
 

 

 

 

Færdselsgruppens høringssvar vedrørende forsøgsordning med bæltekøretøjer 

 

Vi hilser forsøgsordningen meget velkommen. Den planlagte GPS- tracking vil kunne dokumentere kørslens 
omfang og give mulighed for nærmere analyser og en efterfølgende besigtigelse af de veje, der er kørt på.  
 
Med henblik på datasikkerhed, vil vi anmode om, at der kun opsamles de relevante data for forsøget. Vi 
antager, at data fra forsøget alene har til formål at bidrage til viden. Vi vil desuden anmode om, at vi i 
færdselsgruppen på vegne af landmænd og maskinstationer efterfølgende får resultatet af dataopsamling 
og analyser stillet til rådighed.  
 
Vi håber meget at GPS-tracking vil gøre ansøgningsproceduren meget mere enkelt for både ansøgerne og 

for de ansatte hos Færdselsstyrelsen.  Vi går ud fra at det er Færdselsstyrelsen, som ved de tidligere 

forsøgsordninger, kontakter kommunerne og indhenter tilladelser til kørsel på deres veje. 

Vi er meget glade for. at de landbrugskørekøjer som samtidig er forsynet med både bælter og hjulaksel får 

mulighed for at deltage i forsøget. Ved at fastsætte en øvre grænse for totalvægten på 32 000 kg, dog 

begrænset med 6400 kg/m målt fra forreste løberulle til bageste hjulaksel sikres det, at alle kendte 

Landbrugskøretøjer som samtidig er forsynet med både bælter og hjulaksel kan deltage i forsøget. 

Men når det drejer sig om de såkaldte bæltetraktorer, vil alle størrelser ikke kunne være med i forsøget. 

Det skyldes, at der med ovenstående beregningsmåde ikke kan opnås tilstrækkelig tilladt totalvægt. 

Totalvægten ved et landbrugskøretøj som alene er forsynet med en bæltesektion kan efter ovenstående 

aldrig overstige 6400 kg/m målt fra forreste løberulle til bageste løberulle.  

En to akslet traktor forsynet med luftgummihjul har en tilladt totalvægt på op til 18 000 kg. Hvis den samme 

traktor forsynes med bælter, og bæltelængden er 2 m, kan den tilladte totalvægt efter ovenstående kun 

beregnes til 12 800 kg.  Der er ingen rimelig sammenhæng mellem en større trædeflade og en mindre 

tilladt totalvægt. Der kræves en bæltelængde på helt op til 2,81 m for at opnå en tilladt totalvægt på 18 000 

kg.  I Tyskland ved vi, at der tillades 9 000 kg/m bælte (kilde: stVZO 34 b). Efter de tyske regler vil 2 meter 

bælte således medføre en tilladt totalvægt på 18 000 kg 

Vi er overbevist om, at det ikke har været Færdselsstyrelsen hensigt at udelukke bæltetraktorer fra forsøget 

og at ovenstående betingelser netop er valgt med henblik på, at alle landbrugskøretøjer på bælter kan være 

med i forsøget, men at der blot ikke er tænkt på bæltetraktoren.  

En af mulighederne for at få bæltetraktoren med i forsøget er at tilføje følgende tekst ” For bæltetraktorer 

må totalvægten ikke overstige 9 000 kg/m målt fra forreste løberulle til bageste løberulle” 

Vi står til rådighed for yderligere oplysninger og drøftelser. 
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