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Beslutningsreferat af det 92. møde i Færd-
selssikkerhedskommissionen torsdag den 3. 
marts 2021

I mødet deltog:

Formand Andreas Steenberg, MF for Radikale Venstre
Næstformand Kristian Pihl Lorentzen, MF for Venstre
Mette Møller, Senior Forsker, DTU
Kira Hyldekær Janstrup, Adjunkt, DTU
Harry Lahrmann, Lektor, Aalborg Universitet
Benny Nymark Andersen, Arbejdsmiljøkonsulent/ Partskonsu-
lent BAU Transport, 3F
Frank Davidsen, Underdirektør, DTL
Thomas Møller Thomsen, Adm. Dirktør, FDM
Mogens Kjærgaard Møller, Adm. Direktør, Rådet for Sikker 
Trafik
Klaus Munk Nielsen, Chefpolitiinspektør, Sydøstjyllands Politi
Rikke Rysgaard, Formand, Havarikommissionen for Vejtrafik-
ulykker
Marianne Steffensen, Afdelingsleder, Vejdirektoratet
Karen Margrethe Kundal, Fodgængerforbundet
Steffen Rasmussen, Projektchef, Kommunernes Landsforening
Ole Bjørstorp, Kommunernes Landsforening
Jesper Høgh Bach, Vicedirektør, Færdselsstyrelsen
Linette Egelund, Specialkonsulent, Færdselsstyrelsen
Christian Fuglsang, Souschef, Justitsministeriet
Klaus Bondam, Adm. Direktør, Cyklistforbundet
Erik Terp, Centerchef, Rigspolitiet
Bent Grue, Landsformand, Dansk Kørerlærer Union
Rolf Skovløkke, Formand, Danske Motorcyklister
Rasmus Vestergaard Madsen, MF for Enhedslisten
Thomas Jensen, MF for Socialdemokratiet

Fra sekretariatet deltog:
Julie Elgaard Nielsen, specialkonsulent i Færdselskontoret, 
Transport- og Boligministeriet
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Stefan Ilic, fuldmægtig i Færdselskontoret, Transport- og Bolig-
ministeriet
Feline Buchwald-Grøhn, stud.jur. i Færdselskontoret, Transport-
og Boligministeriet (referent)

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat og beslutningsreferat af Færdselssikker-
hedskommissionens 91. møde den 18. november 2020

3. Velkomst v/Andreas Steenberg, formand for Færdselssikker-
hedskommissio-nen

4. Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan 2021-2030 
v/formanden 

a) Status på offentliggørelse den 3. december 2020

b) Udsendelse af handlingsplan 2021-2030

c) Workshop/konference om sundhedsdata v/Marianne Stef-
fensen, Afdelingsleder i Vejdirektoratet

d) Oplæg om gennemførelse af handlingsplanens initiativer 
v/Kommunernes Landsforening

e) Resumé af handlingsplanen

5. Opfølgning på Færdselssikkerhedskommissionens forrige hand-
lingsplan 

a) Oplæg v/Marianne Steffensen, Afdelingsleder i Vejdirekto-
ratet

6. Oplæg om Dødsulykker i 2019 og foreløbige ulykkestal for 2020 
v/Marianne Steffensen, Afdelingsleder i Vejdirektoratet

7. Oplæg om de færdselsmæssige aspekter af flerårsaftale for politi 
og anklage-myndigheden ”Trygheden først – et politi der dér, hvor 
danskerne har brug for det” v/Rigspolitiet

8. Oplæg fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) om ulykker og 
risiko for el-cyklister v/Kira Hyldekær Janstrup, Adjunkt fra DTU 
Management Side 2/2
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9. Meddelelser fra formanden 

a) Orientering om arbejdet med forslag til nedbringelse af spi-
rituskørsler

b) Orientering om oversendelse af høringsdokumenter vedrø-
rende aldersgrænsen for erhvervelse af kørekort til stor 
knallert

10. Meddelelser fra medlemmerne
11. Eventuelt

12. Mødedatoer i Færdselssikkerhedskommissionen i 2021
- Det 93. møde onsdag den 29. september 2021 kl. 13-15 (foreløbig)

Ad dagsordenens punkt 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ingen bemærkninger.

Ad dagsordenens punkt 2. Godkendelse af referat og be-
slutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 
91. møde den 18. november 2020

Referaterne blev godkendt.

Ingen bemærkninger.

Ad dagsordenens punkt 3. Velkomst v/Andreas Steen-
berg, formand for Færdselssikkerhedskommissionen

Formanden bød velkommen. Han oplyste at Sydøstjyllands Politi 
var indtrådt i kommissionen og at Københavns Politi var trådt ud. 
Han oplyste endvidere, at Lægeforeningen også var trådt ud.

