Efterlevnad lokal & regional
kollektivtrafik

Efterlevnad kommuner och andra rapporterande aktörer

Samlad bedömning – Uppföljning av efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer
och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter – 200707
Fråga 1. Samlad bedömning

Baserat på 13 rapporter, en ISF samt tre synpunkter från allmänhet. Rapporterna kommer från Region Gotland, myndigheter, branschorganisationer samt företag
(främst inom besöksnäringen). Hög efterlevnad när det gäller att sätta upp information respektive erbjuda möjligheter till handhygien. Medelgod efterlevnad när det
gäller att hålla avstånd respektive att 70+ ska undvika platser där många samlas. Signaler om trängsel i butiker, på serveringsställen och vid självplock av bär har
inkommit. Företag inom besöksnäringen rapporterar hög efterlevnad generellt bland sina besökare/gäster.

Fråga 2. Generella iakttagelser i
samband med tillsynsbesök

Klagomål om trängsel på serveringsställen ökar, främst ställen som serverar alkohol och i synnerhet på kvällar och nätter.

Fråga 3. Vidtagna åtgärder

Samtliga rapporterande aktörer har vidtagit flera åtgärder för att minska smittspridning, som exempelvis att erbjuda handsprit, reducera antalet platser/bord/säten
och avståndsmarkeringar vid kassor/entréer. Därutöver kan följande åtgärder nämnas: resevärdar ombord på Destination Gotlands färjor, guide i 90 000 exemplar
till alla på Gotland (Region Gotland), skyltar om att hålla avstånd på badstränder, lekplatser och grillplatser (Region Gotland), skyltar om att hålla avstånd i
naturreservat (Länsstyrelsen) och info om nya tillfälliga smittskyddslagen för serveringsställen (Länsstyrelsens webb).

Fråga 4. Behov av åtgärder

Flera aktörer efterlyser åtgärder som motiverar till ökad efterlevnad av rekommendationerna och då särskilt riktat till unga om att undvika trängsel. Det mest
konkreta förslaget är synliga ”coronavärdar” som påminner om att hålla avstånd. Några aktörer menar att det behövs åtgärder som stimulerar till uthållighet över
tid. Ett förslag är etablering av en ”starkare gemensam berättelse”, en nationell kampanj som berör människor på ett djupare plan och på så sätt ökar möjligheterna
till uthållighet.

Fråga 1. Samlad bedömning

Resandet ökar och därmed ökar trycket på aktörerna att upprätthålla åtgärder för att resenärer ska hålla avstånd. Kollektivtrafikens samtliga resurser (busschaufför
och bussar) används i dagsläget, vilket medför trängsel och t.o.m. överbeläggning på vissa turer .

Fråga 2 & 3. Beläggningsgrad
(aktuell och tidigare år)

Båt: Destination Gotland bokar max ca 2/3 av platserna ombord. Enligt aktuellt bokningsläge är antalet resenärer ca 60-70% jämfört med sommaren 2019.
Flyg: Lägre kapacitet än föregående år pga färre flyglinjer och mindre plan. Ingen aktuell info om bokningsläget eller beläggning per plan.
Kollektivtrafik: Då samtliga resurser är i produktion kommer ingen ytterligare efterfrågan att kunna hanteras. Viss trängsel förekommer i dagsläget. Möjlig reducering har redan
genomförts och skulle målet med att undvika trängsel nås skulle resurserna behöva ökas med en faktor 4. Detta är inte möjligt, då varken bussar eller chaufförer finns att tillgå inom
regionen.

Fråga 3 och 4. Åtgärder
(vidtagna & behov)

Vidtagna: Båt: Reducerat antalet resenärer ombord, resevärdar ombord, ändrade rutiner vid avstigning, utbildning för anställda , ökade möjligheter till handhygien, utskick av Region
Gotlands ”coronaguide” till resenärer m.m.. Flyg: utökad städning ombord, munskydd för passagerare, ännu ingen info om ev. begränsningar för antal passagerare per plan.
Kollektivtrafik: stängda framdörrar, handsprit till förare, spärrade säten närmast föraren, info ombord och vid hållplatser samt på Region Gotlands webb. Trafikverket har satt upp
information på färjorna till/från Fårö om att man ska stanna i bilen under överfart. Behov: Destination Gotland önskar antikroppstester för sin personal.

