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0. FORORD
Denne manual retter sig mod de, der udarbejder trafikafviklingsplaner i forbindelse med motorvejsudvidelsesarbejder.
Manualen kan også anvendes af tilsynet som grundlag for
kontrol af afmærkningen i forbindelse med anlægsarbejdet.

* Den anden overvejelse er om anlægget er bygbart. Det vil
sige om det er muligt under de givne trafikale succeskriterier
at bygge vejen herunder vejens bygværker, afvanding mv.
Der skal udarbejdes en anlægslogistikplan indeholdende en
kortlægning af den rækkefølge anlægsarbejdet kan udføres
i under hensyn til økonomi, trafik og vejrlig, herunder vejafvanding og vintertjeneste.

I forbindelse med motorvejsudvidelsesarbejder er der to
væsentlige overvejelser der skal gøres tidligt i planlægningsfasen:

1. Definitioner

* Den ene overvejelse er om vejanlægget er trafikerbart
Anlægslogistikplanerne beskriver forudsætningerne for hvor
under anlæg. Vejdirektoratet er som vejbestyrelse
i tværprofilet trafikken afvikles.
- forpligtet
Vejarbejde
til at sikre at trafikken kan afvikles effektivt og sikkert.Arbejder på vejareal og arbejder under, over eller uden for vejarealet,
Der skal derfor udarbejdes trafikafviklingsplaner for anlægsEks. Ved
en motorvejudvidelse
vil det normalteller
væresom
nød- nødvendiggør
som medfører
indskrænkning
i færdselsarealet,
arbejdets forskellige etaper/faser. Ofte er der i forbindelse
vendigt
at
forstærke
nødsporerne
før
midterrabatarbejderne,
1. Definitioner
større agtpågivenhed
eller hensyntagen fra trafikanternes side. Reparati
med VVM arbejdet opstillet succeskriterier for fremkommebl.a. af hensyn til vejafvanding og for at sneploven kan
fjernelse
af havarerede
er ikke vejarbejde.
Vejarbej
lighed, miljø og trafiksikkerhed under anlægsarbejdet.oner eller lægge
evt. sne
i yderrabattenkøretøjer
fri for det spærrende
trafik- Vejarbejde
omfatter
ikke
midlertidige
vejafslutninger,
overgangsstrækninger
og lig
Disse succeskriterier skal respekteres i trafikafviklingsplaværn.
Arbejder
på vejareal og arbejder under, over eller uden for vejarealet,
nende,
som henligger i længere tid, uden at der arbejdes på dem, fx etanerne sammen med de krav beredskabet opstiller i forbinsom medfører indskrænkning i færdselsarealet, eller som nødvendiggør
delse med udrykningskørsel.
Manualen
indeholder
ikke grundlag
bygbarheds-side. Reparatipeafslutninger
på motorveje.
større agtpågivenhed
eller hensyntagen
frafor
trafikanternes
vurderingen.
oner eller fjernelse af havarerede køretøjer er ikke vejarbejde. Vejarbejde
Eks. Et succeskriterium for fremkommelighed kan være atomfatter ikke midlertidige vejafslutninger, overgangsstrækninger og lig- Arbejdsområde
trafikken skal afvikles med en hastighed på 80 km/h i mindst
som henligger
i længere tid, uden
at der arbejdes
på dem,
fx etaDetnende,
vejområde,
som entreprenøren
får råderet
over og
ansvar
for, og so
90% af anlægsperioden.
peafslutninger på motorveje.

har klart definerede grænser til trafikområde og naboarealer. Arbejdsom
rådet
inkluderer områder til afmærkning og afspærring mod trafikområ
- Arbejdsområde
det Det
og naboarealer.
arbejde i får
højden
omfatter
arbejdsområdet
vejområde, somVed
entreprenøren
råderet
over og ansvar
for, og som også
det har
nødvendige
friareal
ved
løfteredskabet.
Indeholder
arbejdsområdet
klart definerede grænser til trafikområde og naboarealer. Arbejdsområdet inkluderer
områder til afmærkning
afspærring
udgravning
uden afstivning
eller anlægogstejlere
endmod
1:1,trafikområskal et areal
detudgravningen
og naboarealer. mod
Ved arbejde
i højden
arbejdsområdet
også
langs
trafikken
medomfatter
en bredde
lig udgravningsdybd
det nødvendige friareal ved løfteredskabet. Indeholder arbejdsområdet
være indbefattet i arbejdsområdet.

1. DEFINITIONER

udgravning uden afstivning eller anlæg stejlere end 1:1, skal et areal

Vejarbejde
langs udgravningen mod trafikken med en bredde lig udgravningsdybden
Arbejder på vejareal og arbejder under, over eller uden for
være indbefattet i arbejdsområdet.
vejarealet, som medfører indskrænkning i færdselsarealet,
eller som nødvendiggør større agtpågivenhed eller hensyntagen fra trafikanternes side. Reparationer eller fjernelse af
havarerede køretøjer er ikke vejarbejde. Vejarbejde omfatter
ikke midlertidige vejafslutninger, overgangsstrækninger og
lignende, som henligger i længere tid, uden at der arbejdes
på dem, fx etapeafslutninger på motorveje.

Arbejdsområde
Det vejområde, som entreprenøren får råderet over
Arbejdssted
- og
Arbejdssted
- Arbejdssted
ansvar for, og som har klart definerede grænser til trafikomsted i arbejdsområdet,
hvoraktuelt
der aktuelt
udføresvejarbejde,
vejarbejDet stedsted
i Det
arbejdsområdet,
hvor der
udføres
og hvor
i arbejdsområdet,
hvor derde,
aktuelt
udføres og
vejarbejde,
og hvor
råde og naboarealer. Arbejdsområdet inkluderer områderDet
til
de,
og hvor konflikt mellem
der arbejder,
trafikken kan
konflikt
mellem
de,
der
arbejder,
og
trafikken
kan
opstå.
Arbejdsstedet
konfliktopstå.
mellem
de, der arbejder,
og trafikken
kaneller
opstå.
Arbejdsstedet
afmærkning og afspærring mod trafikområdet og naboareaArbejdsstedet
kan være
bevægeligt
stationært.
kan
være
bevægeligt
eller
stationært.
kan
være
bevægeligt
eller
stationært.
ler. Ved arbejde i højden omfatter arbejdsområdet også det
nødvendige friareal ved løfteredskabet. Indeholder arbejdsområdet udgravning uden afstivning eller anlæg stejlere end
1:1, skal et areal langs udgravningen mod trafikken med en
bredde lig udgravningsdybden være indbefattet i arbejdsområdet.
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Der er i vejreglerne for afmærkning af vejarbejder anført eksempler på
beskyttelseniveauerne for forskellige arbejdsprocesser. Disse niveauer er
arbejdstilsyn ,arbejdsgiverorganisationer og arbejdstagerorganisationer
enige med Vejdirektoratet i. Ikke alle arbejdsprocesser er behandlet, men
de fleste ikke behandlede processer, f.eks. grusbelægningsarbejder vil
svare til behandlede processer.
Beskyttelsesmodul
Maskine eller køretøj med en faktisk
totalvægt på mindst 7 tons, som beskytter vejarbejdere mod vejtrafikken.
Beskyttelsesniveau
Der er i vejreglerne for afmærkning
af vejarbejder anført eksempler på
beskyttelseniveauerne for forskellige
arbejdsprocesser. Disse niveauer er
arbejdstilsyn ,arbejdsgiverorganisationer og arbejdstagerorganisationer
enige med Vejdirektoratet i. Ikke alle
arbejdsprocesser er behandlet, men
de fleste ikke behandlede processer, f.eks. grusbelægningsarbejder vil
svare til behandlede processer.

