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Nytt avtal för Särskild kollektivtrafik (SÄKO) ger två nya linjer 

för sjuk- och färdtjänstresor 
 

Söndag den 1 november 2015 påbörjar Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län ett nytt 

SÄKO-avtal, som innefattar sjukresor och färdtjänstresor. I det nya avtalet blir det två nya linjer: 

Härnösand till Sundsvalls sjukhus samt Timrå till Sundsvalls sjukhus.   

Mellan Härnösand och Sundsvalls sjukhus kommer sjukresor att styras till en anropsstyrd linje – 

linje 490. Upptagningsområdet är Härnösands kommun för transporter mot Sundsvall och sjukhuset 

samt transporter tillbaka till Härnösands kommun. Linjen kommer att släppa av resenärer efter hela 

linjesträckningen, men den kommer inte att ta upp resenärer inom Timrå och Sundsvalls kommuner 

på väg till sjukhuset. 

Linjen startar i Veda och turerna avgår varje udda timme med start kl. 07.00 och slut kl. 15.00. I 

motsatt riktning avgår turerna varje udda timme med start kl. 09.00 och slut kl.17.00. Veda kommer 

att vara knutpunkt för omlastning av resenärer från västra och norra Ångermanland. 

– Det känns roligt att vi nu utökar våra SÄKO-linjer i den norra regionen av länet.  I och med det 

tillgodoser vi också en efterfrågan hos våra resenärer, kommuner och landsting, säger Maria Thid, 

trafikchef för Särskild kollektivtrafik.  

Tydligare utseende på multifordonen 

Linje 290, Timrå till Sundsvalls sjukhus, utgår från Söråker och upptagningsområdet är 

Centrumvägen i Söråker, E4:an, Sörberge, Timrå centrum och Timrådalen. Alla sjuk- och 

färdtjänstresenärer kommer att i den mån det går att få åka med den här linjen, som går på fasta 

tider. Resenärerna har möjlighet att kliva av och på längs hela sträckan, men den tar inte upp 

passagerare i Sundsvalls kommun på väg mot Sundsvalls sjukhus. Turerna avgår varje timme med 

start kl. 07.00 från Söråker. Sista turen för dagen går kl. 17.00. I motsatt riktning avgår turerna varje 

timme med start kl. 08.00 och slut kl. 18.00 förutsatt att någon beställer en resa. 

– I samband med det nya avtalet har också multifordonen som kör dessa linjer fått ett nytt och 

tydligare utseende, så att våra resenärer och ev. medföljare direkt ska känna igen våra fordon, 

avslutar Maria Thid, trafikchef för Särskild kollektivtrafik på Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands län.  
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