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Veileder for trygg turbusstransport                
 

Denne veilederen angir retningslinjer for å ivareta smittevern ved turbussoppdrag, til bruk for 

busselskapene og deres oppdragsgivere/bestillere. 

Grunnleggende råd og informasjon  

FHIs praktiske råd for å redusere risiko for smitte skal alltid etterleves. FHIs smittevernveileder 

for kollektivtransport gjelder også for turbusser. 

Hensyn ved turbussreiser 

Bestiller og busselskap avtaler hvordan smittevernet skal ivaretas. Det kan for eksempel gjøres 

med et eget tillegg til oppdragsbekreftelsen, eller som vedlegg til et tilbud.  

For kommersielle reiser, typisk klasse III-busser, mener NHO Transport at inntil 70 prosent av 
kapasiteten om bord kan benyttes ved trinn 3 i gjenåpningsplanen. Passasjerer i samme 
husstand eller kohort kan sitte ved siden av hverandre. Videre gjelder følgende føringer: 
 

• I dialog med busselskap, skal bestiller være ansvarlig for at det bestilles plassbilletter 
som gjør det mulig å dimensjonere tilstrekkelig avstand mellom passasjerer etter råd 
som gitt i FHIs veileder for kollektivtransport.  

• Bestiller skal innhente kontaktinformasjon1 til passasjerene til bruk ved eventuell 

smittesporing2.  

• Bestiller må sikre at også eventuelle andre leverandører utenom transporten (hoteller, 

restauranter, arrangementer osv.) overholder nødvendige smitteverntiltak i tråd med 

helsemyndighetenes og/eller næringenes anbefalinger. 

• Både busselskap og bestiller skal Informere passasjerene om smitteverntiltak og rutiner 

ved reisen, samt hvordan de skal forholde seg før, under og etter turen. 

• Både busselskap og bestiller skal søke råd hos kommuneoverlege eller helsemyndigheter 

ved behov for avklaringer eller forsterkede tiltak for eksempel ved transport med høy 

smitterisiko lokalt. 

• Busselskapet skal gjøre en risikovurdering og iverksette tydelige informasjonstiltak 

ovenfor grupper (passasjerer) som kan ha høyere risiko for alvorlige forløp av Covid-19.  

 

Ved ansvar som totalleverandør/turoperatør, ta kontakt med NHO Transport. 

 

 
1 Informasjon om alle passasjerer er nødvendig ved eventuell smittesporing. Det anbefales at informasjonen er tilgjengelig i forkant av 

reisen. Informasjonen som registreres skal begrenses til det som er nødvendig med tanke på smittesporing, det vil normalt si, navn og 

telefonnummer. Informasjonen må oppbevares trygt og kun benyttes til formålet. 

2 Kommunehelsetjenesten har ansvar for smittesporing og oppfølging rundt tilfeller med bekreftet covid-19. Les om virksomhetens rolle i 

FHIs avsnitt om "virksomhetens plass i smittesporing" her. 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-i-kollektivtransport-covid-19/praktiske-rad-for-a-redusere-smitte
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/kollektivtransport/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/kollektivtransport/
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/plan-for-gradvis-gjenapning/id2842645/
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-i-kollektivtransport-covid-19/praktiske-rad-for-a-redusere-smitte#kontaktreduserende-tiltak
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/
https://www.fhi.no/contentassets/0efa3d8e55764d3a97a01855de0d4cbe/2020_10_13_mal_smittevernveileder-bransjestandard-v4.pdf

