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Flexx er bestillingstrafikk og inngår som 
en del av det ordinære kollektivtilbudet  
i Østfold, men er ikke som en vanlig 
busstur. Du kan nemlig hentes hjemme 
og bli kjørt hjem igjen, men du betaler 
kun busspris.

Flexx er for alle, og du kan få hjelp av 
sjåføren til av- og påstigning om du 
behøver det. Flexx stopper bare der 
reisende skal hentes eller leveres, derfor 
kan kjøretiden variere fra tur til tur.

Husk at Flexx må bestilles senest 1 time 
før du ønsker å reise. Hvis du har  
registrert ditt mobilnummer, vil du få en 
SMS 15 minutter før beregnet hentetid.

FLEXX BESTÅR AV DISSE TILBUDENE:
FLEXX LINJE er bestillingsruter som 
kjører fast rute til fast tid, men som kun 
kjøres hvis noen bestiller tur. Prisen er 
den samme som din vanlige bussbillett.  
Alle som bor inntil 2 km fra en Flexx- 
linje, kan bestille reise og blir hentet 
hjemme.
 
Husk at du må bestille senest 1 time før 

linjens avgangstidspunkt. Du må være 
klar 5 minutter før avtalt hentetidspunkt, 
og fordi Flexx også skal hente andre, 
kan det være nødvendig at du venter i 
opptil 15 minutter etter avtalt tid.

FLEXX NATT er et tilbud natt til lørdag 
og natt til søndag for ungdom mellom
16 og 24 år. Flexx natt starter i Askim 
sentrum og kjører via Mysen til Båstad.

Alle kjøres hjem på døren, og Flexx natt 
kan også ta med personer underveis på  
strekningen. Hver passasjer betaler  
kr 50,– for turen.
 
Husk at du må bestille senest kl. 18.00 
på nett og kl. 22.00 på tlf 03177. 

Ved bestilling på telefon utenfor våre 
åpningstider, settes du settes over til 
Nøkleby Taxi.

Flexx kjøres ikke helligdager.  
Vær oppmerksom på at det kan gjøres 
endringer i tilbudet.
 

OM FLEXX TRØGSTAD KOMMUNE

FLEXX LINJE 755 
Trøgstad - Tosebygda -  
Morenen kjøpesenter - Mysen  
(Mandag - fredag)

FLEXX LINJE 756 
Mysen - Morenen kjøpesenter - 
Trøgstad - Båstad
(Mandag - fredag)

FLEXX LINJE 757
Krokedal - Skjønhaug torv
(Fredag)

FLEXX LINJE 758
Trøgstad - Bingen - Havnås
(Mandag - fredag)

FLEXX NATT 759
Askim - Mysen - Trøgstad - Båstad
(Natt til lørdag og søndag)



FLEXX LINJE 755 

Trøgstad - Tosebygda - Morenen kjøpesenter - Mysen 
Mandag - fredag  

Mørstad storsenter kl. 10.00 kl. 11.30 kl. 14.30        kl. 17.00        kl. 19.00
Mysen stasjon kl. 10.05 kl. 11.35 kl. 14.35        kl. 17.05        kl. 19.05 
Morenen kjøpesenter  
Morstong  
Tosebygda  
Skjønhaug torv kl.10.30 kl. 12.00 kl. 15.00        kl. 17.30        kl. 19.30
Havnås 
Ringstadkrysset
Heiås
Venta
Lund
Krokedal kl. 11.00 kl. 12.30 kl. 15.30        kl. 18.00        kl. 20.00

 
Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidspunkt.   

FLEXX LINJE 755 

Trøgstad - Tosebygda - Morenen kjøpesenter - Mysen 
Mandag - fredag
Krokedal  kl. 09.00 kl. 10.30 kl. 13.30        kl. 16.00        kl. 18.00
Lund
Venta
Heiås
Ringstadkrysset
Havnås
Skjønhaug torv kl. 09.30 kl. 11.00 kl. 14.00        kl. 16.30        kl. 18.30
Tosebygda  
Morstong  
Morenen kjøpesenter  
Mysen stasjon kl. 09.55 kl. 11.25 kl. 14.25        kl. 16.55        kl. 18.55
Mørstad storsenter kl. 10.00 kl. 11.30 kl. 14.30        kl. 17.00        kl. 19.00
 

 

Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidspunkt.   



FLEXX LINJE 756 FLEXX LINJE 757

Mandag til fredag
Ventakrysset (Båstad) kl. 16.00
Heiås
Skjønhaug torv 
Betel 
Morenen kjøpesenter 
Vandugbakken 
Ringveien 
Mysen stasjon kl. 16.35
 
Mysen stasjon kl. 16.35
Ringveien 
Vandugbakken 
Morenen kjøpesenter 
Betel 
Skjønhaug torv 
Heiås 
Ventakrysset (Båstad) kl. 17.10    

Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidspunkt.

