
 

 

 

Från den 30 mars 2020 får flygbussen i Umeå – linje 80 – en helt ny linjesträckning som ersätter 

dagens linjesträckning. Flygbussen får dessutom en bättre turtäthet. För de som bor och verkar i 

bland annat Östteg, Söderslätts bostadsområde och Ön innebär det en snabb direktbuss till och 

från Umeå Airport och Vasaplan (Umeå centrum). 

Förutom fler och tätare flygbussturer mellan Vasaplan (Umeå centrum) och Umeå Airport, innebär 

den nya linjesträckningen en förbättring av resandemöjligheterna till och från Östteg. Flygbussen 

(linje 80) kan nyttjas som vilken annan lokal busslinje som helst. Det gäller oavsett om man ska till 

Umeå Airport och flyga vidare ut i världen, eller om man bara vill åka buss mellan Östteg och 

Vasaplan. 

- Under de senaste åren har det kommit flera önskemål om att ha bättre resmöjligheter både för 

boende och verksamheter i området. Det blir fantastiskt spännande att påbörja denna nya trafikering 

och följa resandeutvecklingen, såväl till Östteg som Umeå Airport, säger Fredrik Forsell 

kollektivtrafikchef i Umeå kommun. 

Det blir många fördelar med den nya linjesträckningen av flygbussen. 

• Högre turtäthet under rusningen, med 15 minuter mellan turerna istället för 20 minuter som 
tidigare. 

• Högre turtäthet även under övrig tid, med 30 minuter mellan turerna istället för 40 minuter 
som tidigare. 

• Mindre störningskänslig trafik vid försenade flyg. 

• Förbättrad busstrafik för både boende och verksamheter i Östteg 
 

Resenärer från Universitets- och sjukhusområdet måste framöver åka ned till Vasaplan för att åka 

med den nya linjesträckningen av flygbussen, d v s förlorar möjligheten till direktanslutning till/från 

Umeå Airport. Vi har emellertid idag en mycket bra koppling mellan Universitets- och 

sjukhusområdet/Ålidhem och Vasaplan vilket gör att konsekvenserna är relativt små. 

Flygbussbiljetten kan också användas på lokaltrafikens bussar med två timmars övergång i båda 

riktningarna vilket förenklar resandet. 

Läs mer på https://www.tabussen.nu/flygbussen/nyheter/flygbussen-far-ny-linjestrackning/. 

Kontakt: 
Fredrik Forsell, kollektivtrafikchef     
Umeå kommunföretag    
Tel 070-632 77 51    
fredrik.forsell@umea.se     
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