
Allmänna kommunikationer (buss & färja) mellan Umeå, Norrfjärden och Holmön 
Fr o m den 20 augusti 2007 till den 16 juni 2008 

 
Resa till Holmön 

1. Vardag morgon alt 1. Buss från Vasaplan (hållplats Vasagatan) kl 6.20 eller från 
Norrlands Universitetssjukhus (NUS) kl 6.25. Bussbyte i Sävar (hållplats 
Påsklovsvägen) till Norrfjärdsbussen som avgår kl 7.25. Färjan avgår kl 8.00.  

Vardag morgon alt 2. Buss (Skellefteåbussen) från Umeå Busstation kl 6.55 eller NUS 
kl 7.00. Be att få stiga av i Sävar (hållplats E-4) då bussen endast stannar för av- och 
påstigande. Gå ner till Norrfjärdsvägen (ca 50 m) och stoppa Norrfjärdsbussen som 
avgår kl 7.25 från hållplats Påsklovsvägen. Vinka till chauffören då bussen endast 
stannar för påstigande. Färjan avgår kl 8.00.  

2. Vardag eftermiddag med tidiga färjan (endast mån, ons, tors). Buss från Vasaplan 
(hållplats Vasagatan) kl 13.20 eller från NUS kl 13.25. Bussen ankommer Sävar,  
hållplats Påsklovsvägen kl 13.57. Byte till taxi1 för fortsatt resa till Norrfjärden. Färjan 
avgår 14.30. 

Vardag eftermiddag sena färjan (alla dagar). Buss från Vasaplan (hållplats Vasagatan) 
kl 15.40 eller från NUS kl 15.45. Bussbyte i Sävar (vid hållplats Påsklovsvägen). 
Bussen avgår 16.25 och ankommer Norrfjärden 16.45. Färjan avgår kl 17.00 (tis och 
fre), eller 17.30 (mån, ons och tors). 

3. Lördag morgon. Buss till Skellefteå kl 7.45 från NUS eller kl 8.00 från fjärrbussta-
tionen (nära järnvägsstationen). Begär att få stiga av i Sävar (E4-hållplatsen) då bussen 
endast stannar för av- eller påstigande. Gå ner till vägen mot Norrfjärden (ca 50 m) och 
invänta bussen till Norrfjärden som avgår från hållplats Påsklovsvägen 8.40. Vinka till 
chauffören då bussen endast stannar för påstigande. Färjan avgår 10.00 (ca 1 tim 
väntan på färjan). 

4. Lördag eftermiddag (dock ej vid skollov). Buss från Vasaplan (hållplats Vasagatan) kl 
15.00 eller från NUS kl 15.05. Bussen ankommer Sävar (hållplats Påsklovsvägen) kl 
15.37. Byte till taxi1 för fortsatt resa till Norrfjärden. Färjan avgår kl 17.30 (ca 1.5 tim 
väntan i Norrfjärden).  

5. Söndag morgon (samt helgdag). Ta buss mot Skellefteå kl 7.45 NUS eller kl 8.00 från 
fjärrbusstationen (nära järnvägsstationen). Begär hos chauffören att få stiga av i Sävar 
(E4-hållplatsen) då bussen endast stannar för av- eller påstigande. Därifrån gäller taxi1 
till Norrfjärden. Färjan avgår 10.00 (ca 1 tim väntan). 

6. Söndag eftermiddag (helgdag, ej under skol- eller sommarlov). Ta en s k ringbil2 till 
Norrfjärden. Färjan avgår kl 17.30.  

 

 

 

Resa från Holmön 

1. Vardag morgon. Färja kl 7.00 från Holmön. Buss till Sävar (hållplats Påsklovsvägen) 
kl 7.50. Bussbyte direkt för fortsatt resa till Umeå. Ankomst NUS 8.42 samt Vasaplan 
8.50. 

2. Vardag eftemiddag tidiga färjan (mån, ons och tor). Färja kl 14.30 från Holmön. Buss 
till Sävar (hållplats Påsklovsvägen) kl 16.50 (drygt 1 tim väntan i Norrfjärden). 
Bussbyte direkt för fortsatt resa till Umeå. Ankomst NUS 17.42 samt Vasaplan 17.50. 

Vardag eftermiddag sena färjan (mån, ons och tor). Färja kl 16.30 från Holmön. Det 
finns ingen buss från Norrfjärden utan ta taxi1 till Sävar. Ta buss till Umeå från 
hållplats Påsklovsvägen kl 20.00 (ca 2 tim 30 min väntan i Sävar). Ankomst NUS 
20.32 och Vasaplan 20.40. Middag kan ätas i Sävar på restaurang bredvid ICA.  

Vardag eftermiddag sena färjan (tis och fre). Färja kl 16.00 från Holmön. Buss till 
Sävar (hållplats Påsklovsvägen) kl 16.50. Bussbyte (ca 5 min väntetid) för fortsatt resa 
till Umeå. Ankomst NUS 17.42 samt Vasaplan 17.50.  

3. Lördag morgon. Färja kl 9.00 från Holmön. Ingen buss från Norrfjärden. Ta taxi1 till 
Sävar. Ta buss från hållplats Påsklovsvägen till Umeå 11.15 (ca 1 tim väntan i Sävar). 
Ankomst NUS 11.47 och Vasaplan 11.55.  

4. Lördag eftermiddag. Färja kl 16.30 från Holmön. Ingen buss från Norrfjärden. Ta 
taxi1 Norrfjärden – Sävar. Ta buss till Umeå från hållplats Påsklovsvägen kl 17.30 
(OBS kort om tid för taxiresan). Ankomst NUS 18.02 och Vasaplan 18.10.  

5. Söndag morgon (samt helgdag). Färja kl 9.00 från Holmön. Ingen buss från Norr-
fjärden. Ta taxi1 till Sävar. Ta buss från hållplats Påsklovsvägen till Umeå 12.15 (ca 2 
tim väntan i Sävar). Ankomst NUS 12.47 och Vasaplan 12.55. 

6. Söndag eftermiddag (samt helgdag). Färja kl 16.30 från Holmön. Boka 
ringbil2 Norrfjärden – Umeå.  

_______________________________________ 
1Taxi bör förhandsbokas dagen innan hos Sävar taxi, (Tommy) på 070-5827192, för 
hämtning vid den hållplats dit bussen ankommer (hållplats Påsklovsvägen alternativt E4-
hållplatsen) eller Norrfjärden. Taxituren kostar ca 250 kr Sävar - Norrfjärden och taxi hela 
vägen Norrfjärden - Umeå kostar ca 500 kr. 
2Ringbilen måste förhandsbokas senast på förmiddagen på tel 020-221020. Strunta i tal-
svarsrösten och vänta på telefonist. Ange att du vill boka ringbil linje R603. Ringbil till 
Norrfjärden avgår från Vasaplan (hållplats Vasagatan) kl 16.25. Ange namn och var du vill 
bli hämtad längs vägen. Ringbilen kostar motsvarande en bussbiljett. För att erhålla 
barn/ungdomstaxa ange namn och personnummer vid bokningen. 


