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Evaluering af forsøgsordning for bæltekøretøjer 

Vejdirektoratet har evalueret forsøgsordningen for bæltekøretøjer, som blev 

gennemført i perioden fra 5. juni 2016 til 31. december 2016. Forsøget inde-

holdt også et krav om GPS-udstyr i de pågældende køretøjer, så der kunne op-

nås bedre viden om kørselsomfang og kørselsmønstre med bæltekøretøjer.  

Evalueringen viser, at det ikke er muligt at udlede nogle generelle konklusioner 

om kørselsomfang og kørselsbehov, da antallet af reelle deltagere kun var fire, 

som alle kom fra samme maskinstation. Ved opstarten af forsøget søgte flere 

om deltagelse, men det viste sig, at de fleste kunne leve op til de sene-

re års dispensationspraksis for kørsel på statsvejnettet. 

Det kan umiddelbart ikke anbefales, at der gennemføres endnu en længereva-

rende forsøgsordning, så længe der ikke er tilvejebragt mere viden om effekter-

ne af kørsel med bæltekøretøjer og det forventede kørselsomfang. I stedet kan 

det overvejes, om der bør gennemføres en forøget indsats fra Færdselsgruppen 

og/eller Færdselsstyrelsen for at informere om de gældende regler, dispensati-

onsmuligheder og ansøgningsprocedurer. 

For at opnå mere viden på området blev der i 2015 gennemført en foranalyse (i 

samarbejde med COWI, landbrugserhvervet, KL og Asfaltindustrien) med hen-

blik på at skabe et fælles fagligt grundlag for metoder og forudsætninger for 

beregninger af vejslid og brobelastning. Foranalysen viste, at arbejdet med en 

egentlig hovedanalyse kan tage op til tre år og koster ca. 12 mio. kr. Der udestår 

at blive fundet finansiering til gennemførsel af en sådan hovedanalyse. 

Finansiering af denne analyse foreslås forestået af kommunerne og branchen, 

da der er tale om et ønske fra branchen om kørsel med bæltekøretøjer, som i 

vidt omfang vil finde sted på de kommunale veje. Alternativt kan det overvejes, 

om midlerne skal søges tilvejebragt i regi af den grønne forligskreds.  

Vejdirektoratet har ingen muligheder for at finansiere en analyse inden for 

egne rammer. Vejdirektoratet står således overfor en række udfordringer som 

følge af faldende bevillinger og mindre anlægsaktivitet samt et øget fremadret-

tet behov for kapitalbevarende vedligehold og en særlig genopretningsindsats 

på den løbende drift af statsvejnettet. Der er iværksat en række tilpasninger og 

effektiviseringer i Vejdirektoratet, men samlet set vil de iværksatte tiltag ikke 

være tilstrækkelige til at kunne løse de udfordringer, som Vejdirektoratet står 

overfor. 


