
Talmanus till OH-bilder Säker bussresa   
 
Bild Säker Bussresa 
 
NTF och Svenska Bussbranschens Riksförbund arbetar för en gemensam överenskommelse för 
säkra, trygga och komfortabla bussresor för pensionärsorganisationerna i Sverige. 
 
Att resa med buss är det säkraste sättet att färdas på väg, men säkerheten kan ständigt 
förbättras.Vi pensionärer är en av de grupper som reser allra mest med abonnerad buss och 
därmed är vi en viktig kundgrupp för bussföretagen. Det ger oss stora möjligheter att påverka. 
 
Med överenskommelsen i ryggen kan våra föreningar ställa krav på säkra bussresor. 
 
 
Bild Avtal ger trygghet 
 
Ett avtal ger trygghet på många sätt men man kan peka ut några områden som är särskilt viktiga 
där ett avtal faktiskt kan spela en avgörande roll. Inte minst gäller det juridik och ekonomi. Utan 
ett avtal att stödja sig på är det svårt att få rätt i frågor där man kan ha olika uppfattning. 
 
 
Bild Ta in offert och skriv avtal! 
 
För att säkerställa att resan blir säker och uppfyller de krav och önskemål föreningen har så är det 
viktigt att ta in offert och skriva avtal.  
 
Blanketter för offert och avtal finns att hämta, dels från www.ntf.se, dels finns de i den pärm som 
din förenings reseombud eller trafiksäkerhetsombud har fått vid den utbildning som NTF-
förbundet i ditt län genomfört. Pärmen finns förstås också på ditt NTF-förbund. 
 
 
Bild Viktiga trafiksäkerhetskrav att tänka på 
 
Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det hastighet, bälte och nykterhet som är de allra viktigaste kraven. 
Även säkerhetsinformation före färd är betydelsefullt – det kan t.ex. handla om att föraren 
informerar om att bälte finns på alla platser och ska användas. 
 
Till hjälp för såväl förare som reseledare finns en video och en stolficksfolder (Safety on bus and 
coach).  
 
 
Bild Skriv dagbok under resan! 
 
Om det inträffar händelser under resan som påverkar säkerheten är det bra att göra noteringar om 
det under färden. Notera också att resan genomförs utifrån de krav och önskemål man bestämt. 
 
Efter resan är det bra att göra en sammanfattning av hur resan fungerat. Hölls löftena i avtalet, 
uppfylldes kraven? Upplevdes föraren som trygg och hade han ett bra körsätt? 
 
Ta kontakt med bussföretaget, både för ris och ros!  
 
För sammanfattningen/utvärderingen av resan finns en särskild blankett som kan laddas ner från 
NTFs hemsida. Du hittar den också i pärmen.                                    
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Säker bussresa

Ett samarbete mellan NTF 
och pensionärsorganisationerna 
i samråd med Svenska Bussbranschens Riksförbund. 

Säker bussresa

Avtal ger trygghet:

Säker, trygg och komfortabel resa.

Juridisk trygghet, t.ex. lösa tvister vid eventuella konflikter.

Ekonomisk trygghet, t.ex. inga obehagliga överraskningar eftersom 
avtalet finns att hänvisa till.

Möjlighet till kompensation om avtalade krav inte uppfylls.

Säker bussresa

Ta in offert och skriv avtal!

Information och färdiga blanketter finns att hämta!

Säker bussresa

Viktiga trafiksäkerhetskrav att tänka 
på:

•Hastighet – föraren ska följa vägens  
hastighetsgräns och anpassa hastigheten till 
rådande förhållanden

•Nykterhet – nolltolerans vad gäller alkohol               
och andra droger som kan påverka föraren

•Bälte – bälte bör finnas på alla platser

Säkerhetsinformation före färd är också viktigt.

Säker bussresa

Skriv dagbok under resan!

Notera händelser och att resan genomförs utifrån krav och 
önskemål!

Hemma igen!
Gör en sammanfattning av resan. Hur fungerade den? Hölls 
löftena i avtalet? Utgå från dagboken du skrivit under resan!

Till din hjälp för sammanfattningen finns en blankett att 
hämta från NTFs hemsida, www.ntf.se

Säker bussresa


