TRYGGA TURISTBUSSRESOR
Frågor och svar relaterade till Coronapandemin
Många är oroliga för att resa, men det går att resa ansvarsfullt. Folkhälsomyndigheten
rekommenderar att du väljer en resa med platsbokning. Vi bussföretag tar ansvar för att hela resan
är säker med färre bokade passagerare, noggranna hygienrutiner och utbildad personal.

Får man åka turistbuss med tanke på smittspridningen av coronaviruset?
Ja, det går bra att resa med turistbuss även nu. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du
väljer en resa med platsbokning för att kunna hålla avståndet även under resan. På en
turistbussresa bokar du en plats i förväg och kan på så sätt vara säker på att det är tillräckliga
avstånd mellan passagerare och olika sällskap.
Vi bussföretag tar ansvar för att hela resan är säker med färre bokade passagerare, noggranna
hygienrutiner och utbildad personal. Vi ser också till att det finns ett säkert avstånd mellan
resesällskapen
Tänk på:
att om du är 70 år eller äldre är det viktigt att begränsa sociala kontakter och undvika platser där
människor samlas.

Vad gör bussföretagen för att minska smittspridningen?
Varje bussföretag har ett ansvar för att anpassa resorna för att minska risken för smittspridning.
Bland åtgärderna finns färre bokade passagerare, noggranna hygienrutiner och utbildad personal.
Några exempel på hur vi jobbar för att minska smittspridningen är att gemensamma ytor
desinficeras regelbundet, handsprit finns tillgängligt inför och under resor samt att passagerarna
uppmanas hålla avstånd vid på- och avstigning. Läs gärna mer på ditt bussföretags hemsida eller
kontakta dem direkt om du vill veta hur just det bussföretaget arbetar.

Hur ordnar bussföretagen den sociala distanseringen på bussen?
Social distansering möjliggörs genom att passagerare bokas på ett sätt som säkerställer avstånden
mellan resesällskapen. En turistbuss har längre avstånd mellan sätena än vad en buss i
kollektivtrafiken har, vilket innebär ännu bättre förutsättningar för att hålla avstånd.
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Vart får man åka egentligen? Får man resa utomlands?
Den 13 juni införde regeringen lättnader i reserestriktionerna för inrikes resor. Men
Folkhälsomyndighetens restriktioner om social distansering kvarstår liksom kravet att vara
symptomfri vid resa.
Utrikesdepartementet ger råd och information till svenska resenärer om utlandsresor.
Rekommendationerna förändras utifrån smittläget i världen. Läs mer på Krisinformation.se som
ger samlad information kring vad som gäller just nu.

Hur funkar ventilationen på en turistbuss? Finns det en risk att den sprider smitta?
Vår främsta prioritering är våra resenärers trygghet. Smitta sprids bättre i begränsade utrymmen.
Därför är det viktigt med god ventilation. En modern turistbuss har ventilationssystem som
filtrerar bort partiklar som virus kan fästa på, vilket minskar risken för smittspridning.1

Flygbolagen kräver munskydd under resor. Varför gör inte bussföretagen det?
Enlig Folkhälsomyndigheten behövs inte munskydd i vanliga situationer ute i samhället, då är det
bättre att hålla avstånd till andra människor och att vara noga med att tvätta händerna. Vi följer
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om munskydd och har inget krav på munskydd. Är
du sjuk eller har förkylningssymptom ska du stanna hemma.

Är det en stor risk att åka buss i och med att resorna tar så lång tid?
Ingen som är sjuk eller har förkylningssymptom ska resa med en turistbuss. Om en passagerare
uppvisar symptom vid påstigning så kan bussföretaget neka den att resa. Folkhälsomyndigheten
bedömer att symptomfria personer utgör väldigt liten risk för andra, särskilt i samband med god
handhygien och distansering.

På en paketresa med buss kan man besöka både hotell och andra resmål, hur vet jag
att de är säkra att besöka?
Bussbolagen har en kontinuerlig dialog med resmål och hotell för att säkerställa att de vidtar
åtgärder för att minimera smittspridningen. Med en paketresa kan bussbolaget ta ansvar för hela
resan och ställa krav på både hotell och besöksmål.

Om jag är orolig och vill avboka min resa, kan jag få mina pengar tillbaka då?
Om du blir sjuk eller känner förkylningssymptom innan du ska resa ska du avboka din resa.
Kontakta ditt bussföretag för att ta reda på ytterligare detaljer om avbokningsregler.

1

https://www.sustainable-bus.com/parts/covid-19-and-air-conditioning-systems-bus-konvekta/
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Trygga resor med turist-och expressbuss
Vi bussföretag tar ansvar för att hela resan är säker, med säkra fordon, tillgänglig personal och
säkerhetsrutiner även för de resmål vi besöker.
Hur säkert är det att åka turistbuss?
Att åka buss är det säkraste sättet att färdas på väg, och Sverige är sittplatser i turistbussar
försedda med säkerhetsbälten. Det är väsentligen säkrare att åka buss än att åka bil. Tre gånger
fler skadas svårt i bil än i buss räknat per fordonskilometer, enligt statistik från
Transportstyrelsen och Trafikanalys. 2
På en bussresa finns alltid utbildad personal i bussen som kan hjälpa dig om något skulle hända.
Bussföretaget har också utarbetade säkerhetsrutiner för eventuella tillbud och olyckshändelser.
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https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/olycksstatistik/statistik-over-vagtrafikolyckor/
https://www.trafa.se/vagtrafik/trafikarbete/

3