-

Maskinelt vejarbejde

Trafikværn
Maskinelt vejarbejde
Maskinelt vejarbejde
er vejarbejde, hvor en person udelukkende er fører
kraftig
midlertidig
afspærring
med fxeller
sammenkoblede
Maskinelt vejarbejde er vejarbejde, hvor en
person
udelukeller passager på enEn
dertil
indrettet
plads
i en maskine
et køretøj
stål- eller betonelementer, der er påkørselstestet i henhold
kende er fører eller passager på en dertil indrettet plads i en
med en faktisk totalvægt på mindst 1,5 ton.
til DS/EN 1317 eller tilsvarende norm. Kun trafikværn godmaskine eller et køretøj med en faktisk totalvægt på mindst
kendt af Vejdirektoratet kan anvendes!!
1,5 ton.

Anlægslogistiksnit
Tegning, der viser hvordan trafikken forløber i vejens tværsnit under an- Manuelt vejarbejde
Anlægslogistiksnit
lægsarbejdets
forskellige
faser.
Der Anlægslogistiksnit
udarbejdes
for
Manuelt
vejarbejde
er vejarbejde, somanlægslogistiksnit
udføres helt eller delvist af sidvejarbejde
Tegning,Manuelt
der
viser
hvordan
trafikken
forløber
i
vejens
tværsnit
under
andende,
stående
ellerTegning,
gåendeder
personer.
viser hvordan trafikken forløber i vejens tværManuelt
vejarbejde er vejarbejde,
som udføres
heltbroer.
eller
vejstrækninger
og igennem
-

ægsarbejdets
Derpersoner.
udarbejdes anlægslogistiksnit
for faser. Der udarbejdes
snit under anlægsarbejdets forskellige
delvist afforskellige
siddende, ståendefaser.
eller gående
- Trafikværn
anlægslogistiksnit for vejstrækninger og igennem broer.
vejstrækninger og igennem broer. En kraftig midlertidig afspærring med fx sammenkoblede stål- eller be-

tonelementer, der er påkørselstestet i henhold til DS/EN 1317 eller tilsvarende norm. Kun trafikværn godkendt af Vejdirektoratet kan anvendes!!

6

4 definitioner
illustreret
vedskitser:
omstående skitser:
endeFølgende
4 definitioner
er illustrereterved
omstående
Plan -for Plan
anlægslogistik
for anlægslogistik
MaterialeMateriale
bestående bestående
af beskrivelse,
skitser og tegninger,
dertegninger,
redegør forder redegør for
af beskrivelse,
skitser og

Følgende 4 definitioner er illustreret
ved nedenstående skitser:
Plan for anlægslogistik
Materiale bestående af beskrivelse,
skitser og tegninger, der redegør for
hvordan projektets valgte anlægselementer foreslås udført logistisk på de
aktuelle lokaliteter med forudsat hensyn til trafik, naboer og eksisterende
konstruktioner.
Anlægsfaseplan
Tegning/skitse der indgår i plan for anlægslogistik og normalt viser, hvor der
er arbejdsområde (og hvor trafikken er
placeret) i en delperiode af udførelsesfasen.

Trafikafviklingsplan
Materiale bestående af beskrivelse, skitser, arbejdsplan og tegninger, d
samlet redegør for hvor trafikken afvikles i angivne periode, hvor der
arbejdsområder og adgangsåbninger, hvilke trafikforanstaltninger der
Trafikafviklingsplan
skal være
ved dearbejdsplan
omhandledeog
arbejdsområder
i den fastlagte periode
Materiale bestående af beskrivelse,
skitser,
tegninger, der
-

-

angivne periode, hvor der er arbejdsområder og adgangsTrafikafviklingsplan
åbninger,
hvilke trafikforanstaltninger
Materialesamlet
bestående
af beskrivelse,
skitser,trafikken
arbejdsplan og
redegør
for hvor
afvikles
i angivne
periode, hvor der
derskal
ervære ved de
omhandlede arbejdsområder i den fastlagte periode
tegninger, der samlet redegør for hvor trafikken afvikles i

arbejdsområder og adgangsåbninger, hvilke trafikforanstaltninger der
skal være ved de omhandlede arbejdsområder i den fastlagte periode
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- - Afmærkningsplan
forfor
trafikafvikling
Afmærkningsplan
trafikafvikling
Afmærkningsplan
fori trafikafviklingsplanen
trafikafvikling
Tegning
derder
indgår
- viser
normalt
afmærkning,
Tegning
indgår
i trafikafviklingsplanen
- viser
normalt
afmærkning,
Tegning
der
indgår
i
trafikafviklingsplanen
viser
normalt
skilte,
trafikværn
m.m.,
som
skal
fungere
i
den
fastlagte
anlægsfase
ved
skilte, trafikværn m.m., som skal fungere i den fastlagte anlægsfase
ved
afmærkning,
skilte,
trafikværn
m.m.,
som
skal
fungere
i
den
udførelse
af af
forudsatte
arbejdsoperationer
ogog
forudsat
disponering
af af
ar-arudførelse
forudsatte
arbejdsoperationer
forudsat
disponering
fastlagte anlægsfase ved udførelse af forudsatte arbejdsopbejdsområde.
bejdsområde.
erationer og forudsat disponering af arbejdsområde.

