
Til Samferdselsdepartementet 
 
Takk for muligheten til å delta i høring.  
 
Kollektivtrafikkforeningen har hatt brevet på høring blant medlemmene som deltar i Kollektivtrafikkforeningens smitteverngruppe. Vi har fått få 
tilbakemeldinger, da fristen var svært kort.  
 
 
Vi har følgende innspill:  
 

For smitteverntiltak som anbefaling/påbud om bruk av munnbind og anbefaling om å unngå trengsel, er det viktig at kollektivtrafikk 
likebehandles med, og ikke får strengere smitteverntiltak, enn andre innendørs steder som butikker, kjøpesentre og lignende. 

 
 

Kategori munnbind:  
• Det er svært vanskelig for kollektivselskapene og sjåførene å få passasjerer til å bruke munnbind dersom det ikke er påbud om det. Fra 

tiltaksnivå «høyt» kan det være påkrevet å bruke det der man ikke kan holde 1 meter avstand.  Derfor bør det være påbud om bruk av 
munnbind både på tiltaksnivå «høyt» og «svært høyt». Dette er merket med gult i tabellen. 
 

Kategori Kollektivtransport:  
• Det er alt for strengt å si at man må «Unngå bruk av kollektivtrafikk ved trengsel» på tiltaksnivå «moderat» og «høyt». Her må ordene «Råd 

om» inn først i setningen på begge tiltaksnivå. Dette er merket gult.  
 
 
 
 

 
 



Tiltaksnivå 
Normal hverdag Lavt Moderat Høyt  Svert høyt Kategori 

Munnbind  

Ingen anbefaling  Munnbind bør brukes i 
kollektivtransport der man 
ikke kan holde 1 meter 
avstand. Munnbind kan 
anbefales andre steder 
innendørs i det offentlige 
rom der man ikke kan holde 
1 meter avstand.  

Som lavt nivå, i tillegg 
munnbind innendørs i det 
offentlige rom, butikker og 
kjøpesentre, på 
serveringssteder og lignende 
der man ikke kan holde 1 
meter avstand, med unntak 
av barnehager og 
barneskoler  

Påbud om munnbind i 
kollektivtransport der man 
ikke kan holde 1 meter 
avstand. Påbud 
om  munnbind innendørs i 
det offentlige rom, butikker 
og kjøpesentre, på 
serveringssteder og lignende 
der man ikke kan holde 1 
meter avstand, med unntak 
av barnehager og 
barneskoler  

Påbud om munnbind om 
høyt nivå.  Som lavt nivå, i 
tillegg munnbind innendørs i 
det offentlige rom, butikker 
og kjøpesentre, på 
serveringssteder og lignende 
der man ikke kan holde 1 
meter avstand, med unntak 
av barnehager og 
barneskoler  

Kollektivtransport 

 Normal drift*  Normal drift* Råd om å Unngå bruk av 
kollektivtrafikk ved trengsel. 

 Råd om å Unngå bruk av 
kollektivtrafikk ved trengsel.  

 Råd om å unngå bruk av 
kollektivtransport dersom 
det ikke er strengt 
nødvendig.  

 
     

 
 

Med vennlig hilsen 
Olov Grøtting, 
Daglig leder 
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