Ad dagsordenens punkt 4. Færdselssikkerhedskommissi-
onens handlingsplan 2021-2030 v/ formanden

Ad a) Status på offentliggørelse den 3. december 2020

Andreas Steenberg oplyste, at der blev afholdt pressemøde ved 
formanden om handlingsplanens lancering den 3. december 2020, 
og at handlingsplanen blev publiceret på Færdselssikkerhedskom-
missionens hjemmeside på samme dag.
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Ad b) Udsendelse af handlingsplan 2021-2030

Andreas Steenberg oplyste, at der ved afholdelse af det næste 
fysiske møde i Færdselssikkerhedskommissionen vil blive uddelt 
fysiske eksemplarer af handlingsplanen til medlemmerne.

Der blev fra medlemmerne spurgt, hvornår der ville komme en en-
gelsk udgave af handlingsplanen. Sekretariatet oplyste, at man ar-
bejdede på at oversætte referatet af handlingsplanen, og at man 
først ville overveje at oversætte den fulde handlingsplan derefter.

Ad c) Workshop/konference om sundhedsdata v/Mari-
anne Steffensen, Afdelingsleder i Vejdirektoratet

Marianne Steffensen oplyste, at Sundhedsministeriet og Sund-
hedsstyrelsen var interesserede i at deltage, men at disse på grund 
af Corona-situationen var pressede på ressourcer. Marianne be-
mærkede, at man ønskede, at workshoppen skulle afholdes fysisk. 
Derfor regnede man med, at workshoppen ville blive afholdt sidst 
på året eller i starten af næste år.

Ad d) Oplæg om gennemførelse af handlingsplanens initi-
ativer v/Kommunernes Landsforening

Ole Bjørstorp og Steffen Rasmussen, Kommunernes Landsfor-
ening, holdte oplæg.

Det blev i den forbindelse besluttet, at Kommunernes Landsfor-
enings (KL) forslag til en kommunal pulje til bedre trafiksikkerhed, 
som KL havde sendt til ministeren, også blev sendt ud til kommis-
sionens medlemmer.

Ad e) Resumé af handlingsplanen

Andreas Steenberg oplyste, at der under dette punkt var tale om 
det også tidligere nævnte referat. Han bemærkede, at pågik et ar-
bejde med oversættelse til international brug og at man arbejdede 
på at få oversættelsen af resuméet lagt på kommissionens hjemme-
side inden påske.

Ad dagsordenens punkt 5. Opfølgning på Færdselssikker-
hedskommissionens forrige handlingsplan

Marianne Steffensen holdte oplæg.
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Ad dagsordenens punkt 6. Oplæg om Dødsulykker i 2019 
og foreløbige ulykkestal for 2020 v/Marianne Steffensen, 
Afdelingsleder i Vejdirektoratet

Som følge af en omfattende dagsorden blev oplægget ikke holdt. 
Ulykkestallene for 2020 er siden blevet offentliggjort og Vejdirek-
toratet vil holde oplæg herom på næste møde i kommissionen.

Ad dagsordenens punkt 7. Oplæg om de færdselsmæssige 
aspekter af flerårsaftale for politi og anklagemyndighe-
den ”Trygheden først – et politi der dér, hvor danskerne 
har brug for det” v/Rigspolitiet

Erik Terp Jensen holdte oplæg.

Jesper Bach oplyste nærmere om ressortoverdragelsen til Færd-
selsstyrelsen.

Ad dagsordenens punkt 8. Oplæg fra Danmarks Tekniske 
Universitet (DTU) om ulykker og risiko for el-cyklister 
v/Kira Hyldekær Janstrup, Adjunkt fra DTU Management

Kira Hyldekær Janstrup holdte sit oplæg.

Ad dagsordenens punkt 9. Meddelelser fra formanden

Ad a) Orientering om arbejdet med forslag til nedbrin-
gelse af spirituskørsler

Andreas Steenberg oplyste om det igangværende arbejde i ar-
bejdsgruppen.

Ad b) Orientering om oversendelse af høringsdokumen-
ter vedrørende aldersgrænsen for erhvervelse af kørekort 
til stor knallert

Andreas Steenberg oplyste, at høringsdokumenterne blev over-
sendt den 4. februar.

Ad dagsordenens punkt 10. Meddelelser fra medlem-
merne

Harry Lahrmann oplyste, at de havde fået bevilliget penge fra 
Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring til en 
undersøgelse om selvrapportering for skader i trafikken.
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Marianne Steffensen oplyste, at Vejdirektoratet, Rigspolitiet, 
Århus kommune og Østjyllands Politi ville gå i gang med et forsøg 
om rødkørselskameraer. De ville gerne fortælle mere om forsøget, 
samt modtage bidrag fra medlemmerne.

Ad dagsordenens punkt 11. Eventuelt
Der var intet til dette punkt.

Ad dagsordenens punkt 10. Mødedatoer i Færdselssikker-
hedskommissionen i 2021

Det 93. møde onsdag den 29. september 2021 kl. 13-15 (foreløbig)
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