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Bussresor för barn och ungdomar
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Regler om bälte i buss

• Alla över tre år 
Alla över tre år ska använda en plats 
som är försedd med bälte och använda 
bältet när de färdas i buss om det finns 
en sådan plats tillgänglig. Bussföraren, 
annan personal eller ledaren ska informera 
passagerarna i bussen om att de är skyldiga 
att använda bälte. Det ska man göra genom 
audiovisuella hjälpmedel eller genom 
en skylt eller med en speciell bild om 
bältesanvändning som placeras vid varje 
sittplats. Förare och annan personal eller 
ledare ska vidta lämpliga åtgärder så att 
passagerare under 15 år använder bältet.

Denna rekommendation handlar om tillfälliga beställda resor med buss, framför allt när barn 
och ungdomar finns bland passagerarna. Exempelvis kan det handla om en enskild skolresa, 
utflykt eller en förening som vid ett enstaka tillfälle behöver beställa en buss. 

Rekommendationen är framtagen i ett gemensamt arbete mellan Sveriges Bussföretag och 
NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande.

• Barn under tre år 
För barn under tre år finns inget krav 
på användning av bilbälte eller annan 
skyddsanordning. Det är ändå en fördel om 
babyskydd, bilbarnstol, bälteskudde eller 
annan särskild skyddsanordning finns att 
tillgå. Finns inte sådan utrustning är det 
bättre att de använder bältet, än att de sitter 
obältade på sätet eller i någons knä.

Arbetstidsregler för bussförare
• Kör- och vilotider 

Hur länge bussföraren får köra utan att vila 
styrs av strikta arbetstidsregler beträffande 
kör- och vilotidsregler bland annat via EU:s 
förordning 561/2006.

Några regler kring resor med buss
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Att fundera på innan du beställer din gruppresa

• När på dygnet ska ni resa? 
Det kan vara svårare att få alla att sitta 
med bälte under hela resan om den sker 
nattetid. Kanske är det mer säkert att 
resa under dagtid, på kvällen eller 
tidig morgon istället.

• Hur många vuxna behövs för att få 
en lugn och trevlig resa?  
Vilken ålder är det på 
passagerarna? Du 
bör ha en lista med 
telefonnummer till 
passagerarna och deras 
målsmän. Både ledare 
och andra vuxna 
har ett ansvar för 
barnen. Fundera på 
vem som har vilket 
ansvar. Utse på ett 
tydligt sätt en ledare 
för gruppen.

• Behöver något barn 
extra bilbarnskydd som 
exempelvis bilbarnstol 
eller bälteskudde?  
Det är säkrast om 
barn under 4–5 år åker 
bakåtvänt, om det går 
det att ordna. Ta reda på 
om det finns bälteskuddar 
för barn i åldern 5–12 år.

• Har någon ett funktionshinder eller 
behöver någon extra stöd? 
Om det finns personer i din 
grupp med funktionshinder är det 
viktigt att informera om detta redan 
vid en offertförfrågan. Företaget kan i så 
fall avgöra om de kan erbjuda en resa som 
motsvarar era behov.
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När du ska beställa din gruppresa

Beställ från ett seriöst företag
• Om företaget är medlem hos Sveriges 

Bussföretag har det alla nödvändiga 
tillstånd och följer särskilda etiska 
regler. De etiska riktlinjerna hittar 
du på vår webb på sidan  
Vårt arbete.  
 
I foldern Boka bra buss finns 
praktiska tips och förslag 
på offertförfrågan. 
Foldern hittar du på vår 
webb på sidan  
Turist- och 
beställningstrafik.

Du bör ställa krav på att:
• Bälte finns på alla 

platser.
• Företaget har en 

trafiksäkerhetspolicy, 
som bland annat 
belyser hastighet, 
nykterhet och 
bältesanvändning.

• Bussarna har alkolås.
• Bussföretaget 

informerar 
passagerarna om 
säkerhet innan resan.

• Bussföretaget har förare 
med rätt utbildning och bra 
förutsättningar för en trygg 
och säker resa.

• Bussarna alltid är i trafiksäkert 
skick och klarar en poliskontroll.

https://www.transportforetagen.se/ForbundContainer/sveriges_bussforetag/Om-Buss/Vad-gor-BA-for-dig/
https://www.transportforetagen.se/ForbundContainer/sveriges_bussforetag/Branschfragor/Turist--och-bestallningstrafik/
https://www.transportforetagen.se/ForbundContainer/sveriges_bussforetag/Branschfragor/Turist--och-bestallningstrafik/
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Innan resan
Se ut en vuxen ansvarig gruppledare som 
utöver föraren har en skyldighet att vidta 
lämpliga åtgärder så att:
• Alla är bältade hela tiden.
• Alla sitter på sina platser, utom vid till 

exempel toalettbesök.
• Alla visar respekt mot personer och 

material.

Innan avresan sker är en lämplig åtgärd från 
föraren och gruppledarens sida, att prata med 
övriga vuxna som deltar på resan. Syftet är 
att alla ska hjälpas åt att ha uppsikt i bussen, 
bland annat genom att se till att alla är bältade. 
Ett tydligt ledarskap är viktigt. Prata igenom 
hur resan kan bli så trevlig som möjligt för alla 
och vem som tar ansvar för vad och hur.

Efter resan
Det är bra om föraren och gruppledaren 
tillsammans går igenom bussen för att se att 
ingen glömt något och att man lämnar bussen i 
det skick ni kommit överens om.

Trevlig bussresa!



Sveriges Bussföretag
Box 5384

102 49 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19

Telefon: +46 8 762 71 00
bussinfo@transportforetagen.se

sverigesbussforetag.se
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