Anlægsetape
Anlægsfase
- - Anlægsfase
Anlægsfase
En anlægsetape er en sammenhængende entreprise
Et anlægsarbejde kan opdeles i flere anlægsfaser.
EtEt
anlægsarbejde
kan
opdeles
i flere
anlægsfaser.
Normalt
opdelt
i tværanlægsarbejde
kan
opdeles
i flere
anlægsfaser.
Normalt
opdelt
i tværeller et afsnit af motorvejen fra st. xx til st. yy
Normalt opdelt i tværprofilet. F.eks. forstærkes nødspor
profilet.
F.eks.
forstærkes
nødspor
i en
fase
ogog
derefter
udføres
belægnødspor
i en
fase
derefter
udføres
belægi profilet.
en fase og F.eks.
derefterforstærkes
udføres belægningsarbejder
i midterningsarbejder
i
midterrabat.
ningsarbejder
i
midterrabat.
rabat.

- - Anlægsetape
Anlægsetape
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2. AFMÆRKNINGSPLAN
FOR TRAFIKAFVIKLING
2.0 GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER
2.01 TRAFIKANTEN SOM FORUDSÆTNING

På udbygningsstrækninger vil en stor del af trafikanterne
normalt være boligarbejdssted trafikanter. De kører på
strækningen hver dag mange gange om året. Strækningen
før udbygningen er velkendt, så trafikanten har slået ”autopiloten” til. Mange kører i egne tanker og på motorveje med
høj hastighed. Ved vejarbejde, hvor der stilles krav til lavere
hastighed og eventuelle fysiske forsætninger af køresporet,
skal trafikanten vækkes fra den automatiske kørsel.
En række hovedtræk for trafikantens adfærd og begrænsninger ses af følgende:
• Hvad man ikke kan se er der ikke
• Mennesker vælger automatisk det budskab,
som passer dem bedst
• Især ældre trafikanter forvirres af modstridende
informationer.
• Vi handler ud fra erfaring og forventning
• Vores adfærd er automatiseret
• Trafikanten kan løse en opgave af gangen.
• Trafikanten kan læse max 4 informationer af gangen
• Læsetid T=(N/3 + 2) sek
• Der er 15% funktionelle analfabeter og 20%
ordblinde! Skriv kort og læsbart
• I vejkryds læses information først 30-50m efter krydset
• Trafikanten fokuserer på vejrummet langt fremme,
men kan ikke se igennem broåbninger
• Efter broer er trafikanten klar til at læse informationen
2 sek efter broen
• Skab en rytme i kørslen
• Vejvisningsretningen skal svare til det mentale vejkort.
Følgende 3 hovedprincipper er gældende:
• Væk trafikanten, så vejarbejdet opdages
• Led trafikanten, så trafikanten kan finde vej
igennem vejarbejdet
• Beskyt vejarbejderne og trafikanterne, hvis
ulykken sker.

Vejdirektoratet har desuden fastlagt følgende 10 gyldne
regler ved vejarbejder, som skal følges:

10 gyldne regler for afmærkning af vejarbejder
1. Hastighedsreduktion udføres med spring på
30 km/t (f.eks. 110-80-50)
2. Anvend kantlinjer ved forsætninger og
tværsnitsændringer
3. Anvend løbelys ved forsætninger, hvor eksisterende
kantlinje ikke fjernes (kun for kortere varighed)
4. Anvend de korrekte bredder på vognbanelinjer og
kantlinjer (jvf. bekentgørelse)
MV: 15/30 - MTV: 10/10 eller 10/30 - HLDV: 10/10
5. Ved kørespors forsætninger anvendes hastighedsbestemte radier - aldrig knæk
6. Fjern eksisterende afmærkning, der kan
villede trafikanterne.
7. Anvend hvid termoplast til striber - evt. gult for
kortvarende arbejder (< 1 uge)
8. Overhold Spærretiderne
9. Anvend korrekt retro-reflektion samt gule blink
med natsænkning
10. Anvend korrekt størrelse af færdselstavler
(jf. vejreglen, hæfte 8)

Afmærkning af trafikarealerne skal visuelt
designes for kørsel i mørke med nærlys.
Trafikanterne har i mørke ikke andre ledelinjer end afmærkningen. Modkørende bilers lygter og lys i arbejdsområdet
kan påvirke trafikantens mulighed for at orientere sig. Det er
derfor vigtigt at sikre god horisontal og vertikal afmærkning
med gode refleksegenskaber i mørke og især i regnvejr,
hvor spejling i vejoverfladen kan forstærke det generende
lys fra omgivelserne.

Før porten til vejarbejdsstrækningen.
På strækningen før vejarbejdsstrækningen kan opsættes
sort/gul oplysningstavle med oplysning om feks ” Vejarbejde
fra xx juni 201x til zz september 201y.
Der skal altid anvendes A39 med gult blink på motorvejsstrækningen før vejarbejdet. Sporbortfald skal etableres
på strækningen op til porten. I perioder med sporbortfald
På
strækningen
førkun
vejarbejdsstrækningen
kan opsættes sort/gul oplysningstavle med
fra 2
til 1 spor ( normalt
i weekend ) skal der på en gul/
sort tavle varsles
kø,”feks
”Risiko for kø
i en201x til zz september 201y.
oplysning
om med
feks
Vejarbejde
fra0-xx
xxkm”,
juni
afstand svarende til den beregnede kølængde. Se vejregel
Der
skal altid anvendes A39 med gult blink på motorvejsstrækningen før vejarbejdet.
for kapacitet og serviceniveau og afsnittet om køvarsling
Sporbortfald
skal etableres
på strækningen
op til porten.
Det er vigtigt at trafikanterne
bliver advaret
om at trafikken
Ikan
perioder
med
sporbortfald
fra 2 til 1 spor ( normalt kun i week-end ) skal der på en
holde stille
længere
fremme.

gul/sort tavle varsles med kø, feks ”Risiko for kø 0-xx km”, i en afstand svarende til den
Informationsskilte af typen ”Her bygger osv” må ikke placeberegnede
kølængde. Se vejregel for kapacitet ogEksempel
serviceniveau
og afsnittet
om køvarsres hvor hastigheden er større end 80km/h.
på på
vildledende
kørebaneafmærkning,
som kan
Eksempel
vildledende
kørebaneafmærkning,
som ka
ling Det er vigtigt at trafikanterne bliver advaret om
trafikken
kan tilholde
længere
haveatværet
medvirkende
uheld.stille
Husk at
lastbilchaufføren
uheld. Husk at lastbilchaufføren sidder i 2,5m højde og
Porten til vejarbejde
sidder i 2,5m højde og ser muligvis over trafikværnet.
fremme.
Trafikanten
skal
opleve
at
der
sker
en
ændring
i
vejforløbet
Informationsskilte af typen ”Her bygger …osv” må ikke placeres hvor hastigheden er
og skal varsles både visuelt og fysisk i god tid inden. Denne
På vejarbejdsstrækningen
større
end 80km/h.
varsling kan udformes som en port som viser, at nu kører
På vejarbejdsstrækningen
trafikanten ind på et ændret vejstykke. Porten skal være vi-

