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Udkast til referat af det 93. møde i Færdselssikkerheds-
kommissionen onsdag den 29. september 2021

I mødet deltog:

Niels Güntelberg, Medlem af bestyrelsen, Dansk Fodgængerfor-
bund
Carsten Weber Hansen, Formand i Sydøstjyllands Politifor-
ening, Politiforbundet
Rolf Skovløkke, Formand, Danske Motorcyklister
Torben Lund Kudsk, Afdelingschef, FDM
Ole Bjørstorp, Borgermester i Ishøj Kommune, Kommunernes
Landsforening
Steffen Rasmussen, Projektchef i Københavns Kommune, Kom-
munernes Landsforening
Brian Paust Nielsen, Vicedirektør, Færdselsstyrelsen
Linette Egelund, Specialkonsulent, Færdselsstyrelsen
Rikke Rysgaard, Formand, Havarikommissionen for Vejtrafik-
ulykker
Harry Lahrmann, Lektor, Aalborg Universitet
Mette Møller, Senior Forsker, DTU
Frank Davidsen, Underdirektør, DTL
Klaus Munk Nielsen, Chefpolitiinspektør, Sydøstjyllands Politi
Louise Møbius Heidtmann, Fuldmægtig, Justitsministeriets de-
partement
Klaus Bondam, Adm. Direktør, Cyklistforbundet
Mogens Kjærgaard Møller, Adm. Direktør, Rådet for Sikker
Trafik
Marianne Steffensen, Afdelingsleder, Vejdirektoratet
Bent Grue, Landsformand, Dansk Kørerlærer Union

Formandskab og sekretariatet:
Formand Andreas Steenberg, MF for Radikale Venstre
Næstformand Kristian Pihl Lorentzen, MF for Venstre
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Lisa Pontoppidan Chahil, kontorchef i Færdselskontoret, Trans-
portministeriet
Julie Elgaard Nielsen, specialkonsulent i Færdselskontoret,
Transportministeriet
Stefan Ilic, fuldmægtig i Færdselskontoret, Transportministeriet
Jakob Ipsen, stud.jur. i Færdselskontoret, Transportministeriet
(referent)

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat og beslutningsreferat af Færdselssikker-
hedskommissionens 92. møde den 3. marts 2021

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

4. Oplæg om Dødsulykker i 2019 og endelige ulykkestal for 2020
v/Marianne Steffensen, afdelingsleder i Vejdirektoratet

5. Forelæggelse af forslag til nedbringelse af spirituskørsler v/kom-
missionens arbejdsgruppe

6. Orientering om status på opfølgning på Færdselssikkerhedskom-
missionens forrige handlingsplan 2013-2020 v/Marianne Steffen-
sen, afdelingsleder i Vejdirektoratet

7. Oplæg om ny temarapport om varebiler v/Rikke Rysgaard, for-
mand for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU)

8. Drøftelse af obligatorisk brug af cykelhjelm ved kørsel på el-cyk-
ler v/Kristian Pihl Lorentzen, næstformand for Færdselssikker-
hedskommissionen

9. Oplæg og svar på spørgsmål vedrørende høring om ny køreud-
dannelse v/Brian Paust Nielsen, vicedirektør i Færdselsstyrelsen

10. Meddelelser fra formanden

a) Orientering om oversendelse af høringsdokumenter vedrø-
rende portal- og motorvejsbelysning

11. Meddelelser fra medlemmerne
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12. Eventuelt

13. Mødedatoer i Færdselssikkerhedskommissionen 2022

a) Det 94. møde onsdag den 2. marts 2022, klokken 14.00 –
16.00

b) Det 95. møde onsdag den 28. september 2022, klokken
14.00 – 16.00

Ad dagsordenens punkt 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ingen bemærkninger.

Ad dagsorden punkt 2. Godkendelse af referat og beslut-
ningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 92.
møde den 3. marts 2021

Referaterne blev godkendt.

Ingen bemærkninger.

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

Andreas Steenberg bød velkommen. Han lagde op til, at der
skulle holdes særskilte, virtuelle møder som supplement til kom-
missionens ordinære møder, hvor medlemmerne ville få mulighed
for at dele nyheder, viden og give opdateringer på projekter. Der
var opbakning til forslaget blandt medlemmerne.

Ad dagsordenens punkt 4. Oplæg om Dødsulykker i 2019
og endelige ulykkestal for 2020 v/Marianne Steffensen,
afdelingsleder i Vejdirektoratet

Marianne Steffensen holdte oplæg.
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Ad dagsordenens punkt 5. Forelæggelse af forslag til ned-
bringelse af spirituskørsler v/kommissionens arbejds-
gruppe

Marianne Steffensen holdte sit oplæg

Medlemmerne af Færdselssikkerhedskommissionen drøftede for-
slagene.

