Pressemelding, 10.12.2021

Påstigning via bakdør på bussene fra og med lørdag
Fra og med lørdag 11. desember vil kundene igjen bli bedt om å benytte
bakre dør ved både ombordstigning og avstigning på lokalbussene i hele
fylket. Billett må også kjøpes før påstigning.
Vi skulle så gjerne ha vært ferdig med pandemien, men når situasjonen er så alvorlig og
virusvarianten omikron skaper ny usikkerhet, har vi sammen med busselskapene Unibuss AS, Vy
Buss og Tide AS blitt enige om å innføre nye tiltak for å sikre at kollektivtrafikken skal gå som
normalt i tiden fremover.
Tiltak som innføres i løpet av lørdag 11. desember:
-

Reisende må benytte bakdør ved både påstigning og avstigning.
Billettsalg om bord stoppes
Første seterad til høyre for sjåfør skal ikke benyttes.
Alle fordører og bakdører åpnes på holdeplasser ved på- og avstigning for å sikre
gjennomlufting.

Tiltakene vil vare i 14 dager i første omgang.
«Vi er avhengige av at sjåførene holder seg friske og kan møte på jobb for å sikre at avgangene skal
kjøres som normalt for alle dere som skal på skole, jobb og gjøre nødvendige ærend i tiden frem mot
jul. Derfor har vi i dag blitt enige med busselskapene om at en innføring av disse tiltakene er beste
løsning inntil vi vet mer om situasjonen» sier seksjonsleder for kollektiv og mobilitet, Trond Myhre i
Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Oppfordring til alle våre reisende
Siden det i perioden med stengt fordør ikke kan kjøpes billett om bord på bussene så anbefaler vi at
alle reisende setter seg godt inn i hvordan man kjøper billett før reisen. Informasjon er tilgjengelig
på vkt.no for reisende i Vestfold og på farte.no for reisende i Telemark.
Vi har lagt til rette for kjøp av billetter før påstigning – også for de som ikke har smarttelefon.
Har du spørsmål – kontakt oss gjerne på telefon 33 30 01 00 eller via VKT og Farte sine kanaler på

sosiale medier eller epost kollektiv@vtfk.no så vil vi hjelpe dere så raskt vi kan.
-Vi vil samtidig takke de som reiser med oss for støtte og tålmodighet, og for at dere følger både
nasjonale og lokale påbud og anbefalinger som å benytte munnbind, avslutter Trond Myhre.

Kjøp av billett i Vestfold:
-

VKT Mobilbillett app, Vy app eller Entur app.

-

Nettbutikk på vkt.no for påfylling av periodeprodukter

-

Kundesenter Tønsberg rb.st

-

SMS-billett:
BUSS V til 1920 for voksen enkeltbillett
BUSS H til 1920 for honnør enkeltbillett
BUSS B til 1920 for barn enkeltbillett
SMS billettene gjelder for en sone.

Narvesen salgskontor: Sande torg, Lilletorget Horten, Sandefjord stasjon og Støtviggården
Larvik.

Kjøp av billett i Grenland, Kragerø og Drangedal:
-

Farte app, Vy app eller Entur app.

-

Nettbutikk på farte.no for påfylling av periodeprodukter

-

Narvesen salgskontor: i Skien, Porsgrunn, Bamble og Kragerø

-

SMS-billett:
BUSS V til 2212 for voksen enkeltbillett
BUSS H til 2212 for honnør enkeltbillett
BUSS B til 2212 for barn enkeltbillett
SMS billettene gjelder for en sone.

-

Vy sitt kontor på Rabbenkroken i Skien
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Kjøp av billett for reiser i øvrige Telemark:
-

Farte app, Vy app eller Entur app.

-

Nettbutikk på farte.no for påfylling av periodeprodukter

-

SMS-billett:
BUSS V til 1930 for voksen enkeltbillett
BUSS H til 1930 for honnør enkeltbillett
BUSS B til 1930 for barn enkeltbillett
SMS billettene gjelder for en sone.

Kontaktinformasjon:
Trond Myhre, seksjonsleder kollektiv og mobilitet, Vestfold og Telemark fylkeskommune. Telefon:
93 23 94 00
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