Trafikanten skal opleve at det er meningsfuldt at køre med

Trafikanten
skal opleve at det er meningsfuldt at køre m
den angivne hastighed. Derfor skal vejrummet være visuelt
for
vejrummet
være visuelt
ogsåkurverne
ved
vertikalt og horisontalt ved anvendelse af vejudstyr, vejtavler
smaltskal
og kurverne
ved forsætningerne
skal smalt
udformes
traog kørebaneafmærkning.
fikanten
oplever,
at
det
er
fornuftigt
at
køre
med
den
tilladte
trafikantenog
oplever,
at detbåde
er fornuftigt
Trafikanten skal opleve at der sker en ændring i vejforløbet
skal varsles
visuelt at køre med den
hastighed.
På
strækninger
mellem
hastighedsnedsatte
strækninge
ogSom
fysisk
i god
tid inden. Denne varsling kan udformes som en port som viser, at nu køsærligt
opmærksomhedsskabende
en og
godgive
ideindat sænke hastigheden.
bør anvendes
På
strækninger
mellemvære
hastighedsnedsatte
strækninger,
rerelement
trafikanten
ind pårumlestriber.
et ændret vejstykke. Porten hastighedsprofil
skal
være visuelt
tydelig
kan det,
at sikre et jævnt
hastighedsprofil
være en god
gen,
såfortrafikanten
oplever
hastighedsbegrænsningen
tryk af hastighedsnedsættelse både vertikalt og horisontalt
ved anvendelse
af at
vejudstyr,
ide at sænke hastigheden. I så fald indrettes vejstrækninhensættes vejarbejdsmateriel ( må ikke være påkørselsf
vejtavler
og skal
kørebaneafmærkning.
Afmærkningen
være synlig i dagslys og i mørke.
gen, så trafikanten oplever at hastighedsbegrænsningen er
udenfor
trafikområdet.
troværdig.
F.eks.
kan
der hensættes vejarbejdsmateriel (må
Som særligt opmærksomhedsskabende element bør
anvendes
rumlestriber.
Vedvære
forsætninger
af mindre
køresporet
skalmmtrafikanten
klart a
Gult blink anvendes ikke på E 16 tavler eller andre
ikke
påkørselsfarligt),
grusbunker
udenfor
oplysningstavler der skal lede trafikanten.
trafikområdet.
kunne se køresporets retning. Arbejdspladsbelysning, a
Afmærkningen skal være synlig i dagslys og i mørke.
blink
på arbejdskøretøjer
indenfor
arbejdsområdet,
blin
Gult
ikke på E 16 tavler ellervilandre
der skal
lede trafiEr derblink
adganganvendes
til variable hastighedsbegrænsningstavler
Vedoplysningstavler
forsætninger af køresporet
skal trafikanten
klart af
ler
mv. kan
være
medvirkende
til at forvirre
tavlens tydelighed (kraftige luminans) medvirke til at vække
afmærkning
og evt.
vejudstyr
kunne se køresporets
retning.trafikanten
kanten.
trafikanterne.
Arbejdspladsbelysning,
arbejdskøretøjers
nærlys,fremover
gule blink mod vild
mærkningen
skal
dække
for
udsynet
Er der adgang til variable hastighedsbegrænsningstavler vil tavlens tydelighed (kraftige
på arbejdskøretøjer indenfor arbejdsområdet, blinkende
må
ikke tage oversigt til andre trafikanter. Det er vigtig
luminans)
medvirke
til at
vække
trafikanterne.
En gul/sort tavle
med teksten
” Fart
kontrol”
eller ” Periodegule lys på oplysningstavler mv. kan være medvirkende til at
øjenhøjde
er 2,5m)
Enfartkontrol”
gul/sort virker
tavleerfaringsmæssigt
med teksten godt
” Fart
kontrol” ellerbilchaufførernes
” periodevis
virker
erfa-til den vej, der ikk
vis
på respekten
forvirre
trafikantensfartkontrol”
opfattelse
af retning.
Kantafmærkningen
for hastighedsbegrænsningen.
” Din fart” tavlen
har også en
skal dække for udsynet
mod vildledende
ringsmæssigt
godt på respekten
for hastighedsbegrænsningen.
” Dinfremover
fart” tavlen
har og-broåbninfartdæmpende virkning
ger m.v., men må ikke tage oversigt til andre trafikanter.
så en fartdæmpende virkning
Der
måikke
ikke
placeres
informationskilte
i porten. Trafikanterne
skalsigtelinjen
have mulighed
for at
Der må
placeres
informationskilte
i porten. TrafikanDet er vigtigt at bryde
(husk lastbilchaufførernes
terne skal
mulighedgeometriske
for at aflæse deforhold,
ændrede geomeøjenhøjde er 2,5m) til den vej, der ikke skal følges.
aflæse
dehave
ændrede
feks vognbaneindsnævringer.
triske
forhold,
feks
vognbaneindsnævringer.
Det
er
vigtigt
at
Det er vigtigt at al eksisterende afmærkning er fjernet, så visuel vildledning undgås.
suelt tydelig
give indtryk af hastighedsnedsættelse både
Porten
til og
vejarbejde

al eksisterende afmærkning er fjernet, så visuel vildledning
undgås.

9

Her skete der flere uheld, hvor trafikanterne så broåbningen, trafi
og den gule E16 tavle, og overså den lave N42

Ved til- og frakørsler på vejarbejdsstrækningen skal ramper og fle
formes så flettehastigheden svarer til den tilladte hastighed. Dette
motorvejen eller til/fra farten ikke bliver overraskede med deraf fø
ulykker eller kraftige opbremsninger. Kraftige opbremsninger på m
Her skete
flereflere
uheld,uheld,
hvor trafikanterne
så broåbningen,
og den trafikværnet
gule E16 tavle, og overså den lave N42
Her
sketederder
hvor trafikanterne
såtrafikværnet
broåbningen,
sten
altid en chockbølge
effekt med kø opbygning og evt. uheld ti

og den gule E16 tavle, og overså den lave N42
Ved til- og frakørsler på vejarbejdsstrækningen skal ramper

og flettestrækningen
udformes
flettehastigheden svarer til skal ramper og flettestrækningen udVed
til- og frakørsler
på så
vejarbejdsstrækningen
den
tilladte
hastighed.
Dette
for
at
på motorvejen
formes så flettehastighedentrafikanter
svarer til
den tilladte hastighed. Dette for at trafikanter på
eller til/fra farten ikke bliver overraskede med deraf følgende
motorvejen
eller til/fra farten ikke bliver overraskede med deraf følgende risiko for
risiko for ulykker eller kraftige opbremsninger. Kraftige opulykker
eller
kraftigeudløser
opbremsninger.
Kraftige
bremsninger
på motorveje
næsten altid en
chock- opbremsninger på motorveje udløser næbølgealtid
effekten
medchockbølge
kø opbygning og
evt. uheld
følge.
sten
effekt
medtilkø
opbygning og evt. uheld til følge.
Nogle trafikanter vil gerne ”skyde genvej” eller ”overhale
en kø indenom” hvis de kan komme til det. Sådan adfærd
medfører altid gener for trafikken. Derfor skal det især ved
til/frakørsler sikres f.eks. ved energiabsorberende dækopstillinger, at der ikke kan køres indenom. Disse barrierer skal
dog kunne flyttes af beredskabet, hvis der er behov for det.

