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Sjekk promillen før
du kjører
Presise målinger dagen derpå.
Leveres raskt i løpet av 1-2
dager. Kan brukes 1000 ganger.
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Russebussjåfør ble fratatt
førerkortet
Av Kjetil Olsen Vethe

30. april 2019, kl. 07:36



Medlemmene på en russebuss fra Bærum må finne seg en ny sjåfør.
DEL

Etter en kontroll utført av politiet natt



til tirsdag ble en mann i slutten av 40-

ANNONSE

årene fratatt førerkortet for buss.


– Han kjørte rundt med aggregatet
påslått. Det er ikke lov av ﬂere grunner,
og det er noe skal kjenne til, sier Vidar
Pedersen, operasjonsleder i Oslo
politidistrikt.
Alle russebusser har ett eller ﬂere
aggregater for å skaffe strøm til
musikkanlegget. Aggregatene skal være
forsvarlig festet og er altså lov å bruke
kun når bussen står parkert.

Var ikke enig
Bussen befant seg på Bekkestua da
den ble kontrollert av en politipatrulje.
Pedersen opplyser at bussjåføren ikke
samtykket i beslaget, og at saken
dermed kan ende i rettssystemet.
– Det er imidlertid ikke ilagt noe kjøreforbud for bussen, og den kan rulle
videre med ny sjåfør, sier Pedersen.
Også sist uke ble en fører av en russebuss fratatt førerkortet.
Politiet ﬁkk ellers klager på russestøy fra ﬂere steder i Asker og Bærum natt
til tirsdag. Patruljer rykket ut til noen av de aktuelle stedene, ifølge
Pedersen.
LES MER: Tok kabel til musikkanlegg på russebuss etter gjentatte
klager
Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Lik Budstikka på Facebook
Liker

Ragnhild Oma og 43 k andre liker dette.

Les mer om: russ nyheter Bekkestua bærum

Flere saker

Gå til forsiden

Advarer mot
ungdomsfester natt
til 1. mai

Mette-Marit kjører
kollektivt fra Kolsås
og stopper på
Bekkestua

Slik skal Presterud
gård pusses opp

Brannvesenet ruster
seg for årets sesong: –
Det er ingenting som
tilsier at vi ikke skal
få en stor skogbrann
her

Butikken Iceland
ﬂytter hit i mai konkurrerer i
frysemat

Vis ﬂere
Til toppen
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