
Hvorfor skrev vi denne artikkelen? 
 Vi skrev denne artikkelen, fordi vi kjenner på et sterkt ubehag når vi reiser kollektivt 

med buss til og fra skolen.  
 Det burde gjøres noe med det når det er så mange som kjenner på det samme 

ubehaget.  
 

På og avstigning: Mia 
Det er kaos ved av- og påstigning fordi det er ingen som følger regelen om at man skal 
kunne gå av bussen før man går på. Når man skal av må man vente til personen har gått på 
før man får gått av bussen. Det er ikke nok plass til å kunne gå forbi personer i buss gangen. 
Det er vanskelig ved døren fordi det kommer personer inn og ut samtidig. Noen står med 
headset som man må prikke på ryggen for å komme seg forbi.  
 
 

 Følger ikke reglene om å vente med å gå på, til andre har gått av bussen.  
 Man må ofte vente med å gå av før personene har gått på bussen. 
 Det er ikke nok plass til å kunne gå forbi personer i buss gangen. 
 Noen står med headsett og man må prikke de på ryggen, for å komme seg forbi 
 Det er vanskelig ved døren, fordi det kommer personer ut og inn samtidig. 

 
Merkelig at fremre inngang ikke benyttes for å skape mindre kaos inne i bussen, nettopp ved 
av- og påstigning. 
 
På Bussplassen: Dina 
Bussplassene oppleves som kaotisk og alt for fulle. Det er mye trengsel og personer som går 
av bussen går inn i ventende folkemasse. Overalt ellers uansett om det er skole, butikk, 
treningsentre og andre offentlige plasser er det antibac dispenser. Hvorfor er det ikke på 
buss/bussplass? Det burde selvfølgelig være det når man tar i håndtakene, knapper. Vi tør 
nesten ikke å trykke på knapper eller å holde i oss av følelse av urenslighet. 
 
 

 Bussplassene oppleves som kaotisk og alt for fulle.  
 Det er mye trengsel mellom personer som går av bussen i ventende folkemasse. 
 Det er antibac dispensere alle andre plasser på skole, butikk, treningssentre, tog og 

andre offentlige plasser. Hvorfor er det ikke det på buss/bussplass. 
 Det burde selvfølgelig være det når man tar i håndtakene og knapper.  
 Vi tør nesten ikke å trykke på knapper eller å holde oss fast, grunnet en følelse av 

urenslighet. 
 
Dispenser på bussen: Mia 
Det oppleves skittent og urent  
På skolen må vi vask og sprute hele tiden. Vi er oppdratt til det og det oppleves ubehagelig. 
Det er den eneste plassen i byen vi ikke har sett dispensere, bussen blir brukt av mange, 
ofte.  

 Oppleves skittent og urent 
 På skolen må vi vaske og sprute hele tiden. Vi er oppdratt til det og det oppleves 

ubehagelig. 
 Det er den eneste plassen vi ikke har sett dispensere.  
 Det e rart at det ikke finnes dispensere når det er på alle offentlige plasser. Skole, 

butikk, tog, treningssenter, osv. 
 Bussen blir faktisk brukt av mange, ofte.  

 



Munnbind: Dina 
Det er ekkelt når folk bruker munnbind feil eller ikke har munnbind og bare bruker 
jakkehalsen. Det har blitt verre nå enn før fordi sjåførene har blitt sløve, før sa de ifra på 
høyttalerne om at man måtte huske å bruke det. Det er sløvt av bussjåføren å ikke reagere 
mere, bussjåføren bruker ikke maske og sitter beskyttet i forhold til resten.  

 Det er ekkelt når folk bruker munnbind feil,  ikke har munnbind og bruker bare 
jakkehalsen. 

 Det har blitt verre nå enn før, fordi sjåførene har blitt sløve.  
 Før sa de ifra på høyttalerne om at man måtte huske å bruke det. 
 Det er sløvt av bussjåføren å ikke reagere mere. Bussjåføren bruker nesten aldri 

maske og sitter beskyttet i forhold til resten.  
 
