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Danske Havnes høringsvar vedr. direktiv om vægt og 

dimensioner for lastbiler  

Kommissionen har 15. april foreslået en ændring af direktiv 96/53/EF af 25. 

juli 1996 om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og 

international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse 

vejkøretøjer i brug i Fællesskabet. 

 

Danske Havnes mener at forslaget, COM(2013) 195 final, først og fremmest 

vil tilpasse europæiske regler til markedsudviklingen og teknologien i 

godstransport. 

 

45 fods skibscontainere er blevet en markedsstandard for interkontinental 

godstransport og bør derfor ikke betragtes som særtransport med særlig 

dispensation ved vejtransport. Derfor foreslås en forlængelse af køretøjerne 

med 15 cm, hvilket vil lette den intermodale godstransport. 

 

Vedr. punkterne 12 til 17 samt artikel 12 vedr. kontrolinstans. 

Kommissionens forslag vil indføre regler for harmonisering af kontrol og 

håndhævelse af reglerne for køretøjers vægt og dimensioner og forhindre 

konkurrenceforvridning på tværs af medlemslandene. I det foreslåede vil 

afskiberen gøres medansvarlig i tilfælde af, at der er forskel mellem faktisk 

vægt og vægt angivet i dokumenterne for en skibscontainer. 

 

Danske Havne hilser velkomment, at der kommer fokus på fælles EU regler 

om kontrol med overlæs og det er vigtigt, at ansvaret for overlæs pålægges 

alle, der kan være ansvarlige for fx en containers faktiske vægt. 

 

I Danske Havnes optik er intermodal transport nøgleord i forslaget.  

Nærskibstransporten er i skarp konkurrence med landtransporten. Der bør 

være væsentlig sikkerhed for, at forslaget ikke vil rokke ved den meget 

delikate balance, der består imellem transportformerne. Det er derfor 

nødvendigt at sikre, at de nye regler ikke vil skabe øget landtransport, samt at 

transporten på vej er en del af en intermodal transportkæde. 
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Danske Havne støtter op omkring begrænsningen på 300 km kørsel ved 

transport af 45 fods containere og dermed ekstra 15 cm i længden. Denne 

afstand vurderes af Kommissionen at være tilstrækkelig for at forbinde en 

kommerciel/industriel slutbruger med en fragtterminal. 

 

Danske Havne hilser det særlige fokus på de blå motorveje og 

nærskibsfarten velkomment. Der vil være mulighed for at forlænge 

begrænsningen på 300 km ved en kombination med nærskibstrafik og 

dermed en mere bæredygtig godstransport pr. tonkilometer. 

 

I Vejdirektoratets analyse fra 2008 var konklusionerne ikke entydige. Der 

vil være en miljømæssig gevinst ved modulvogntog så længe, at der ikke er 

tom luft i containerne, men gevinsten er større ved godstransport på sø og 

bane. Trafiksikkerhed og slitage på vejnettet er en anden dimension, som 

kræver omtanke med de seneste stigninger i international lastbiltrafik på 

Danmarks grænseovergange. En tendens der vil vokse med opførelsen af 

Femern Bælt forbindelsen og skabe mere transitgods på danske veje.  

 

I følge de seneste grænsetællinger fra ITD (brancheorganisation for den 

danske vejgodstransport) er den grænseoverskridende lastbiltrafik steget 

med 12,6 procent over de sidste tre år. Kørslen over grænsen med danske 

lastbiler er på tre år øget med 18 procent. 

 

Med venlig hilsen 

 

Bjarne Løf Henriksen 

Erhvervspolitisk konsulent, Danske Havne 