Mysen - Morenen kjøpesenter - Trøgstad - Båstad

ASKIM

Båstad

Trøgstad

Mysen

Flexx Linje 14

Morenen kjøpesenter 

Heiås

Krokedal

Skjønhaug torv

Ringstad

Flexx linje 33

Krokedal - Skjønhaug torv 
 Fredag
Skjønhaug torv kl. 16.50 kl. 22.30
Ringstadkrysset    
Heiås    
Venta    
Lund    
Krokedal  kl. 17.30 kl. 23.10
    
Krokedal  kl. 17.30 kl. 23.10
Lund    
Venta    
Heiås    
Ringstadkrysset    
Skjønhaug torv kl. 18.10 kl. 23.50 
 
Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidspunkt.



FLEXX LINJE 758 FLEXX NATT 759

Mandag - fredag         Fredag
Skjønhaug torv kl. 10.00 kl. 13.00      kl. 15.00      kl. 17.30    kl. 22.30
Sentvedt    
Bingen    
Havnås kl. 10.30 kl. 13.30      kl. 15.30      kl. 18.00    kl. 23.00
Risbråthe    
Skjønhaug torv kl. 10.50 kl. 13.50      kl. 15.50      kl. 18.20    kl. 23.20
 
Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidspunkt.

Askim - Mysen - Trøgstad - Båstad
Natt til lørdag og søndag   
Askim sentrum ved bytorget kl. 00.00 kl. 02.30
Mysen Festiviteten  
Havnås  
Skjønhaug torv  
Båstad  
 
Bestilling senest kl. 18.00 på flexx.no og kl. 22.00 på tlf 03177. 

Flexx natt er et tilbud natt til lørdag og natt til søndag for ungdom 
mellom 16 og 24 år. 

Flexx natt har sentrum som start- og sluttsted, men kan ta med 
personer underveis på strekningen. Hver passasjer betaler kr 50,– 
for turen. Alle kjøres hjem på døren, bortsett fra de som går av 
og på i sentrum. Betalingen dekker også inntil 2 km fra 
fastsatt rute – ut over det må det betales en tilleggstakst.

Husk at du må bestille senest kl 1800 på flexx.no og kl 2200 
på tlf 03177. Ved bestilling på telefon utenfor våre 
åpningstider, settes du settes over til Nøkleby Taxi.

Flexx Natt 5 

EIDSBERG

ASKIM
Askim

Båstad

Mysen

Trøgstad

Risbråthe

Skjønhaug torv
Sentvedt

Havnås

Bingen

Flexx linje 34

Gir mulighet til å reise videre med Flexx linje 755 til og fra Morenen kjøpesenter og Mysen sentrum. 

Flexx linje 755 har avgang kl. 11.00, kl. 14.00, kl. 16.30 og kl. 18.30 fra Skjønhaug torv til Mysen sentrum.

Flexx linje 755 har retur kl. 11.30, kl. 14.30 og kl. 17.00 fra Mysen sentrum til Skjønhaug torv.



PRISER

BILLETTPRISER: Siden Flexx er en del av det ordinære  
kollektivtilbudet, betaler du kun busspris. Enkeltbillett koster kr 20,-  
for barn/ungdom/honnør og kr 40,- for voksen. 

Krysser du en kommunegrense koster bussbilletten kr. 25,- for 
barn/ungdom/honnør og kr. 50,- for voksen. (Bortsett fra Moss/
Rygge og Fredrikstad/Sarpsborg som er én takstsone).
 
REISEKORT: Ønsker du å benytte ditt reisekort (busskort), må du 
vise gyldig kvittering. Dette gjelder kun periodebilletter. Ellers er 
det kun kontant betaling.
 
MOBILLETT: Med mobillett koster enkeltbillett kr 15,- for  
barn/ungdom/honnør og kr 30,- for voksen og gjelder i hele Østfold 
med fri overgang i 110 minutter. Appen er tilgjengelig for iPhone og 
Android og har fått navnet «ØstfoldBillett» i App Store og Google Play.
 
RABATTER: Barn frem til 4 år reiser gratis.
Familierabatt: Inntil 4 barn til og med 15 år reiser gratis i følge med 
voksen som betaler voksenpris.
 
FLEXX NATT: Vær oppmerksom på forhøyede takster på Flexx natt. 
Hver person betaler kr 50,-. Betalingen dekker 2 km fra fastsatt  
rute – ellers må det betales en tilleggstakst. Reisekort (busskort/
skolekort) kan ikke benyttes.
 
OVERGANG: Billetter kjøpt på Flexx gir rett til fri overgang i 90 
minutter, slik som på bussen.

  Husk legitimasjon ved bruk av rabattordninger.

Postadresse: Østfold kollektivtrafikk, Postboks 220, 1702 Sarpsborg.
Besøksadresse: Fylkeshuset, Oscar Pedersensvei 39, 1706 Sarpsborg.

Vi tar i mot din bestilling  
og svarer gjerne på dine spørsmål.

Åpningstider kundesenteret:
Hverdager
Lørdager
Søndager

07.00
08.00
13.00

21.00
19.00 
20.00  

- 
-
-

Tlf. 69 12 54 60 (vanlig takst) 

         03177 (egne takster hos din telefonoperatør) 
      www.flexx.no/ostfold    
      facebook.com/flexxostfold
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Tlf. 03177   www.flexx.no
facebook.com/flexxostfold
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