 

 Mange ganger har vi lyst til å droppe å ta bussen når den er full 
 Det er merkelig at det ikke er flere kontroller på bussene, når de på skolen går rundt 

som vakter 
Vi føler at busselskapet ikke tar corona situasjonen på alvor. Vi har ikke muligheten på 
bussen  
 
Vi i klassen bruker disse bussene: 
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Tiltak 

 Smittesporing med scanning  
 Bussen burde kjøre videre stoppet hvis ingen skal av 
 Burde ha glassvegg og ikke tråd, for å få i bruk de første setene 
 Begrenset med antall personer på bussene 
 Skilt med vent med å gå på før andre går av 
 Antibac dispenser på bussplass og bussene 

 



ATB 

Hvorfor skrev vi artikkelen? 

Vi skrev den artikkelen fordi vi som elever føler et ubehag ved å ta kollektivtransport til skolen.  
Vi står veldig tett, og vi puster hverandre nesten ansikt til ansikt. Vi er omringet av folk, og 1 meteren 
blir ikke holdt.  

Av og påstigning:  

• Man skal få gå av før noen går på. 
• Vanskelig å komme seg gjennom bussgangene for å komme seg av bussen. 

På bussholdeplassen Dina: 

• Veldig trangt i rushtiden 
• Oppleves kaotisk 
• Full og trengsel 
• De som går av bussen, går rett inn i ventede passasjerer 
• Overalt andre plasser, skoler, kjøpesenter, og andre offentlige plasser kan du sprite hendene, 

men ikke på bussholdeplassen eller bussen. 

Dispenser på bussen: 

• Hvorfor er det ikke dispenser inne på bussen? 
• Oppleves skittent og urent 
• På skolen må vi sprite og vaske når vi går fra et klasserom. Føler et ubehag når det ikke er en 

dispenser i nærheten.  
• Eneste plassen i hele byen vi ikke har dispenser til Antibac. 

Munnbind Dina: 

• Ekkelt når noen bruker det feil eller ikke har eller om du erstatter det med bøff eller skjerf 
• Synes det er sløvft at bussjåførene ikke er like strenge som i starten av pandemien. 
• Bussjåføren har ikke munnbind og han sitter veldig beskyttet.  
• Merkelig at den første døren på bussen og stor plass foran som ikke blir brukt. 

Det er mange ganger vi vil droppe og gå inn på bussen, uten at vi kan. Vi kan få fravær eller så må vi 
rekke neste buss til videre reise både hjem og til skolen. Vi føler at busselskapet ikke tar 
koronasituasjonen på alvor. Atb.no 

• For kollektivreiser av kort varighet, f.eks. under en time, kan den generelle anbefalingen om 
en meters avstand fravikes så fremt de andre tiltakene følges. 

Atb.no 

• For kollektivreiser av kort varighet, f.eks. under en time, kan den generelle anbefalingen om 
en meters avstand fravikes så fremt de andre tiltakene følges.  

• Overfylte busser. 
• Skeptisk til om noen har viruset. 
• Bruker munnbind feil, eller ikke bruk. 
• Varmt, tett og ubehagelig. 
• Fler kontroller på munnbind og antall på bussen. 
• Busser i rushtiden: 20,25,1,2,3,22,12,14. 



• Vurdere å avlyse skoledagen pga usikker skolevei. 
• Presser seg på og av bussen. 
• Flere må ta på munnbind før man går på bussen. 
• Fulle holdeplasser. 
• Umulig å holde avstand. 
• Kan bli forsinkelse når man skal bytte buss. 
• Tar ikke hensyn når det er lite plass, selv ikke barnevogner/rullestoler. 
• Står skulder til skulder. 
• Noen bytter ut munnbind med bøff/skjerf. 
• Redd for å bli smittet, redd for å møte familie/besteforeldre. 
• Fyller opp busser mer nå eller før pandemien? 
• Bussjåfører blir skånet fra andre. 
• Bussjåførene bruker ikke munnbind. 
• Hvor ofte vaskes bussene? 

Tiltak:  

• Redusere antall på bussen. 
• Flere antall busser i rushtiden. 
• Bussjåføren må ha ansvar for hvor mange som kan komme på. 
• Pleksiglass eller glassvegg for få brukt de fremste setene. 
• Antibac på bussene. 
• Smittesporing på bussene. 
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