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Ombygning af børnehave- og institutionsbusser  

 

Mange forældre ønsker, at deres børn fastspændes med sikkerhedsse-

ler, når de transporteres i kommunens eller daginstitutionens bus. 

Trafikstyrelsen har derfor udformet en miniguide, der kort beskriver, 

hvad I som kommune eller institution skal være opmærksom på, hvis 

I overvejer at købe og/eller ombygge en bus til transport af børn. 

 

Ældre busser til transport af børn 

Af økonomiske grunde vælger mange institutioner og kommuner at 

købe ældre busser, herunder udfasede bybusser, til transport af bør-

nehave- og institutionsbørn. Hvis I ønsker sikkerhedsseler i en ældre 

bus vil en eftermontering være nødvendig, da seler først blev lovplig-

tige fra den 1. oktober 1999. Ved eftermonteringen skal I sikre jer, at 

de gældende krav vedrørende seletype og selefastgørelse opfyldes. 

 

Bemærk, bybusser, der er registreret den 1. oktober 1999 eller sene-

re, kan som udgangspunkt ikke omregistreres og anvendes som insti-

tutionsbusser. Det skyldes skærpede sikkerhedskrav til denne form for 

busser. 

 

 

Seletype og selefastgørelse 

Ved eftermontering af seler i en ældre bus, skal I først og fremmest 

sikre jer, at seletypen er godkendt og e/E-mærket. Seletypen skal en-

ten være en trepunktssele eller hoftesele. Mærket på selen varierer 

efter seletype, men kan se ud som nedenstående: 

 

   

 

Herudover skal I sikre jer, at selve selefastgørelsen er i overens-

stemmelse med kravene på området. Ældre busser kan have sæder, 

der ikke nødvendigvis er konstrueret til at kunne modstå de belast-

ninger, der kan komme ved en kollision, og det skal der tages højde 

for ved eftermonteringen. Selefastgørelsen skal efterfølgende godken-

des ved syn.  
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Hvis muligt, undgå eftermontering 

At få godkendt en ombygning af en ældre bus,  som ikke fra 

busfabrikanten er forsynet med seler, kan være en både svær og 

bekostelig opgave. En eftermontering bør derfor overvejes grundigt, 

før arbejdet igangsættes. En eftermontering kan undgås ved, at I 

anskaffer jer en nyere bus. Alle busser pånær bybusser, der er 

registreret den 1. oktober 1999 eller senere, skal nemlig være 

forsynet med godkendte seler fra fabrikanten. 

 

Læs mere på www.Trafikstyrelsens.dk/sikkerhedsudstyrtilbørn 

http://www.trafikstyrelsens.dk/sikkerhedsudstyrtilbørn

