på avfartsficka innan Höga Kusten bron. Norrgående hpl strax efter Höga
Kusten bron, vid infarten till Höga Kusten Hotellet.
Hudiksvall busstation
Hpl K. Skylt finns.
Husum, hpl E4
Kurer samt skyltar finns. Vid infart Husum.
Hälledal, kiosken
Kur på båda sidor vid kiosken. Ybuss skylt finns.

Härnösand resecentrum
Bussen avgår oftast från gate A på Resecentrum/Centralen. Andra gater kan förekomma.
Hörnefors, Circle K
E4 Kur på vardera sidan om E4. Skyltar finns.
Iggesund, Nya E4
Avfartsfickor i båda riktningarna. Ybuss skyltar finns. Anslutning till väg 669.
Jättendal, hpl Dvästa (OK)
E4 Hållplats ligger efter E4 i höjd med Dvästa.
Kramfors resecentrum
Hållplats F utanför stationshuset vid tågspåren. Skylt finns samt info på monitorerna.
Lunde
Hållplatsen ligger på avfartsficka i Lunde, nedanför Bilisten.
Nordmaling Resecentrum
Ybuss avgår från gate på Nordmaling resecentrum. Gate annonseras inne på
informationstavlorna. Avfart Nordmaling C/Turistbyrån.
Sollefteå busstation
Hpl A vid busstationen. Ybuss skylt finns.
Stockholm, Cityterminalen
Gate framgår av informationstavlor inne på Cityterminalen plan 1.
Sundsvalls resecentrum
Ybuss avgår från den nybyggda bussterminalen på Sundsvalls centralstation (nedre plan)
oftast från gate D eller E. Se informationstavlor för aktuell information.
Söderhamn resecentrum
Utanför Resecentrum finns Ybuss skylt. Samma hållplats för södergående samt norrgående
trafik.
Timrå centrum, hpl E4
Skylt och kur på södergående hållplats vid E4 i höjd med Timrå C. Gångtunnel finns till
norrgående hållplats som ligger på motsatt sida.
Torsboda
Hållplatser i södergående och norrgående riktning vid Circle K Söråker.
Ullånger, OKQ8
Skylt finns. Hållplats bakom macken där flera bussar avgår.
Umeå busstation
Gate framgår av informationstavla inne på busstationen. Avgår oftast från gate nr 1.
Umeå sjukhus, hpl C
Hållplats C finns skyltat med Ybuss-skylt på bussplanen utanför sjukhuset.
Umeå Ålidhöjd, Tvistevägen
Hpl på Tvistevägen mittemot infarten till vårdcentralen i Ålidhöjd, ca 200 m från Ålidhem
Centrum.
Upplands Väsby, Scandic Hotel
Ligger på höger sida i södergående riktning. Busskur med skylt utanför hotellet.
Uppsala, Gränby
Avfart Uppsala Norra. Skyltad hpl finns på Takpannegatan vid Circle K Truck Diesel bakom
MAX. Ca 150 m från Circle K macken.
Örnsköldsvik resecentrum
Info finns på monitorerna. Oftast Gate B norrgående, C södergående.

