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Færdselsstyrelsen er en del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen  

Sorsigvej 35 

6760 Ribe 

Telefon: +45 7221 8899 

Mail: info@fstyr.dk 

www.fstyr.dk 

 

Til høringsparterne 

Sagsnr.:TS2000-00220  

Dato: 26-08-2019 

Sagsbehandler: LOBV 

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af be-

kendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, 

højde, vægt og akseltryk (dimensionsbekendtgørelsen) 

og  

udkast til ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter 

for køretøjers indretning og udstyr 

 

Hermed fremsendes høring over udkast til bekendtgørelse om æn-

dring af dimensionsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om ændring af 

bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjer.  

Der er høringsfrist den 30. september 2019. 

Ændringsbekendtgørelserne udstedes, idet flere kommuner har ytret 

ønske om muligheden for at anvende flerleddede busser, hvis længde 

overstiger 18,75 m.  

Derfor ændres dimensionsbekendtgørelsen således, at en ledbus med 

tre eller flere stive sektioner kan have en længde, der overstiger 

18,75 m.   

Ændringen vil betyde, at det bliver muligt at indsætte BRT (Bus Rapid 

Transit) som en del af den kollektive trafik. 

For at sikre, at disse busser passer ind i den øvrige infrastruktur, stil-

les som betingelse for anvendelse af flerleddede lange busser, at der 

foreligger en forudgående tilladelse fra vejmyndigheden. 

Endvidere er det nødvendigt at fastsætte særlige tekniske krav, som 

flerleddede lange busser skal leve op til. Derfor ændres bekendtgø-

relse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr på føl-

gende punkter: 
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 Ledbussen skal være forsynet med et skilt bagpå, der angiver 

bussens længde. 

 Krav om at påbudte spejle skal suppleres af udvendige kame-

raer, der gør føreren i stand til, fra førersædet, at have fuldt 

udsyn over køretøjets bagerste del og området i nærheden 

heraf. 

 

Herudover er der foretaget enkelte konsekvensrettelser, således at 

reglerne opdateres i forhold til, at en ledbus kan have flere end to 

stive sektioner.  

Der gøres for god ordens skyld opmærksom på, at der på nuværende 

tidspunkt foreligger udkast til ændring af både dimensionsbekendtgø-

relsen og bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning 

og udstyr vedr. ændring af den tilladte totalhøjde for lastbiler og bus-

ser. Disse ændringer var i høring i løbet af foråret, men pga. rege-

ringsskiftet er de endnu ikke udstedt og afventer endelig afklaring. 

Nærværende ændringer om ledbussers længde forventes derfor at 

indgå som ændringer til ovennævnte og som en følge af den mang-

lende udstedelse, er ændringsbekendtgørelsernes indledning på nu-

værende tidspunkt ikke fuldstændig. 

Økonomiske og administrative konsekvenser (for erhvervsliv 

og borgere) 

Færdselsstyrelsen vurderer, at ændringerne ikke medfører nævne-

værdige økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervsli-

vet og borgere. 

Agil erhvervsrettet regulering 

Det er Færdselsstyrelsens vurdering, at principperne om agil er-

hvervsrettet regulering ikke er relevante.  

Det foreslås, at bekendtgørelserne træder i kraft den 1. januar 2020. 

Færdselsstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes 

til vores hovedmailadresse info@fstyr.dk, cc. til lobv@fstyr.dk senest 

den 30. september 2019, mærket j.nr. TS20000-00220. 

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til jurist Lotte Vester på 

mail lobv@fstyr.dk og til ingeniør Allan Hansen på mail aha@fstyr.dk 

eller til info@fstyr.dk. 

Der vedlægges en liste over høringsparterne. 

Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på www.hoerings-

portalen.dk, hvor modtagne høringssvar også vil blive offentliggjort. 

Det bemærkes, at Færdselsstyrelsen normalt ikke orienterer hørte 

parter, når en bekendtgørelse er blevet udstedt. 
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Det bemærkes endvidere, at Færdselsstyrelsen er en del af Trafik-, 

Bygge- og Boligstyrelsen, og bekendtgørelser på området udstedes 

derfor af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 

De udstedte bekendtgørelser kan ses på Færdselsstyrelsens hjemme-

side www.fstyr.dk under Lovstof. Vores nyhedsbrev indeholder også 

information om de udstedte regler. Tilmelding til nyhedsbrevet kan 

ske på vores hjemmeside www.fstyr.dk.  

 

 

Venlig hilsen 

 
Lotte Bank Vester   

Fuldmægtig 
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