
BESTILLINGSTRANSPORT

ØRSTA 
KOMMUNE

Rutetabell gyldig frå 01.05.2019



OM FRAM FLEXX
FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet 
i Møre og Romsdal, men er ikkje som ein vanleg busstur. Du kan nemleg bli henta heime 
og køyrd til ein haldeplass for rutegåande transport som buss, ferje og hurtigbåt for vidare 
transport, eller henta og køyrd til sentrum i kommunen. For dette betaler du berre kr 50,- 
uansett lengde på turen.

INFORMASJON OG BESTILLING AV REISE MED FRAM FLEXX
På nettsida frammr.no/flexx får du god oversikt over dei ulike bestillingstransporttilboda,  
og du kan bestille reise der. Nyheiter og endringar i tilbodet vil også bli publisert der. 
Ønsker du å ringe FRAM Kundesenter for meir informasjon eller for å bestille, er telefon- 
nummeret 712 80 100. 

FRAM FLEXX-TILBODET 

•  Køyrer berre når nokon har bestilt, og bestillingane blir samordna for å utnytte
ressursane best mogleg. Slik kan FRAM tilby eit godt kollektivtilbod i distrikta

•  Stoppar berre der reisande skal hentast eller bringast, derfor kan køyretida variere frå
tur til tur. Transporten blir utført med taxi, maxi-taxi eller minibuss. Avhengig av
talet på reisande

•  Er for alle, og du kan få hjelp av sjåføren til av- og påstiging om du treng det

•  Du kan bli henta og brakt heim. Dette gjeld ikkje på ruter som blir køyrd med
skolebuss eller ordinær rutebuss. Om du er usikker, sjekk på nettsida frammr.no/flexx
eller ta kontakt med FRAM Kundesenter på tlf. 712 80 100.

•  Må bestillast ei bestemt tid før avreise, sjå angitt frist for bestilling under kvar rute

•  Blir ikkje køyrd heilagdagar



FRAM FLEXX ØRSTA BESTÅR AV DETTE TILBODE:

TILBRINGARTRANSPORT: Transport kor kunden kan bli frakta til/frå heimen og til/frå 
haldeplass for FRAM sin rutegåande kollektivtransport - buss, ferje eller hurtigbåt. 

Alle som skal reise frå Sæbø ferjekai til Ørsta , eller frå Ørsta til Sæbø ferjekai kan 
nytta dette tilbodet. Bor du på strekninga Sæbø-Åmdal-Ørsta kan du og bruke dette 
tilbodet, under føresetnad av at du bor innen 2 km. frå hovudtraseen. Turen startar frå 
Sæbø eller Ørsta til oppgitt tid og køyrer innom og hentar eller set av dei som har 
bestilt og skal av eller på undervegs.



Du bestiller reise på:
frammr.no/flexx eller telefon 712 80 100.
Kr 50,- Eigendel pr. passasjer i bestillingsdrosje.

~



17:55
15:30

Mandag-Fredag
Ørsta
Sæbø
Ferjeavgang frå Sæbø 
Laurdag 

Bestillingsfrist 2 timar før avgang 

TILBRINGARTRANSPORT 
370T Ørsta-Åmdal-Sæbø

VOLDA
TLF: 712 80 1007 | frammr.no/flexx

20:00

Ørsta
Sæbø
Ferjeavgang frå Sæbø 

18:30
21:00
21:00

15:30
16:30
16:30



VOLDA

11:00 
11:15 

Laurdag
Ferjeankomst frå Sæbø 
Frå Sæbø
Til Ørsta 11:50 
Søndag
Ferjeankomst frå Sæbø 
Frå Sæbø
Til Ørsta  

10:20 
10:35 
10:30 

Bestillingsfrist  2 timar før avgang

TILBRINGERTRANSPORT 
370T Sæbø-Åmdal-Ørsta

TLF: 712 80 100 | frammr.no/flexx



PRISAR
FRAM FLEXX kostar berre kr 50,- per reise. Fortsett du reisa, løyser du ordinær billett på 
bussen, ferja eller hurtigbåten. På servicetransport kveld er prisen ordinær busstakst.

Barn til og med 16 år reiser gratis i følge med vaksen, med inntil to barn per vaksen. 
Barn under 4 år reiser alltid gratis.

Du kan betale med kort eller kontant.

BESTILLING/KONTAKT
FRAM FLEXX kan du bestille via telefon eller internett hos FRAM Kundesenter:

frammr.no/flexx | tlf: 712 80 100.

Vi tek imot bestillinga di og svarar gjerne på spørsmåla dine.
Opningstider:

Kvardagar 08:00 - 21:00
Laurdagar 09:00 - 18:00
Søndagar 10:00 - 21:00

VOLDA

Volda

Vassbotn

Fremmerlid



TLF: 712 80 100 | frammr.no/flexx

Foto:Ø
rsta K

om
m

une




