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Vedtak - Unntak fra krav om bruk av alkolås
Innledning
Vegdirektoratet er på oppdrag gitt fra Samferdselsdepartementet (heretter SD) den 13. mars
2020 anmodet om å innvilge midlertidig unntak fra krav om bruk av alkolås i buss og
minibuss som følge av den pågående krisen Covid-19.
Sakens bakgrunn
Oppdraget er kommet som følge av henvendelse til SD fra NHO transport som uttaler at
alkometrene representerer en mulig ekstraordinær smittekilde. De viser til at til tross for at
munnstykker byttes ved innånding er det en risiko for at det kan være virus fra tidligere
innblåsinger i rør/tube som ikke byttes mellom innblåsingene.

Vegdirektoratets vurdering
Vegdirektoratet har forhørt seg med ulike tilbydere av alkolåser på markedet i Norge for å
undersøke mulighetene for å koble ut alkolåsen og hvordan dette praktisk kan
gjennomføres.
Produsenter av alkolåser bekrefter at det er mulig å kople ut alkolåsen slik at kjøretøyet kan
benyttes uten å måtte foreta pusteprøve for å få start på kjøretøyet. Alkolåsprodusentene
krever imidlertid at denne prosedyren utføres på et godkjent alkolåsverksted, av kvalifisert
personell, ettersom ledninger må plomberes mv.
Det er derfor en klar forutsetning for å benytte seg av unntaket at godkjent alkolåsverksted
utfører arbeidsoperasjonen med å koble ut alkolåsen.
Vegdirektoratet gjør oppmerksom på at det etter alkolåsforskriften § 15 tredje ledd er
mulighet for å benytte seg av ambulerende alkolåsverksteder, slik at installatører fra
alkolåsverksteder kan dra til transportselskapet og utføre arbeidet.
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Vedtak
Vegdirektoratet innvilger med dette tidsubestemt midlertidig unntak for krav om bruk av
alkolås i buss og minibuss etter forskrift 30. mai 2018 nr. 777 om alkolås, alkolåsverksteder
mv § 26 første ledd da vi anser at omstendighetene i denne saken utgjør en særlig
tungtveiende grunn. Unntaket gis på vilkår om at alkolåsen kobles ut på et godkjent
alkolåsverksted.
Avslutning
Kjøretøy i gruppe M2 og M3 og som er omfattet av virkeområdet i alkolåsforskriften § 2 skal
fremdeles følge kravet om montering av alkolås selv om det i vedtaket er unntak fra bruk
fordi alkolåsen er koblet fra.
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