Der må f.eks. ikke være knæk på kilestrækningen. Trafikanten fokuserer
kommer der

Der må syn.Knækker
f.eks. ikke være
knækdrejer
på kilestrækningen.
Trafi- og
Normalt oplever trafikanterne ikke modkørende trafik tæt det perifere
linjen
trafikanten skarpt
kanten fokuserer i spejlene og styrer med det perifere syn.
på motorveje. Det er derfor vigtigt at afmærke strækninger
på motorvejen. Det medfører næsten altid uheld.
Knækker linjen drejer trafikanten skarpt og kommer derved
med tætliggende modsatrettede kørespor tydeligt , entydigt
uventet hurtigt ud på motorvejen. Det medfører næsten altid
og med lav hastighedsangivelse (max 50 km/h) i overleduheld.
ningsområder for at undgå uhensigtsmæssige reaktioner fra
de, der bliver overraskede over at møde modkørende tæt
på. Hastigheden kan øges til 80km/h, hvis der etableres en
afskærmning, feks tætte og høje N42 tavler, som dækker
for de modkørendes lys.

Der må f.eks. ikke være knæk på kilestrækningen. Trafikanten fokuserer i spejlene og styrer med
det perifere syn.Knækker linjen drejer trafikanten skarpt og kommer derved uventet hurtigt ud
på motorvejen. Det medfører næsten altid uheld.
10

Beredskabet skal altid kunne komme frem hvis der er kø på
motorvejen. Afstanden mellem faste genstande f.eks. fra
trafikværn over kørebanen til autoværn i modsatte side skal
være så stor, at bilerne i kø kan køre til siden og give plads
til udrykningskøretrøjer mellem bilerne. Se afsnittet om krav
til tværprofilet
Til og frakørsel til arbejdsområdet skal normalt ske i enderne
af arbejdsområdet. Herved kan der etableres en bedre ind/
udkørselsmulighed fra arbejdsområdet og trafikken på motorvejen bliver mindre påvirket af de langsomme køretøjer.
Arbejdsadgange fra motorvej må ikke placeres tættere på
frakørsler og tilkørsler end 200m. Ved frakørslerne er der
stor risiko for at trafikanter, der skal benytte frakørslen drejer
fra for tidligt og ved tilkørsler må der ikke være forhindringer
i oversigtsarealet.
Ligeledes må arbejdsadgangene ikke placeres under broer
eller tættere end 200m efter broerne. Trafikanter, der skal
tage sig i agt for arbejdskøretøjerne har ikke mulighed for
at se disse. Normalt skal der, hvis arbejdsadgangen sker til
midterrabat tillige være nedbremsningsafstand
Er det nødvendigt at placere en tilkørsel til arbejdsområdet
i vejmidten, skal det sikres at hastigheden i den korte tid et
køretøj skal ind og ud kan reduceres til 50 km/h. Dette gøres bedst med en variabel hastighedsbegrænsningstavle.
Nødpladser placeres efter aftale med beredskabet normalt
med en afstand på ca. 500m, hvor der ikke er nødspor og
efter de samme retningslinjer, som for arbejdsadgange.
Denne afstand sikrer at en bil, der løber tør for benzin, kan
”humpe” frem til næste nødplads. Nødtelefoner skal placeres ved starten af nødpladsen for at sikre at trafikanten ved
igangsætning får tilstrækkelig hastighed til at køre ind i det
langsomme spor igen.

Fremkommelighed
Succeskriteriet for fremkommelighed har normalt været, at
trafikken skal kunne afvikles i mindst 2 spor i hver retning
under det meste af anlægsperioden og at hastigheden på
vejarbejdsstrækningen normalt skal være 80 km/h. Kun i
særlige tilfælde, hvor anlægsarbejdet kræver det, kan der i
en kortere periode, normalt i weekends, som natarbejde
eller hvis der er arbejdskøretøjer på vejen, etableres 1 spor
i hver retning og hastighedsbegrænsning 50 km/h.
I særlige tilfælde, hvor der er vejarbejdere meget tæt på
trafikarealet som ikke kan beskyttes af trafikværn eller arbejdskøretøjer kan hastigheden i arbejdsperioden reduceres
til 50 km/h
Succeskriteriet for fremkommelighed kan f.eks. være at trafikanterne ikke skal opleve en væsentlig forringet rejsetid.
Rejsetiden kan måles elektronisk med videoaflæsning, med
GPS udstyrede køretøjer eller med en nummerpladeregistrering.
Tilgængelighed
Succeskriteriet for tilgængelighed handler normalt om
adgang eller lukning af adgang til/fra motorvejen. Lukning
af adgang til motorvejen har konsekvenser for vejnettet tæt
ved motorvejen. Disse konsekvenser belyses i VVM fasen
og kan medføre bekostelige midlertidige ombygninger af
vejkryds og strækninger udenfor motorvejen. Opdaterede
trafiktællinger bør gennemføres i projekteringsfasen inden
udbud. Normalt lukkes adgange kun kortvarigt.
En motorvejskørebane kan undtagelsesvis lukkes med
assistance fra politiet i op til 15 minutter i de trafiksvage
nattetimer. Normalt mellem kl. 02.00 og 04.00.

Porten til den vejarbejdsfri strækning.
For at give trafikanten et klart signal om, at nu er vejarbejdsstrækningen slut, skal der også etableres en port ved
udkørsel fra området. Det er her vigtigt at sikre at hastighedsbegrænsningen på vejarbejdsstrækningen tydeligt
ophæves ved angivelse af den hastighedsbegrænsning, der
nu gælder.

