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HØRING: Ændring af bkg. om særtransport (Uddannelse af ledsagebilfører) 
 

ITD har modtaget høringsmateriale vedr. Færdselsstyrelsens udkast til ændring af bekendtgørelsen 
om særtransport med henblik på at indføre obligatorisk uddannelse for førere af ledsagebiler. 
Foreningen har følgende bemærkninger til udkastet: 
 
Foreningen anser kravet om kørekort til samme kategori, som er krævet for føreren af den 
ledsagede særtransport, som værende overflødigt, hvis føreren af følgebilen har gennemgået 
uddannelsen. Det vil efter vores opfattelse aldrig blive aktuelt for følgebilens fører at skulle afløse 
føreren af særtransporten. Kørekortkravet er så vidt vides opstået for at sikre et minimum af 
kendskab til lastbilers håndtering mv., hvilket herefter forudsættes opfyldt med den nye 
uddannelse. 
 
I forlængelse af ovenstående mener ITD endvidere, at det stadig bør være muligt at være fører af 
en følgebil som indehaver af et lastbilkørekort, dvs. uden uddannelse, i forbindelse med transporter, 
hvor der ikke er behov for trafikregulering. Dette kunne evt. vurderes og fastlægges af 
særtransportkontorerne i forbindelse med behandling af ansøgning om tilladelse til særtransporten. 
 
Uddannelseskravene, som oplistet i udkastet, er ikke nærmere specificeret. ITD anerkender TURs 
kompetencer i forbindelse med udarbejdelse af undervisningsplanen. En mere præcis angivelse af 
uddannelsens varighed er dog ønskelig. Endvidere bør der tages hensyn til evt. overlap i relation til 
den lovpligtige chaufføruddannelse eller en evt. gives mulighed for en kombination. Der bør også 
sikres en tilstrækkelig overgangsordning, min. 12 måneder fra ikrafttrædelse. 
 
Afslutningsvis skal ITD opfordre Færdselsstyrelsen til at arbejde for en harmonisering af 
uddannelsen, således at der på sigt kan opnås gensidig anerkendelse af uddannelse og krav til 
ledsagebiler i forbindelse med særtransporter i hele EU. Gerne startende med vore nabolande på 
kort sigt. 
 
ITD stiller sig naturligvis gerne til rådighed, såfremt der måtte være yderligere spørgsmål. 
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