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Høring over udkast til bekendtgørelse om betingelser for 

Tempo 100-busser på motorvej 

Med henvisning til lov nr. 630 af 12. juni 2013 om ændring af færd-

selsloven, sender Trafikstyrelsen hermed udkast til bekendtgørelse om 

betingelser for Tempo 100-busser i høring.  

Bekendtgørelsen indeholder betingelser, der i praksis svarer til dem 

der stilles for busser der må køre 100 km i timen i Tyskland. 

Dansk registreret bus skal være godkendt og registreret som Tempo 

100-bus og skal enten have et Tempo 100-mærke bag på eller et tysk 

mærke med registreringsmyndighedens påtegning, før den må køre 

med op til 100 km i timen på motorvej i Danmark.  

Er bussen registreret første gang inden den 8. december 2007, og 

godkendt som Tempo 100-bus til kørsel med op til 100 km i timen i 

Tyskland, er der dog en overgangsfrist, som medfører, at den skal 

være registreret som Tempo 100-bus senest den 10. august 2014. 

Udenlandsk registreret bus skal medbringe nødvendig dokumentation 

under kørsel, og der skal anvendes et Tempo 100-mærke eller et 

mærke fra en myndighed i registreringsstaten, hvis myndigheden over 

for Trafikstyrelsen har dokumenteret, at mærket er en erklæring om, 

at bussen opfylder betingelserne for Tempo 100-busser. Trafikstyrel-

sen offentliggør på sin hjemmeside de mærker, som styrelsen har 

modtaget korrekt dokumentation for.  

Kravet om mærkning gælder ikke før den 10. november 2013. 

En afvejning af hensynet til den netop påbegyndte ferieperiode, mod 

branchens forventede ønsker om tilladelse til at køre 100 km i timen 

snarest, har ført til at vi anmoder om at høringssvar er styrelsen i 

hænde senest den 26. juli 2013. 

Høringssvar bedes sendt til info@trafikstyrelsen.dk med henvisning til 

J.nr. TS20000-00019.  

Evt. spørgsmål kan rettes til Mikael Spang-Hanssen tlf.: 72 21 88 00 

eller på mail: msh@trafikstyrelsen.dk   

 

Med venlig hilsen 

Frank Thrusholm 

Chefkonsulent 
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