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Høring over udkast til bekendtgørelse om forsøg med selvkørende motorkøretøjer på 

Astrupstien i Aalborg Kommune 

 

Vejdirektoratet sender hermed udkast til bekendtgørelse om forsøg med selvkørende motorkøretø-

jer på Astrupstien i Aalborg Kommune.  

 

Vejdirektoratet skal anmode om eventuelle bemærkninger senest den 13. september 2019.  

 

Baggrund  

I forbindelse med ændringen af færdselsloven den 1. juli 2017, hvorefter transport-, bygnings- og 

boligministeren kan meddele tilladelse til forsøg med selvkørende motorkøretøjer, sendes bekendt-

gørelse om forsøg med selvkørende motorkøretøjer på Astrupstien i Aalborg Kommune hermed i 

høring. 

 

Formål  

For at opnå tilladelse til forsøg med selvkørende motorkøretøjer, skal ansøger indsende en ansøg-

ning som indeholder: 

 

• Beskrivelse af forsøget 

• Beskrivelse af organisationen bag forsøget 

• Tidsmæssig afgrænsning  

• Geografisk afgrænsning  

• Beskrivelse af involverede køretøjer 

• Plan for indsamling og håndtering af data 

• Plan for information til øvrige trafikanter  
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Herudover skal ansøgningen vedlægges en vurdering fra en godkendt assessor om konsekven-

serne for færdselssikkerheden ved gennemførelse af forsøget.  

 

Bekendtgørelsen regulerer krav, betingelser og ansvarsforhold i forbindelse med gennemførelsen 

af forsøg på Astrup stien i Aalborg kommune.  

 

Bekendtgørelsen stiller bl.a. en række konkrete krav til forsøgets gennemførelse, herunder om for-

søgets SAE faser og den benyttede rute samt fastsætter de konkrete ansvarsforhold under forsø-

get. 

Økonomiske og administrative konsekvenser  

Vejdirektoratets vurderer, at bekendtgørelsen ikke har erhvervsøkonomiske konsekvenser.  

 

Ikrafttrædelse  

Det foreslås at bekendtgørelsen træder i kraft den XX. YY 2019.  

Høringsfrist m.v.  

Vejdirektoratet anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes til vores hovedmailadresse 

vd@vd.dk, cc. til be@vd.dk senest den 13. september 2019, mærket jr.nr. 18/15179.  

 

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Bo Ekman på mail be@vd.dk eller til vd@vd.dk. 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

Bo Ekman 

Specialkonsulent 
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