I forbindelse med nedrivning af broer, opbygning og nedrivning af brostilladser lukkes normalt kun den ene motorvejskørebane, mens trafikken kører i begge retninger i den
anden kørebane. Nedrivninger af broer over hele motorvejsbredden medfører lukning af motorvejen og etablering
af omkørselsvejvisning på det alternative vejnet. Det er en
gene for trafikanterne og trafik og beboere langs det alternative vejnet og er normalt dyrere end at nedrive broen af
2 omgange.

2.02 TRAFIKALE SUCCESKRITERIER FOR PROJEKTET

Lukning af motorvejsramper medfører risiko for at GPSstyrede udrykningskøretøjer kører forkert og derved når for
sent frem til katastrofestedet eller patienten.

For ethvert ombygningsprojekt opstilles succeskriterier
for fremkommelighed, tilgængelighed, miljø, trafiksikkerhed og trafikanttilfredshed.
Ved valg af succeskriterier skal det nøje overvejes om kriterierne hænger sammen indbyrdes (f.eks. middelhastighed i
forhold til trafikantsikkerhed) men også om kriterierne giver
bindinger til anlægslogistikken som i praksis forhindrer eller
fordyrer anlægsarbejdet væsentligt.

Trafiksikkerhed
Succeskriteriet for trafiksikkerhed er normalt at der ikke
må ske flere personskadeuheld under vejarbejdet end før
vejarbejdet.

Normalt udføres motorvejsudvidelser på grund af kapacitetsproblemer. Der er derfor stor trafiktæthed på udbygningsstrækningen under vejarbejdet, hvilket normalt vil betyde
en øget risiko for uheld, som ikke skyldes den normale
kø situation, men at der er ”forhindringer” på kørebanen.
Forhindringer kan være fysiske i form af f.eks. trafikværn,
det kan være køretøjer, der er gået i stå mellem nødpladserne eller almindelig uopmærksomhed eller på grund af at
trafikanten taler i mobiltelefon eller forstyrres på anden vis.
Disse uheld kan ikke forhindres, men personskaderisikoen
kan reduceres væsentligt ved at reducere hastigheden på
vejarbejdsstrækningen fra 130km/h hhv. 110 km/h til 80 km/h
eller 50km/h, hvor der er arbejdskøretøjer på trafikarealerne
eller modkørende trafik tæt på.
Det skal dog løbende sikres at ingen personbiler bliver unødigt skadet ved kollisioner med vejudstyr eller ved at køre af
vejen f.eks. ned i et afgravningshul, ”brohul” eller skråning
med anlæg stejlere end 1:3.
Vejdirektoratet har gennemført en større undersøgelse af
uheld ved vejarbejder, som viser hvilken type af uheld, der
typisk sker ved vejarbejder samt en undersøgelse af, hvor
trafikanterne typisk har deres opmærksomhed ved gennemkørsel af et vejarbejdsområde. Se www.trafitec.dk, dokumenter 2012
Kraner eller gravemaskiner må ikke rage ud over kørebanerne og arbejdslyset fra vejarbejdsområdet må ikke blænde
trafikanten på vejen.
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Miljø
Succeskriteriet for miljøbelastningen i forbindelse med trafik
kan være at sikre imod unødig omvejskørsel og genveje
gennem boligområder. En grundig analyse i VVM fasen af
trafikanternes rutevalg og attraktion/generation for trafik er
en forudsætning for at kunne vurdere trafikfordelingen ved
tilgængelighedsrestriktioner til motorvejen.
Arbejdsmiljø
I vejreglerne for afmærkning af vejarbejder er anført krav til
afspærringen mellem arbejdsområdet og trafikområdet.
I vejregler for afmærkning af vejarbejder 2013 er anført en
række arbejdsprocesser og det beskyttelsesniveau, som
arbejdstilsyn, arbejdsmarkedets parter og Vejdirektoratet er
blevet enige om. Ikke alle processer er med, men de, der
ikke er med, kan let finde parallelitet i de anførte arbejdsprocesser. Der er i vejreglerne angivet arbejdsprocesser for
bevægeligt arbejde, afsnit 4.3.1 og for stationært arbejde
afsnit 5.4.1.
Trafikanttilfredshed
Trafikanttilfredsheden er, viser erfaringen, vigtig for Vejdirektoratets image som professionel anlægsvirksomhed. Det er
derfor vigtigt at informere effektivt og rettidigt til de trafikanter, som jævnligt benytter motorvejen under udbygningsarbejdet.
Ved trafikindskrænkninger, lukning af en motorvejskørebane
eller en motorvejsrampe samt ved reduktion fra 2 kørespor
til 1 kørespor i hver retning, skal lokalpressen informeres.
Hermed kan trafikanterne planlægge en anden rute eller
vælge at køre på et andet tidspunkt.

I vejregler for afmærkning af vejarbejder 2013 er anført en række arbejdsprocesser og

2.03 VEJUDSTYR TIL VEJARBEJDE

Valg af vejudstyr, autoværn, påkørselsdæmpere, kegler og
faner, kørebaneafmærkning, vejtavler, lyssignaler og højdevarslingssystem skal gøres omhyggeligt ud fra følgende
forudsætninger:
• Udstyret skal være synligt under alle vejrforhold og i såvel
dagslys som i mørke. De specifikke krav til synlighed
fremgår af vejreglerne for afmærkning, se vejregler.dk
• Udstyret skal være stabilt under alle vejrforhold og
vurderes mht. påkørselssikkerhed. Vejudstyrets skal
være dimensioneret som permanent vejudstyr se afmærkningsmaterielreglerne og vejreglerne for afmærkning af vejarbejder afsnit 6.12
Trafikværn
Trafikværn anvendt ved vejarbejder skal være testede og
godkendt i henhold til de europæiske standarder for vejautoværn ( DS/EN 1317-1,2 og 5).

Trafikværn er en passiv sikkerhedsforanstaltning, som har
til formål at beskytte trafikanten eller vejarbejderen, hvis et
køretøj ved et uheld kører af vejen. Men trafikværn er ikke
ufarligt at køre ind i. Uheldsstudierne viser at mange kommer alvorligt til skade ved kollision med trafikværn, enten
fordi farten har været for høj eller fordi trafikværnet har
været anvendt forkert.
Trafikværn skal anvendes og opsættes efter anvisningerne i
vejregler for afmærkning af vejarbejder, 2013 afsnit 6.15
Trafikanten skal beskyttes mod kollision med farlige faste
genstande, mod nedstyrtning og drukning indenfor sikkerhedszonen. Sikkerhedszonen og fareelementerne er
nærmere beskrevet i vejregelhåndbogen, Grundlag for udformning af trafikarealer, afsnit 6.5.5, Vejregelhåndbogen for
tværprofiler i åbent land afsnit 4.12 og 4.13, samt Vejregelhåndbogen for vejautoværn og tilhørende udstyr afsnit 5
Heraf fremgår blandt andet:
- Sikkerhedszonen
(måles fra inderside kantlinjen til fareelementet)
Følgende afstande:

