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Leide farlig rus(t)ebuss

KLAR: Fagsjef Erik Dammen i Statens vegvesen sier den britiske bussen var traﬁkkfarlig på grunn av rust. Bussen ble oppdaget
på kåringen ved Askerhallen. Det er ikke denne bussen som er avskiltet. FOTO: PRIVAT/PER ERIK HAGEN

Av Per Erik Hagen

28. april 2018, kl. 14:07



Bussen som 26 Asker-russ leide fra England var så gjennomrustet at Statens
vegvesen mener den var farlig å ha på veien.
DEL



Mens videoen til den forventningsfulle russegjengen synger om at de «skal
krige helt til morgengry» og at «baby vi skal ut å ﬂy» ble det buklanding
allerede etter kåringen ved Askerhallen 19. april.


– Jeg vil si at denne bussen var traﬁkkfarlig. Ved for eksempel en
unnamanøver eller en kraftig nedbremsing kunne det blitt veldig
uheldig, sier Erik Dammen.
Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

LES OGSÅ: Her går startskuddet for ﬁre uker med russefest

Avskiltet på stedet
Da bussen ble vist frem på russekåringen i Asker ble mistanken om
tilstanden vekket. Dagen etter ble den gransket nøye på traﬁkkstasjonen
på Risløkka.
Der kom det frem av det var gjennomrustet i bærekonstruksjoner i
understellet og bremsesystemet var rustet. Det var lekkasjer og det var
manglet fungerende ferdskriver, pluss andre grove feil.
Bussen ble avskiltet på stedet og den britiske sjåføren, og eieren,
politianmeldt.
– De gamle norske bussene med sidestilte seter er veldig populære, og
dyre. Samtidig er de blitt så gamle at dyre deler stadig ryker. Disse delene
er heller ikke så lett å få tak i, noe som gjør at bussene etter hvert blir
utrangert, sier Dammen.
– Og da kan det komme inn slike engelske busser?
– Stemmer. De behøver ikke være like ille som akkurat denne bussen, sier
fagsjefen.
LES OGSÅ: Russen velger bort bussen

20 færre busser vist
Han mener den tekniske standarden på årets russebusser ikke er dårligere
enn tidligere.
– Samtidig har de ﬂeste som vises for oss mangler som gjør at de ikke får
oblat ved første kontroll.
I år er det vist rundt 20 færre busser for Statens vegvesen enn i fjor. Det
betyr likevel ikke at nedgangen i tallet på busser som ruller er like stort.
– Det er ikke sikkert alle er innom hos oss for kontroller, avslutter han.
Den aktuelle britiske bussen skal ikke ha vært inne for kontroll før den ble
tatt inn etter initiativ fra politiet.
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Vil leie ny buss
De 26 guttene uten buss er nå i forhandlinger om å leie en annen buss,
skriver Aftenposten.
Asker-guttene er også i dialog med den politianmeldte briten, og skal
få pengene de har betalt inn tilbake.
LES OGSÅ: Russebuss fratatt lydanlegg etter gjentatte advarsler
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