
 

 

Smittevernstiltak mot Koronapandemien og COVID-19 sykdom i regi av Flåm 
Utvikling AS, som leverandør og produkteier av Flåmsbana / the Flåm Railway 
 

Det er Vy-Gruppen som sertifisert og ansvarlig operatør som ivaretar aktuelle 
koronasmittebegrensningstiltak om bord på Flåmsbana, med grunnlag i enhver tids 
gjeldende råd og instrukser fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet FHI.  

Informasjon om smittevern om bord i tog i regi av Vy kan finnes på norsk her - 
https://www.vy.no/aktuelt/koronavirus og engelsk her - 
https://www.vy.no/en/news/coronavirus 

Web-artikkelen er beskrivende for og omfatter all persontrafikk på norske jernbaner 
som opereres og trafikkeres av Vy-Gruppen, inkludert Flåmsbana.   

Når det gjelder egne smitteverntiltak i regi av Flåm Utvikling, både om bord på 
Flåmsbana og på Flåm stasjon, i kundesenter og for annet publikumsareal så gjelder 
beskrivelse som nedenfor: 

Flåm Utvikling AS følger de nasjonale myndighetene sine retningslinjer for smittevern 
og justerer fortløpende tiltak etter Folkehelseinstituttets til enhver tid gjeldende 
instrukser og veileder for smittevern for kollektivtransport. 

Vi tar sikkerheten og smitteverntiltak til våre gjester og ansatte på største alvor, og 
etterfølger samt oppfordrer alle våre gjester til å følge Folkehelseinstituttets til en 
hvers tid gjeldende anbefalinger, pålegg og gjeldende rutiner. 

Vårt mål er at våre gjester og ansatte skal føle være og føle seg trygge og gjennom 
vårt søkelys på aktiv smitteverkbegrensning få en god opplevelse av vårt tilbud. 

Generelle tiltak - Hyppig rengjøring og desinfisering av alle overflater som ansatte 
og gjester kommer i kontakt med. 

Fokus på - At ansatte og gjester kan holde avstand og ha god håndhygiene (såpe og 
vann 0g / eller hånddesifiksjonsmidler). 

Vi forventer at våre gjester følger de til enhver tids råd og retningslinjer fra nasjonale 
myndigheter samt våre lokale rutiner, instrukser og tiltak. Spesielt gjelder dette 
enhver gjests eget ansvar med å respektere og overholde regelen om avstand til 
andre gjester og våre ansatte.  

 

Med vennlig hilsen, 

Flåmsbana / the Flåm Railway 

 
         Bengt Hammer 
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