Sikkerhedszonebredde
Vp(km/h)

40

Horisontalradius (m)

Krav til bredden af sikkerhedszonen b i plant terræn

50

60

70

80

90

100

110

120

130

10,0

11,0

> 1.000, eller lige vej

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

900

2,2

3,6

4,8

6,0

7,2

8,4

9,6

10,8

800

2,4

3,6

4,8

6,0

7,2

8,4

9,6

11,6

700

2,4

3,6

4,8

6,5

7,8

9,1

10,4

13,0

600

2,4

3,9

5,2

6,5

7,8

9,1

11,2

500

2,6

3,9

5,2

7,0

8,4

10,3

12,0

400

2,8

4,2

5,6

7,0

9,0

11,0

8,0

9,5

300

3,0

4,5

6,4

200

3,4

5,1

7,2

100

4,8

7,5

Tabellen viser sikkerhedszonens bredde set i sammenhæng med hastighed og kurveradius.

Det accepteres at entreprenøren placerer, men ikke parkerer, arbejdskøretøjer inden for arbejdstiden tættere på
vejen og materialer, som f.eks. grus, som ikke kan placeres
langt væk fra arbejdsstedet, kan placeres 3m tættere på
vejen end sikkerhedszonen angiver. Det skal være muligt
at arbejde med materialerne på en hensigtsmæssig måde.
Derimod skal afløbsrør, spunsjern og lignende. placeres
udenfor sikkerhedszonen.

. .
W er afstanden fra forkant trafikværn før påkør
Trafikværnet skal etableres som anført i afsnit 5.3 i vejregler Arbejdsbredden
Arbejdsbredden
W er arbejdsbredde,
afstanden fraderforkant
trafi
efter påkørsel.
for opsætning af autoværn og påkørselsdæmpere i åbent værn
Arbejdsbredden
W erDynamisk
afstanden fra
forkant trafikværn før er W minus tr
værn
påkørsel.
arbejdsbredde,
land. Det er vigtigt at sikre at trafikanterne ikke kører ind bagbetydning
påkørselefter
til bagkant
af trafikværn
efter påkørsel.
for
hvor
tæt
farligeDynamisk
genstande,
som
f.eks. parkerede ad
værnet og træffer det som værnet skal beskytte.
Dynamisk
arbejdsbredde,
der tæt
er W farlige
minusWdyn
trafikværnets
terialer
kan placeres
trafikværnet.
fremgår af Vejdirek
betydning
for på
hvor
genstande,
som f.
.
bredde, har betydning for hvor tæt farlige genstande, som
kendte
Trafikværn
på
Leverandørportalen
Arbejdsbredden
W er afstanden
fra forkant trafikværn
på
terialer
kanarbejdskøretøjer
placeres
påellertrafikværnet.
Wdynførfrem
Farlige genstande
f.eks. parkerede
materialer kan placeværn
efter
påkørsel.
Dynamisk
arbejdsbredde,
der
er
W
minu
Farlige genstande er eksemplificeret i grundlagsres på trafikværnet.
Wdyn fremgår
af Vejdirektoratets liste
kendte
Trafikværn
på Leverandørportalen
Trafikværnet
skal
forsynes
med
reflekser
somsom
sikrer
synligheden
betydning
forTrafikværn
hvor
tæt på
farlige
genstande,
f.eks.
parkered
hæftets afsnit 6.5.5 således:
over
godkendte
Leverandørportalen
fleksenhed
placeret
ved på
vejoverfladen,
sikrer
at trafikanten
terialer kan
placeres
trafikværnet.som
Wdyn
fremgår
af Vejdi
• Støjskærme og støttemure
Trafikværnet
skal
forsynes
med
reflekser
som
sikrer
sporet
og
en
refleksenhed
placeret
tæt
ved
overkanten
af
trafikvæ
kendte Trafikværnskal
på Leverandørportalen
Trafikværnet
forsynes med reflekser som
s
• Brosøjler og brovederlag
synligheden
i
mørke,
f.eks.
en
refleksenhed
placeret
ved
højden. Refleksen skal være gul. Reflekserne skal holdes rene af
fleksenhed
placeret
ved vejoverfladen,
som sikr
• Stålrør med udvendig diameter større end eller lig 76mm
vejoverfladen, som
sikrer at trafikanten
kan se kanten af
Trafikværnet
skal
forsynes
med
reflekser
som
sikrer
synlighe
• Træer og træmaster med diameter over 100mm målt
køresporetog
og en
placeret tæt
ved overkanten
sporet
enrefleksenhed
refleksenhed
placeret
tæt ved
overk
fleksenhed
placeret
ved
vejoverfladen,
som
sikrer
at
trafikan
0,4m over terræn
af trafikværnet som indikerer højden. Refleksen skal være
højden.
Refleksen
sk
sporet
og en
refleksenhed
placeret
tætgul.
ved Reflekserne
overkanten af trafi
• Fundamenter, brønde og sten højere end
gul.
Reflekserne
skal holdes skal
rene
afvære
entreprenøren.
0,2m over terræn
højden. Refleksen skal være gul. Reflekserne skal holdes ren
• Kantsten og opadgående lodrette spring større end 0,2m
• Betonmaster uanset dimension

Nedstyrtning
Grøfter og afgravninger dybere end 1,0m og med anlæg
stejlere end 3 udgør en risiko for væltning eller nedstyrtning.
Det gælder naturligvis også i ved broer.
På motorveje kan kun anvendes den højeste styrkelasse,
T3 for alle primære trafikværn og den bedste sikkerhedsklasse, A. Styrkeklassen er baseret på at en 10 t lastbil ikke
gennembryder trafikværnet ved kollision med en hastighed
på 70km/h og under den normale uheldsfrakørselsvinkel på
8 grader.
Trafikværn sættes normalt ikke op hvor lodrette spring
er under 1,0 m. Ved lodrette spring over 1,0 m opsættes autoværnet således, at der er plads til trafikværnets
arbejdsbredde, dvs. fra trafikværnets forkant til det lodrette
spring. Er denne afstand mindre end 2,0 m skal trafikværnet
i forbindelse med vejarbejder være højere end 0,8m og stift,
f.eks. som ”Vario Guard”.

Overgangen mellem forskellige trafikværnstyper skal udføres m
2m og uden kant mod trafikanten eller med testede overgangssty

Overgangen mellem forskellige trafikværnstyper skal udføre
overgang

Overgangen
trafikværnstyper
skal testede
udfø2m og udenmellem
kant forskellige
mod trafikanten
eller med
res med overlap på mindst 2m og uden kant mod trafikanten
eller med testede overgangsstykker.