Andreas Steenberg konkluderede, at Færdselssikkerhedskom-
missionens prioritet i forhold til arbejdsgruppens arbejde først og
fremmest var at svare på transportministerens konkrete spørgs-
mål. Han bemærkede dog, at arbejdsgruppens notat om spiritus-
kørsel for cyklister kunne sendes som tillæg til arbejdsgruppens al-
koholrapport. Han konkluderede ydermere, at der ikke var et fler-
tal for en generel nedsættelse af promillegrænsen til 0,2. Det blev
også konkluderet, at der var generel opbakning blandt medlem-
merne til at nedsætte promillegrænsen for nye bilister. Dette var
blandt andet ud fra en betragtning om, at unge var overrepræsen-
terede i ulykkesstatistikker. I forhold til erhvervschauffører blev
det kort bemærket, at man ikke så mange tilfælde af spirituskørsel.
Andreas Steenberg bemærkede, at nogle organisationer havde
foreslået, at man i det videre arbejde med at nedbringe antallet af
spirituskørsler også burde se nærmere på sociale indsatsområder,
herunder en alkolåsordning og projektet ”Forebyggende Indsatser
mod Alkohol i Trafikken” (FIAT).

Ad dagsordenens punkt 6. Orientering om status på op-
følgning på Færdselssikkerhedskommissionens forrige
handlingsplan 2013-2020 v/Marianne Steffensen, afde-
lingsleder i Vejdirektoratet

Marianne Steffensen oplyste, at medarbejdere i hendes afdeling
havde været udlånt, hvorfor Vejdirektoratet ikke havde haft mulig-
hed for at arbejde videre med det afsluttende notat.
Dog oplyste hun, at Vejdirektoratet den 28. september 2021 sendte
et skema om gennemførte tiltag fra kommissionens forrige hand-
lingsplan ud til kommissionens medlemmer, som hun bad med-
lemmerne om at udfylde. Hun oplyste, at arbejdet med det afslut-
tende notat var i proces, og at resultatet forhåbentligt ville blive
sendt retur i november.

Ad dagsordenens punkt 7. Oplæg om ny temarapport om
varebiler v/Rikke Rysgaard, formand for Havarikommis-
sionen for Vejtrafikulykker (HVU)
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Rikke Rysgaard holdte sit oplæg.

Ad dagsordenens punkt 8. Drøftelse af obligatorisk brug
af cykelhjelm ved kørsel på el-cykler v/Kristian Pihl Lo-
rentzen, næstformand for Færdselssikkerheds-kommissi-
onen

Kristian Pihl Lorentzen præsenterede drøftelsen.

Marianne Steffensen holdte et kort oplæg om ulykkestal for el-
cyklister med relevans for obligatorisk brug af cykelhjelm ved kør-
sel på el-cykler.

Medlemmerne af Færdselssikkerhedskommissionen drøftede
spørgsmålet.

Kristian Pihl Lorentzen takkede for diskussionen og bidragene
fra medlemmerne. Han bemærkede, at der var interesse for emnet
blandt kommissionens medlemmer.

Ad dagsordenens punkt 9. Oplæg og svar på spørgsmål
vedrørende høring om ny køreuddannelse v/Brian Paust
Nielsen, vicedirektør i Færdselsstyrelsen

Brian Paust holdte sit oplæg.

Andreas Steenberg oplyste, at transportministeren havde sendt
udkastet til den nye køreuddannelse til kommissionen med henblik
på at få kommissionens bemærkninger dertil. Han mindede om, at
fristen for at sende høringssvar var den 30. september. Han oply-
ste, at der ikke var tale om en fælles indstilling, men at transport-
ministeren var interesseret i alles individuelle input.

Ad dagsordenens punkt 10. Meddelelser fra formanden

Andreas Steenberg oplyste, at høringsdokumenterne vedrø-
rende portal- og motorvejsbelysning var blevet sendt til transport-
ministeren den 28. april.
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Ad dagsordenens punkt 11. Meddelelser fra medlem-
merne

Andreas Steenberg nævnte drøftelserne og beslutningen fra tid-
ligere på mødet om fremover at afholde virtuelt videndelingsmø-
der. Sekretariatet ville følge op med indkaldelse til det første vi-
densdelingsmøde.

Steffen Rasmussen efterspurgte en status på:

1) bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser.
2) et fælles nationalt system for indsamling af uheldsdata fra akut-
modtagelser, herunder den planlagte konference om emnet.
3) Færdselsstyrelsens arbejde med direkte udsyn.

Mariane Steffensen oplyste hertil, at trafikhandlingsplanen
kørte på fuld kraft og, at bekendtgørelsen om hastigheder i byer var
i ministerielhøring. Hun oplyste ydereligere, at det var rigtigt, at
der skulle afholdes workshop om indsamling af uheldsdata.

Harry Lahrmann og Mette Møller fortalte om deres igangvæ-
rende projekter.

Ad dagsordenens punkt 12. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.

Ad dagsordenens punkt 13. Mødedatoer i Færdselssikker-
hedskommissionen 2022.

Andreas Steenberg oplyste at det 94. møde bliver afholdt ons-
dag den 2. marts 2022, klokken 14.00-16.00 og at det 95. møde bli-
ver afholdt onsdag den 28. september 2022, klokken 14.00-16.00.


