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INDHOLDSFORTEGNELSE 
 

GRUPPE 1: NØDSPOR OG RABATTER 
 

Tegningsnummer Titel 
M0101  Kørende vejarbejde i nødspor eller yderrabat 

M0102 Kørende vejarbejde i nødspor eller yderrabat med tavlevogn 

M0103  Akut vejservice i midterrabat, max. 15 min. 

M0152  Kortvarigt vejarbejde i nødspor eller yderrabat 

GRUPPE 2: 4-SPOREDE MOTORVEJE 
 

Tegningsnummer Titel 
M0201 Kørende vejarbejde i vognbane 1 

M0202 Kørende vejarbejde i vognbane 2 

M0203  Kørende vejarbejde i vognbane 1 på motorveje uden nødspor 

M0204  Kørende vejarbejde i vognbane 2 på motorveje uden nødspor 

M0251   Kortvarigt vejarbejde i vognbane 1 eller nødspor 

M0252 Kortvarigt vejarbejde i vognbane 2 eller midterrabat 
(kun maskinelt vejarbejde) 

M0254  Kortvarigt vejarbejde i vognbane 2 eller midterrabat i begge vejsider med 
portopstilling 

M0255 Kortvarigt vejarbejde i vognbane 2 eller midterrabat med portopstilling 

M0260 (4-fold og A3) Overledning af 1 vognbane med begrænsningslinjer 

M0261 (4-fold og A3) Overledning af 1 vognbane med portopstilling 

M0262 (4-fold og A3) Overledning af 1 vognbane med nærtliggende frakørselsrampe 

GRUPPE 3: 6-SPOREDE MOTORVEJE 
 

Tegningsnummer Titel 
M0300  Kørende vejarbejde i vognbane 1 

M0303  Kørende vejarbejde i vognbane 3 eller midterrabat 

M0350  Kortvarigt vejarbejde i vognbane 1 eller nødspor 

M0351 Kortvarigt vejarbejde i vognbane 1 og 2 

M0352 Kortvarigt vejarbejde i vognbane 2 og 3 

M0353 Kortvarigt vejarbejde i vognbane 3 eller midterrabat 

M0360 (5-fold og A3) Overledning af 1 vognbane med begrænsningslinjer 

M0361 (5-fold og A3) Overledning af 1 vognbane med portopstilling 

M0362 (5-fold og A3) Overledning af 1 vognbane med nærtliggende frakørselsrampe 

M0363 (5-fold og A3) Overledning af 2 vognbaner med begrænsningslinjer 

GRUPPE 4: 8-SPOREDE MOTORVEJE 
 

Tegningsnummer Titel 
M0450 Kortvarigt vejarbejde i vognbane 1 eller nødspor 

M0451 Kortvarigt vejarbejde i vognbane 1 og 2 

M0452 Kortvarigt vejarbejde i vognbane 3 og 4 

M0453 Kortvarigt vejarbejde i vognbane 4 eller midterrabat 

 
 
 
 

GRUPPE 5: DIVERSE 
 

Tegningsnummer Titel 
M0500 Trafikværn i nødspor med tilbageføring 

M0501 Trafikværn i nødspor med påkørselsdæmper 

M0502 Defekt autoværn eller gennemkørselsåbning i midterrabat 

M0510 Affræsning og slidlagsudlægning 

M0511 Tilkørselsrampe på overledningsstrækning 

GRUPPE 6: INFORMATIONSTAVLER 
 

Tegningsnummer Titel 
M0600 Eksempler på informationstavler 

GRUPPE 7: RAMPER 
 

Tegningsnummer Titel 
M0701 Bevægeligt vejarbejde på frakørselsrampe tæt på motorvejen 

M0702 Bevægeligt vejarbejde på frakørselsrampe min. 100 m fra motorvejen 

M0703 Kortvarigt vejarbejde ved spærreflade på frakørselsrampe 

M0704 Kortvarigt vejarbejde i vognbane 1 ved frakørselsrampe 

M0705 Spærring af frakørselsrampe med omkørsel før rampen 

M0706 Spærring af frakørselsrampe med omkørsel efter rampen 

M0707 Kortvarigt vejarbejde på spærreflade ved tilkørselsrampe 
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INDLEDNING 

VEJREGLENS STRUKTUR 

Denne håndbog omhandler Afmærkning af vejarbejder m.m. og indgår i nedenstående serie af håndbøger om 
Afmærkning af vejarbejder. 
 

