
Pressemelding 
 

Nå kan flypassasjerene kombinere Flybussen med taxi til fast lavpris. 
Nettbuss Flybussen og TrønderTaxi samarbeider om de reisende til og 
fra Værnes. 
 
De to selskapene går nå sammen om ”FlybussenExtra”, et tilbud om å 
kombinere taxi med Flybussen til en ekstra gunstig pris. Tilbudet gjør at 
flypassasjerene kjøres i taxi mellom hjemmet og Flybussens holdeplasser. 
Dermed blir det enda enklere å reise kollektivt til og fra flyplassen.  
 
- Stadig flere vil reise kollektivt til og fra Værnes og vi vil gjøre turen så enkel og 
komfortabel som mulig og dette mener vi er en god løsning for alle, forteller direktør 
Bjørn Myhre fra Nettbuss Flybussen og adm. dir. Hege Dahle fra TrønderTaxi. 
 
Ordningen med FlybussenExtra vil gjelde døgnet rundt for alle i Trondheim. – Tilbudet 
burde passe ekstra bra for de som bor litt unna Flybussens rutetrasé, de som reiser 
alene eller sammen, de som reiser tidlig på morgen eller i helgene. Da er gjerne 
Flybussen de eneste bussene som går og det kan være vanskelig å komme seg til og fra 
holdeplassene. Dette vil også være en smart løsning for næringslivet. Ikke minst er det 
fint for de som ikke vil ha bilen stående ved Værnes, mener Myhre og Dahle. 
 
Fast, lav pris en vei 
Billetten vil koste mindre enn taxi og mer enn Flybussen. 270 kroner blir fast pris for en 
person til/fra alle adresser i Trondheim og turen bestilles hos TrønderTaxi. Overgangen 
mellom taxi og buss vil skje på Sorgenfri, Sentralstasjonen, Strindheim (Sirkus 
Shopping) eller Ranheim fabrikker E6 (Park’n Ride).  
 
Avinor ønsker at antall passasjerer som reiser kollektivt til og fra Værnes skal øke i 
årene som kommer. – Vår oppgave er å sørge for rimelig, effektiv og miljøvennlig 
passasjertransport og bidra til at det blir helt unødvendig å ta med privatbilen inn til 
Værnes. Vi mener at dette vil være et positivt bidrag inn i framtiden fra to selskap med 
sterke tradisjoner og godt omdømme, avslutter Myhre og Dahle. 
 
 
Kontakt:  
Bjørn Myhre, Nettbuss Flybussen, tel 905 49 815/815 22 900, bjorn.myhre@nettbuss.no 
Hege Dahle, TrønderTaxi, tel 916 07 774/73 90 90 48, hege.dahle@trondertaxi.no 
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