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Tiltak som følge av koronasmitten 
 
AtB følger nøye med på utbredelsen av koronaviruset. Vi gjør nå flere tiltak og oppfordrer våre 
reisende til å vise hensyn til medpassasjerer og følge med på atb.no/korona. 
 
Vi vurderer situasjonen i Trøndelag fortløpende. For å redusere smittefaren er renholdet på alle våre farkoster 
skjerpet. På ferger, hurtigbåter og terminaler er det også plassert ut håndsprit og informasjon om 
koronasmitten.  
 
Vi er i kontakt med alle våre operatører for å sørge for at det viktige kollektivtilbudet opprettholdes. Deriblant 
hurtigbåt- og fergeforbindelser. Flere av skolelinjene som betjener skoler som stenges, vil bli tatt ut av drift. 
Informasjon om hvilke linjer dette er vil komme på atb.no/korona. 
 
Vi innfører også disse tiltakene nå: 

• Oppfordrer alle reisende til å kjøpe billett på forhånd. Dette gjøres for å redusere smittespredning ved 
betaling om bord 

• Alle dørene på våre busser skal åpnes av sjåføren på alle holdeplasser, slik at reisende slipper å 
trykke på dørknappen 

 
Ytterligere tiltak 
 
AtB og operatørene har også ytterligere tiltak klare om det skulle bli behov for det. Vi er i dialog med 
operatørene våre for å sikre at vi har tiltak å sette inn dersom det skulle bli utfordringer med sjåfører og 
mannskap som følge av koronaviruset.  
 
Vi diskuterer også situasjonen med Trøndelag fylkeskommune og flere kommuner i fylket for å stille godt 
forberedt dersom det blir nødvendig å sette inn flere konkrete tiltak for kollektivtrafikken. 
 
Utover dette forholder vi oss til Folkehelseinstituttets anbefalinger og pålegg, og oppfordrer våre reisende til å 
gjøre det samme, og være en hensynsfull medpassasjer. 
 
Vi oppfordrer alle til å følge med på atb.no/korona for oppdatert informasjon. 
 
 
Kontaktpersoner:  
 
Grethe Opsal 
direktør kommunikasjon og drift, AtB 
Tlf.:  924 71 195 
 
Tormod Ellingsen 
kommunikasjonsrådgiver, AtB 
Tlf.: 975 81 095 
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