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Tillsammans  
bromsar vi smittan.

När sommaren går mot sitt slut är det många som återgår till arbete 
och skola. Men hösten blir inte som vanligt. Eftersom covid-19 finns 
kvar finns därmed risken för att smittas när många samlas och  
kommer nära varandra. Därför har Folkhälsomyndigheten meddelat 
att deras rekommendationer för resor, kollektivtrafik och distansarbete 
kvarstår, inte minst för att minska risken för trängsel i kollektivtrafiken 
när belastningen väntas öka. 

I detta utskick har flera myndigheter gemensamt sammanställt en 
generell checklista baserad på Folkhälsomyndighetens rekommen- 
dationer och samlad information till er trafikaktörer. Detta för att 
tydliggöra våra olika roller och vad vi ska göra samt skapa en 
sammanhållen kommunikation från branschen med gemensamma 
budskap till allmänhet och resenärer. Kärnan i huvudbudskapet till 
allmänheten är:

”Gör plats för de som måste fram – res bara om du måste.”

Utmaningen med ett förväntat ökat resande i höst blir stor, framför 
allt för de verksamheter där platsbokning inte är möjlig. De som 
måste ta sig till arbete och skola ska kunna göra det utan att  
utsätta sig för stor risk för smitta. Många måste resa för att samhället 
ska fungera, inte minst vårdpersonal. 



FRÅN SVENSKA MYNDIGHETER

Vi vet att ni anstränger er för att hantera covid-19 och konse- 
kvenserna som pandemin får för er verksamhet och att ni tar ett 
stort ansvar för att vidta åtgärder som minskar risken för smitt- 
spridning. Ni skapar förutsättningar för trafik med minskad trängsel 
och möjliggör för att resenärer ska kunna ta sitt personliga ansvar  
i trafiksituationen.

Som myndigheter kommunicerar vi proaktivt för att påverka 
allmänhetens inställning och beteende i deras personliga ansvar. 
Målet är att resenären redan i hemmet tar ett beslut för hur den 
eventuella resan ska genomföras.

De gemensamma budskapen till allmänheten är:

• När fler återgår till sina arbeten behöver vi hjälpas åt  
att se till att transportsystemet klarar nödvändiga resor  
och transporter.

• Vi behöver sprida ut resandet för att undvika trängsel  
och stopp på våra vägar och järnvägar.

• Flexibla restider, alternativa färdsätt och distansarbete  
hjälper till för att få de nödvändiga resorna och trans- 
porterna att flyta på.

Ni som bedriver verksamhet inom kollektivtrafik och allmänna färme-
del är ansvariga för att anpassa er verksamhet, med de medel och 
resurser ni har tillgängliga, så att medarbetare och resenärer ska 
kunna följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. 

Den generella checklistan på nästa sida är ett stöd i ert arbete.

Tillsammans bromsar vi smittan och 
ser till att de som måste resa kan göra det säkert. 



 Gör riskbedömningar och ta fram åtgärder för  
 att minska risken för trängsel och smittspridning.  
 Ni som verksamhetsutövare måste själva bedöma  
 vilka specifika åtgärder som är lämpliga i er  
 verksamhet. 

 Ta fram instruktioner och rutiner samt utbilda  
 personalen därefter. 

 Använd branschens gemensamma budskap  
 för kommunikationsinsatser i trafiksituationen  
 och informera resenärer fortlöpande om vilka  
 regler och riktlinjer som gäller vid resor med er  
 och hur de kan minska smittspridning. De bud- 
 skap som använts under våren inom kollektiv- 
 trafiken är de som även fortsättningsvis gäller:

•  Håll avstånd till varandra

•  Undvik trängsel

•  Res bara om du måste

 Säkerställ en lämplig nivå på städning av ytor  
 och utrymmen som nyttjas mycket.

Checklista.

Du hittar samlad information på MSB:s webbplats. Bland annat 
råd från ansvariga aktörer samt goda exempel på hur flera aktörer 
kommunicerar och hanterar sitt uppdrag.
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https://www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/msbs-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/informationssatsning-om-det-nya-coronaviruset/minska-covid-19-spridningen-rad-tips-och-exempel/

