
 

 

Høring om nye krav til frontbeskyttelse for buss i løyvepliktig transport 
 
Bilimportørenes Landsforening viser til høring av 27. januar, Deres ref. 21/238225-4. 
 
Statens vegvesen foreslår nå å innføre krav om ekstra frontbeskyttelse for buss i 
løyvepliktig transport. 
Sitat fra høringsnotatet side 5: «I praksis stilles det i dag ikke særskilte krav til 
kollisjonssikkerhet i buss i de gjeldende felleseuropeiske kravene til buss. Det foreslås 
derfor å innføre krav om at buss som brukes i løyvemessig trafikk skal ha ekstra 
beskyttelse for fører som en del av bussens konstruksjon.» 
Vi ser at Statens vegvesen har forsøkt, men ikke fått gehør for dette i UNECE i Geneve, 
hvor internasjonalt regelverk utvikles, og hvor EU i dag tar de fleste av sine regler fra. 
Dette betyr at høringsforslaget er et rent nasjonalt forslag om forskrifter for frontbeskyttelse 
i buss, foreslått hjemlet i «Forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig 
transport mv.». 
 
Videre finner vi følgende resonnement på side 7 i høringsnotatet: 
«I henhold til EØS-avtalen er Norge forpliktet til å akseptere busser som er godkjent i 
henhold til de felleseuropeiske kravene. Dette innebærer at vi ikke kan ha kjøretøytekniske 
krav som medfører at vi ikke godkjenner EU-typegodkjente busser. EU har ikke spesielle 
krav til frontbeskyttelse i buss. Det kan imidlertid innføres krav knyttet til bruk, i dette tilfelle 
foreslås det krav til frontbeskyttelse for busser som har løyve for rute eller turkjøring.» 
 
Statens vegvesen «omdefinerer» altså kravet fra å være et teknisk krav til å bli et 
brukskrav, selv om det i ECE- og EU-systemet og dermed i EØS-avtalen er å se på 
som et teknisk krav. 
 
BIL kan være enig i at frontkollisjonssikkerhet i busser kunne ha vært høyere prioritert i 
utviklingen av tekniske krav til kjøretøyer, men vi har også erfart at i bussanbud stiller alle 
fylkeskommunale kollektivselskaper krav til frontbeskyttelse i henhold til ECE Reg. 29 
 
BIL har vurdert bl.a. følgende: 

- Forslaget kan prinsipielt anses som et brudd på EØS-avtalen, da det stilles 
særnorske tekniske krav, som normalt er å se på som tekniske handelshindre, noe 
som ikke er tillatt iht. EØS-avtalen, og «omdefinering» til brukskrav er ikke 
nødvendigvis juridisk holdbart. 

- Det er et spørsmål i hvilken grad det i det hele tatt lar seg gjøre teknisk å 
omkonstruere busser av forskjellig slag slik SVV foreslår krav om, uten vesentlig 
større endringer enn SVV antar. 

- Det er vurdert hva merkostnaden pr. buss faktisk blir, sett opp mot det relativt lave 
norske volumet av busser: normalt færre enn 1.000 pr. år, av mange forskjellige 
typer. På høringsnotatets side 8 anslår SVV merkostnaden pr. buss til ca. NOK 
30.000. Dette er svært lavt, særlig tatt i betraktning at det er mange forskjellige 
busskonstruksjoner som må tilpasses hver for seg.  



 

 

BIL mener det reelle kostnadsbildet ligger nærmere det dobbelte eller mer, noe 
innkjøpere må være forberedt på å bære i sin helhet, der det i det hele tatt er mulig 
å omkonstruere. 

- SVV foreslår at kravene skal tre i kraft 1.1.2023, noe som er altfor optimistisk tatt i 
betraktning nødvendige omkonstrueringer, bestillinger, produksjon osv. Ikke mye av 
dette kan iverksettes før vedtak er kunngjort, noe som betyr at det ikke vil være 
stort mer enn et halvt års overgangstid, inkl. den tid det tar å forsøke å 
«overbevise» bussprodusenter om de særnorske kravenes berettigelse, noe som 
kan vise seg å være vanskelig. 
 

- BIL har også vurdert de positive sidene ved forslaget, som er basert på 
gjennomsnittlig antall drepte (3,5 pr. år) og hardt skadde (7,5 pr. år) fra 2011 til 
2020, og sannsynligheten for å få disse tallene ned. 

- Den teoretiske kostnaden for dette beregnes til nesten 222 mill. NOK pr. år (inkl. 
også lettere skadde) og SVV antar at effekten av «underskinne» på busser kan 
tenkes å overstige investeringskostnadene med god margin. Dette kan dog 
diskuteres. 

- Ved siden av disse rent økonomiske betraktningene, ser også BIL at 
frontbeskyttelse for særlig sjåføren er dårligere i busser enn i f.eks. lastebiler. 

- BIL er godt kjent med at NHO Transport og sjåførenes fagforeninger har arbeidet 
for dette i lengre tid, noe vi har respekt for. 

- Merkostnaden vil selvsagt måtte belastes kundene / det offentlige, som vi regner 
med har betalingsvilje, men bare inntil en viss grad. 

 
Oppsummert: 
Vi mener at forslaget i prinsippet ikke er et overkommelig tiltak.  
Mekanismene i markedet fungerer, i og med at fylkeskommuner setter krav til 
frontbeskyttelse i henhold til R29 i anbud, og videre er det høyt fokus på sikkerhet i 
mange anbud som gir gode preferanser for å utvikle og tilby gode løsninger. Et 
generelt, forskriftsfestet påbud er ikke veien å gå, da dette krever en større grad av 
omfattende prøving og testing, kun for ett lite marked. 
 
Vi mener SVV må fortsette sitt arbeid inn i UN ECE for å få til gode, dokumenterbare tiltak 
videre inn i EU, som kan få produsentene til å implementere testede og dokumenterte 
løsninger. Vi frykter at ettermonterte løsninger kan bidra til falsk trygghet. 
Tilsvarende mener vi de norske sjåførorganisasjonene kan jobbe via sine internasjonale 
organisasjoner. 
 

Det lar seg neppe gjøre å tilpasse alle busser hvis dette blir reelt. Fabrikker kan i «worst 
case» måtte velge å trekke seg ut av det norske markedet ved innføring av særnorske 
lovkrav. 
 
Moderne førerhjelpsystemer vil mer og mer kunne kompensere for frontbeskyttelse i 
henhold til ECE R 29. 
 



 

 

Aller viktigst: vi mener sikkerhet er viktig, mekanismene i anbudskonkurranser 
fungerer og R29 etterspørres. Vi mener det vil være uheldig med et særnorsk krav for 
disse direktivene, da det vil medføre omfattende godkjenningsprosesser kun for Norge. 
 
Dersom forslaget til tross for komplikasjonene skulle bli vedtatt, må den foreslåtte 
overgangstiden forlenges til minimum 1.1.2024. 
1.1.2023 er alt for kort tid; først en stund etter høringsfristen 27. april kan SVV fatte et 
vedtak, dvs. nærmere sommerferien, noe som gir kun ca. et halvt års overgangstid fra 
vedtak til ikrafttreden – av et særnorsk teknisk krav. Trolig kan ingen bussfabrikk forholde 
seg til dette.  
 
Dersom forslaget skulle bli vedtatt, mener BIL dette kun må gjelde nye modeller / 
typegodkjenninger, hvor frontbeskyttelse som foreslått kan konstrueres fra grunnen 
av, som en integrert del av kjøretøyet. 
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