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Russen ber om
oppklaringsmøte med
politiet etter «uklare regler»

POSITIV TIL MØTE: Politioverbetjent Ole Magnus Jensen i ungdomspatruljen i Asker og Bærum tror det kan bli et møte neste uke
etter at russen tok initiativ til dette for å klargjøre enkelte regler som de har opplevd som uklare så langt i russetiden. Foto:
NINA ABRAHAMSEN/KNUT BJERKE

02. mai 2019, kl. 17:59

Av Richard Sveaas Dale



Flere russebusser har fått oppleve politiets harde hånd så langt i
russefeiringen. Russen selv mener reglene er uklare, og har bedt om møte.
DEL

Etter ﬂere episoder der russebusser og



sjåfører har blitt straffet av politiet



aggregat, støynivå og sikkerthet i

ANNONSE
ANNONSE

for ikke å overholde reglene rundt
bussene, ønsker russen nå et møte
med politiet for å klargjøre hvilke regler
som egentlig gjelder.
– Vi prøver å oppføre oss ﬁnt, men vi
føler at politiet er for strenge. Vi føler
at de jager oss rundt og nærmest sitter
og venter i områder der de har fått
ﬂest klager, sier Thomas Brunborg på
vegne av ﬂere bussjefer i Bærum.
Han er selv bussjef på en Stabekk-buss.

Denne dingsen gjør treg WiFi om til
høyhastighets-internett
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Til nettsted

Realcooldeal

til musikkanlegget i bussen. Ifølge
politiet var det etter at de første hadde
fått en advarsel rett i forkant.

– Det er ikke riktig. Vi hadde ikke fått noen advarsel samme natten, men
hadde fått en noen dager før, hevder Brunborg.
Sammen med andre bussjefer i Bærum, tok han tirsdag initiativ til et
oppklaringsmøte med politiet for å klargjøre hvilke regler som gjelder.
– Vi opplever at ulike politibetjenter har ulik oppfatning av hvordan reglene
skal tolkes. For eksempel gjelder det bruk av aggregat. Det har vært tilfeller
der én buss blir straffet, mens en buss som står ved siden av som har
aggregatet akkurat likt, ikke blir straffet, mener Brunborg som hevder de
aldri har sett noe skriftlig regelverk for dette fra politiet.
Ikke alle prioriterer fest og moro i russetiden: Ingeborg (18) satser
heller på rekorder enn russetiden

Positiv til møte
Politioverbetjent Ole Magnus Jensen i ungdomspatruljen i Asker og Bærum
jobber nå for å få til et møte. med russen.
– Det er riktig at de har bedt om et møte. Jeg har svart at jeg gjerne vil ha
med noen fra sentralt hold i tillegg som kan svare på de spørsmålene som
måtte komme. Det kommer ikke til å skje denne uken, men vi er positive til
et møte, sier Jensen.
Han innrømme at det har vært noe uklarhet rundt reglene som omhandler
bruk av aggregat på russebussene.
– Det har vært noe uklarhet her, men de som har utarbeidet
hjemmelsdokumentet sentralt i Oslo har kommet med en presisering
rundt bruk av aggregat under kjøring, forteller Jensen og forklarer:
– Det er ikke lov å bruke aggregat under kjøring dersom det ikke kan
dokumenteres at aggregatet er godkjent for dette. Aggregatene som
russen i stor grad bruker, er ikke beregnet for bruk under kjøring. Dersom
man bruker disse aggregatene, er det fare for lekkasjer som kan medføre
brann- og eksplosjonsfare. Det handler blant annet om at drivstofftank og
aggregat er i samme konstruksjon.

På ti år har tallene for russebusser stupt: Antall russebusser mer
enn halvert

Har gruppechat med politiet
Sist helg ble det opprettet en gruppechat mellom bussjefene i Bærum og
politiet i et håp om å bedre kommunikasjonen mellom de feststemte og
lovens lange arm.
– Vi ønsker for eksempel at vi kan få beskjed hvis det er spesielle steder det
har kommet klager fra slik at vi kan dra til et annet sted eller dempe
musikken. Er vi på Fornebu, og det kommer klager, så ønsker vi å få
beskjed om det på chatten så vi kan ﬂytte oss, sier han.
– Men er dere nødt til å spille musikken så høyt?
– Vi forstår at noen synes det er irriterende å bli vekket, men vi prøver ikke
å vekke folk. Vi demper musikken i boligstrøk. Men vi har jo lyst til å bruke
musikkanlegget når vi har betalt en del for det, forklarer Brunborg.
Knutene endres fra år til år: Løfter frem miljø og helse i årets
russeknuter
Jensen i politiet forteller at chatten fungerer bra til å gi beskjeder til russen
hvis det for eksempel kommer klager om støy.
– På den måten kan vi spare ressurser på å sende en patrulje ut. Chatten
fungerer bra, men det er betinget at vi som jobber på forebyggende er på
jobb. De har for eksempel ikke tilgang til denne chatten på
operasjonssentralen, sier politioverbetjenten.
Brunborg påpeker at ﬂere i politiet behandler dem bra, men at det er det
han opplever som ulik praksis med hvordan reglene håndheves som
frustrerer mest, og som nå har gjort at de har bedt om et møte.
– Det har vært en reell innstramming av reglementet fra tidligere år,
spesielt knyttet opp mot støy. Jeg opplever at russen stort sett er lydhøre
når vi kommer, selv om det alltid vil være noen som ikke er det, sier Ole
Magnus Jensen.
Få nyhetene servert i innboksen.
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