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Kære Tonny Paepke Jørgensen 

Tak for jeres brev af 30. juni 2017, hvor I foreslår en højere hastighedsgrænse 

for campingbiler på motortrafikveje samt foreslår at overhalingsforbud, der 

udelukkende gælder for lastbiler, ikke gøres gældende for autocampere med 

tilladt totalvægt mellem 3.500 kg og 7.500 kg. 

I lyset af bl.a. jeres henvendelse har mit ministerium foretaget en nærmere 

undersøgelse af, hvorvidt hastighedsgrænsen færdselssikkerhedsmæssigt for-

svarligt og reguleringsmæssigt også kan forhøjes på andre veje end motorveje i 

forbindelse med den kommende Tempo 100-ordning for campingbiler (3.500 – 

7-500 kg). Forslaget har medført, at ordningen – foruden at give mulighed for, 

at disse campingbiler kan køre op til 100 km i timen på motorveje –nu også 

giver mulighed for, at campingbilerne kan køre op til 80 km i timen på andre 

veje end motorveje (motortrafikveje og landeveje).   

Tempo 100-kørsel er betinget af, at campingbilen opfylder en række tekniske 

krav. Fabriksnye, EU-typegodkendte campingbiler skal dog ikke godkendes til 

Tempo 100-kørsel ved syn, idet disse kan registreres til Tempo 100-kørsel af 

forhandleren.  

Bekendtgørelsen har været sendt i høring i perioden november/december. 

Desuden gælder der en såkaldt ”stand-still periode” i EU på 3 ½ måned for 

Kommissionen til at komme med sine bemærkninger til bekendtgørelsen. Reg-

lerne forventes at træde i kraft den 1. marts 2018.  

Med de nye Tempo 100-regler vil hastighedsgrænsen for campingbiler på andre 

veje end motorveje dog ikke blive forhøjet til 90 km i timen på motortrafikveje, 

da dette vil resultere i en for stor hastighedsspredning til de øvrige tunge køre-

tøjer på andre veje end motorveje. Forslaget om 90 km/t på motortrafikveje for 

campingbiler, vil således ikke være omfattet af de nye regler for Tempo 100- 

kørsel. 

I forhold til jeres andet forslag vedrørende overhalingsforbud kan jeg desuden 

oplyse, at regler om overhalingsforbud ikke fremgår af færdselsloven, men af-

gøres af den aktuelle skiltning (fremgår af Vejdirektoratets bekendtgørelse om 

vejafmærkning nr. 1193 af 21. september 2016). 

Der findes to forskellige færdselstavler om overhalingsforbud. En campingbil 

på mellem 3.500 kg og 7.500 kg er kun omfattet af et overhalingsforbud, hvis 

det er færdselstavlen med to personbiler, der er vist, eller det er angivet på un-

dertavlen med ”US 7-symbolet”, som viser en autocamper. 
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Side 2/2 Den anden færdselstavle om overhalingsforbud viser en lastbil og en personbil. 

Denne tavle forbyder overhaling med lastbil og lastbilvogntog - og ikke cam-

pingbiler/autocampere uanset vægt. 

Jeg har ikke planer om at ændre på disse regler.  

I skal endnu engang have mange tak for jeres henvendelse og for den interesse, 

som I har udvist området.  

Med venlig hilsen 

Ole Birk Olesen 

 


