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Høringsuttalelse om forslag til endringer i regelverk 
om bruk av setebelte i buss klasse I 

Pensjonistforbundet og SAKO (LO-Stats Pensjonistutvalg, Telepensjonistenes Forbund, 
Fagforbundets sentrale pensjonistutvalg, Postens Pensjonistforbund, Politiets 
Pensjonistforbund, Jernbanepensjonistenes Forbund og Statens Vegvesens 
Pensjonistforbund) viser til høringsbrev datert 12.01.2021 om forslag til endringer i regelverket 
om bruk av setebelte i buss klasse I, og leverer med dette våre innspill til høringen.  

Statens Vegvesen foreslår å likestille reglene for bruk av belte i buss klasse I med 

belteregelverk generelt. Pensjonistforbundet stiller seg bak forslaget og berømmer vegvesenet 

for å rydde opp i alle regelverk på måter som bidrar til å spare liv og helse i trafikken. Det 

foreslåtte tiltaket vil bidra til færre misforståelser og mindre usikkerhet blant reisende.  

Vi mener at et godt kollektivtilbud er en vesentlig del av et aldersvennlig samfunn, og folk i alle 

aldre skal kunne benytte seg av kollektivreiser. For at også eldre passasjerer skal kunne føle 

seg trygge i trafikken er det hensiktsmessig at det tas noen særlige hensyn til passasjerer med 

ulike bevegelsesutfordringer, noe som gjelder mange eldre.  

Pensjonistforbundet ønsker å påpeke viktigheten av god kommunikasjon mellom sjåfør og 

passasjerer i buss, og viser i dette tilfellet også til det som nevnes i høringsnotatet om at det 

kan oppstå gråsoner når passasjerer skal forberede seg til å forlate bussen. En passasjer vil 

nødvendigvis bli sittende i setet en stund uten belte på for å smidigst mulig kunne forlate 

bussen under stopp. Å rette litt ekstra oppmerksomhet ovenfor passasjerer i tidsrommet for av- 

og påstigning, og ved bevegelse til og fra sitteplass og festing/ åpning av setebelte vil være et 

viktig trygghetstiltak for eldre brukere av kollektivtransportmidler. På- og 

avstigningssituasjonen er ofte vanskeligere å få til på en smidig måte for eldre passasjerer 

som har ulike grader av bevegelsesutfordringer, og kan bidra til at noen vegrer seg for å bli 

med som reisende. Hensyn og god kommunikasjon mellom fører og passasjer er derfor av stor 

betydning for trygghet på reisen, og også for å bevare ønsket om å bruke kollektivtrafikk. 

Pensjonistforbundet forstår at ovennevnte problematikk ikke er et punkt som egner seg til 

forskriftsfesting, men ber om at problematikken ivaretas videre ved kommunikasjon til 

ansvarlige trafikk-/ kollektivselskap og i den nødvendige sjåføropplæringen.  

 

 

 Statens vegvesen 14.04.2021 
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