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Båttilbudet i Trøndelag er på vei tilbake til normalen 

 
Fra og med torsdag 30. april vil alle ferjesambandene i Trøndelag gå som normalt. Noen av 

hurtigbåtsambandene vil også gjenoppta normale ruter fra og med 1. mai, men med begrenset 

passasjerkapasitet for å hindre smittespredning. 

 
Anbefalingene fra helsemyndighetene om å unngå kollektivreiser gjelder fremdeles. Det er fortsatt viktig 
at reisende holder avstand både til hverandre og til mannskapet på ferjene og hurtigbåtene. 
 
Alle ferjesamband som normalt 

 
Alle ferjesamband i Trøndelag vil gå som normalt fra og med 30. april, og kapasiteten for bil vil ikke 
påvirkes av smitteverntiltakene. Reisende med bil oppfordres til å sitte i bilen under overfart.  
 
På samme måte som på hurtigbåt vil det være begrenset kapasitet i ferjesalongene for øvrige 
passasjerer. Det vil ikke være servering om bord.  
 

Hurtigbåtene tilbake til normalen, med noen unntak 

 
Hurtigbåtrutene 820 Dyrøy - Øyrekken og 980 Namsos - Rørvik - Leka vil gå som normalt fra og med 1. 
mai.  
 
Rutene 800 Trondheim - Brekstad - Kristiansund og 810 Trondheim - Vanvikan vil inntil videre fortsatt ha 
noe redusert rutetilbud.  
 
Hurtigbåtsambandene 805 Trondheim - Brekstad, og 830 Sandviksberget - Sætervika – Sandviksberget 
og 835 Sandviksberget - Skjervøy - Sandviksberget går som normalt. 
 
For å redusere smitterisikoen vil det bli begrensning i passasjerkapasiteten. Reisende kan benytte 
annethvert sete i salongen. Passasjerer fra samme husstand kan sitte sammen, men må holde et setes 
avstand til andre reisende. 
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Smitteverntiltak og betaling 

 
Anbefalingen fra helsemyndighetene om å unngå å reise kollektivt gjelder fremdeles, men for dem som 
må reise gjelder tiltakene som er beskrevet. Det er viktig at reisende holder avstand til hverandre, også 
ved på- og avstigning. 
 
Reisende må ha gyldig billett. Det er tilrettelagt for kontaktløs billettering ved bruk av mobil på alle 
transportmidler i Trøndelag. Det vil ikke være mulig å betale med bankkort eller kontant. Reisende 
anbefales å laste ned appen AtB Mobillett. Der er det billett både for reisende med ferge og hurtigbåt. 
 
De smittereduserende tiltakene gjøres for å opprettholde et godt tilbud i tiden fremover ved å sikre både 
mannskap og passasjerer. Vi ber om forståelse for dette. 
 
Oppdaterte rutetabeller er tilgjengelig på atb.no. Reiseplanleggeren blir oppdatert med nye ruter i løpet 
av onsdag 29. april.  
 
 
 
 
Kontaktpersoner: 

 

Harald Storrønning 

direktør rutetilbud og infrastruktur, AtB 
Tlf.: 473 10 923 
 

Grethe Opsal 

direktør kommunikasjon og drift, AtB 
Tlf.:  924 71 195 