• Afmærkning af vejarbejder m.m. 
• Tegninger for afmærkning af vejarbejder på motorveje 
• Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land 
• Tegninger for afmærkning af vejarbejder i byområde 
• Lommebog for afmærkning af vejarbejder 

 
Nærværende håndbog er en revideret udgave af Afmærkning af vejarbejder på statsveje. Tegningsbilag – 

motorveje også kaldet "DRI-tegninger", som senest blev udgivet i marts 2012 af Vejdirektoratet. 
 
Tegningerne i denne håndbog er oprindeligt udarbejdet af Vejdirektoratets tegningsgruppe og efterfølgende 
revideret af vejregelgruppen Afmærkning af vejarbejder. 

HÅNDBOGENS STATUS 

Tegningerne i håndbogen er vejledende eksempler på afmærkning af vejarbejder indenfor rammerne i håndbog om 
Afmærkning af vejarbejder m.m. herunder bindende bestemmelser i BEK om Vejafmærkning; BEK om Anvendelse 
af vejafmærkning samt BEK om Afmærkning af vejarbejder mv. 
 
Tegningerne kan anvendes som generelle afmærkningsplaner eller som paradigmer eller inspiration til 
udarbejdelse af specifikke afmærkningsplaner. 
 
Ved anvendelse af tegningerne bør følgende bemærkes: 

• Tegningerne er vejledende eksempler 
• Tegningerne er ikke i fast målestok 
• Vognbanerne er nummereret fra højre mod venstre i hver retning, så vognbanen længst til højre 

benævnes vognbane 1 osv. 
• V er hastighedsbegrænsningen langs arbejdsområdet. 

ARBEJDSOMRÅDER OG ARBEJDSSTEDER 

De på tegningerne skraverede arbejdsområder viser de vejområder, som entreprenøren har råderet over og ansvar 
for, og som har klart definerede grænser til trafikområde og naboarealer. Arbejdsstedet er et delområde i 
arbejdsområdet, og der udføres således ikke nødvendigvis vejarbejde i hele arbejdsområdet. Se også håndbog om 
Afmærkning af vejarbejder m.m. 

 
 
 

BESKYTTELSESNIVEAUER FOR VEJARBEJDERE 

 

Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv., § 7 
Før et vejarbejde sættes i gang, skal der foreligge en plan for afmærkning af vejarbejdet, 
beskrivelse af beskyttelsesniveauer jf. bilag 4, om tilsyn og vedligeholdelse, og med angivelse af 
adgangsveje til arbejdspladsen. Der skal være et eksemplar af denne plan på arbejdspladsen. 
Stk. 2. Hvor vejarbejdet forestås af andre, skal afmærkningsplanen efter stk. 1, godkendes af 
vejbestyrelsen eller vejmyndigheden inden arbejdet påbegyndes. 

Kilde: BEK nr. 1129 af 18. september 2013 

 

Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv., § 70, stk. 1 
Ved vejarbejde skal et eller flere beskyttelsesniveauer, jf. bilag 4 og hastighedsbegrænsning sikre, 
at den tilsigtede sikkerhed opnås for vejarbejdere og for trafikanter. 

Kilde: BEK nr. 1129 af 18. september 2013 

 
Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv., Bilag 4 om Beskyttelsesniveauer 
 

Beskyttelses- 
niveau Sikkerhedsforanstaltning 

1 Anbefalet hastighed 20 km/h E 53,4 (Folk på vejen) og 
hastighedsdæmpende foranstaltninger 

2 Kantafmærkning eller baggrundsafmærkning (N 42, N 44, O 45 mv.) * 

3 Arbejdsfrit område ≥ 1 m. inkl. bredde af kantafmærkning 

4 Beskyttelsesmodul fx køretøj eller maskine med faktisk totalvægt ≥ 7 t 

5 Maskinelt vejarbejde udelukkende i køretøj eller maskine** 

6 Trafikværn eller påkørselsdæmper 

7 Sekundært trafikværn  

8 Spærring af hele vejen eller en hel vejside på veje med midterrabat*** 

Figur 1. Sammenhæng mellem beskyttelsesniveauer og sikkerhedsforanstaltninger 

 
*) Tavler kan være monteret på stander, afmærkningsvogn eller arbejdskøretøj. 
**) Fjernbetjent maskine eller maskine med en aktuel totalvægt på mindst 1,5 tons og med 
fører/hjælpere udelukkende på dertil indrettede pladser 
***) Fx ved overledning på motorveje 
 

Kilde: BEK nr. 1129 af 18. september 2013 

 
Se også håndbog om Afmærkning af vejarbejder m.m.
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