Overgangen mellem forskellige trafikværnstype
2m og uden kant mod trafikanten eller med test

T1 trafikværn er testet med en 1300kg tung personvogn
med påkørselshastighed 80km/h og – vinkel 8 grader
T2 trafikværn er testet med en 1300kg tung personvogn
med påkørselshastighed 80km/h og – vinkel 15 grader.
T3 trafikværn er også testet med en 10.000kg tung lastvogn Trafikværn
med påkørselshastighed 70 km/h og – vinkel 8 grader.
Der anvendes kun T3 trafikværn Sikkerhedsniveau
ASI =A som længdeafspærring på motorveje.

skal monteres efter fabrikantens anvisninger.

Trafikværn skal monteres efter fabrikantens anvisninger.

Trafikværn skal monteres efter fabrikantens anvisninger.
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Trafikværn skal monteres efter fabrikantens anv

Når trafikværn står i begrænsningslinje eller som tværafspærring, skal begrænsningslinjen udføres som 1:16 eller
fladere hvor hastigheden er 80 km/h eller derunder og 1:30
ved højere hastigheder.

Anvendes værnet som adskillelse mellem trafikretninger eller før tilkørsler, kan højden reduceres til 0.6m, hvis oversigten kræver det.

trafikværn står
begrænsningslinje
som tværafspærring,
Der ianvendes
normalt 3 eller
hovedtyper
af trafikværn: skal begrænsningslinudføres som 1:16 eller fladere hvor hastigheden er 80 km/h eller derunder og 1:30
højere hastigheder.
1) Trafikværn til beskyttelse af
trafikken på vejen eller vejarbejderne

anvendes normalt
3 hovedtyper
af trafikværn:
Formålet
med dette stive
trafikværn er at beskytte vejarbejderne, hvor arbejdet foregår manuelt tæt op til trafikarealet

1) Trafikværn
til kan
beskyttelse
på vejen
vejarbejderne
og ikke
udføres af
i lætrafikken
af en maskine
ellereller
et arbejdskøreFormålettøjmed
dette
stive
trafikværn er at beskytte
vejarbejderne,
(f.eks.
ved
jernbindingsarbejde)
eller at beskytte
bilister-hvor arbejdet
foregår manuelt
tæt
op
til
trafikarealet
og
ikke
kan
udføres
i læhvor
af en maskine elne, hvor der foregår arbejde, f.eks. ved spunsramning,
ler et arbejdskøretøj
(f.eks.
ved
jernbindingsarbejde)
eller
at
beskytte
bilisterne,
genstande kan flyve ud på trafikområdet. Stift trafikværn
hvor deranvendes
foregår arbejde,
f.eks.
ved
spunsramning,
hvor
genstande
kan
flyve ud
også til beskyttelse af stilladser, hvor der ikke er
på trafikområdet.
Stift
trafikværn
anvendes
også
til
beskyttelse
af
stilladser,
hvor
plads til trafikværnets udbøjning.
der ikke Funktionskravet
er plads til trafikværnets
udbøjning.
til trafikværnet er dynamisk arbejdsbredde
Funktionskravet
til trafikværnet
dynamisk arbejdsbredde
0,1,styrkeklasse
<= 0,1,styrkeklasse
T3 ogerminimumshøjde
1,0 m. ASI<=
kravet
T3 og minimumshøjde
1,0
m.
ASI
kravet
er
A(
sikkerhedskrav)
er A( sikkerhedskrav)

3) Trafikværn der beskytter mod faste genstande..
autoværnsreglerne
kræver autoværn
af hensyn
til sik3) Hvor
Trafikværn
der beskytter
mod faste
genstande..
kerhedszonekravene anvendes et fleksibelt trafikværn..
Hvor autoværnsreglerne kræver autoværn af hensyn til sikker
Funktionskravet er T3 ASI værdi A (sikkerhedskrav)
anvendes
et fleksibelt
trafikværn..
Det skal sikres
at der er plads
til trafikværnets arbejdsbredFunktionskravet
er
T3
ASIfaste
værdi
A (sikkerhedskrav)
de, så køretøjerne ikke rammer
genstande
eller falder
Det
at der end
er plads
til trafikværnets
ned iskal
dybesikres
huller (dybere
1m ). Parallelle
trafikværn arbejdsbredde,
(sekundære
trafikværn)
i arbejdsområdet
for huller ( dybere
rammer
faste
genstande
eller falderanses
ned iikke
dybe
påkørsels-farlige
genstande,
hvis
de
er
godkendt
af
Vejdile trafikværn (sekundære trafikværn) i arbejdsområdet anses
rektoratet. Der regnes i så fald med en Wdyn svarende til
farlige
genstande, hvis de er godkendt af Vejdirektoratet. Der
påkørsel med personbil.

3) Trafikværn der beskytter mod faste genstande..
Hvor autoværnsreglerne kræver autoværn af hensyn til sikkerhedszon
anvendes et fleksibelt trafikværn..
Funktionskravet er T3 ASI værdi A (sikkerhedskrav)
Det skal sikres at der er plads til trafikværnets arbejdsbredde, så køret
med en
Wdyn
svarende
påkørsel
med personbil.
rammer faste genstande
eller
falder
nedtili dybe
huller
( dybere end 1m
le trafikværn (sekundære trafikværn) i arbejdsområdet anses ikke for
farlige genstande, hvis de er godkendt af Vejdirektoratet. Der regnes
2) Trafikværn som beskytter mod
eller
med”nedstyrtning”
en Wdyn svarende
til påkørsel med personbil.

modkørende færdsel med tilladt hastighed 80km/h.
Trafikværnet skal kunne holde en 10t lastbil tilbage og skal
2) Trafikværn
beskytterT3.
mod
eller modkørende færdsel med
være som
styrkeklasse
ASI”nedstyrtning”
værdi A (sikkerhedskrav)
tilladt hastighed
80km/h.
Trafikværnet
anvendes ved vejarbejder som ”broautoværn”,
Trafikværnet
skalerkunne
holde
en over
10t lastbil
skal
væretilstyrkeklasse
hvor der
lodrette
spring
1,0m´stilbage
dybdeog
i en
afstand
T3. ASIkantlinjen
værdi A (sikkerhedskrav)
tættere end 2m. Det skal bemærkes at autoværTrafikværnet
anvendes
vejarbejder
som ”broautoværn”,
hvor der er lodrette
net kan
bøje ud,ved
således
at forkanten
af påkørt autoværn
spring over
dybde
i en afstand tilHøjden
kantlinjen
tættere endskal
2m. Det skal består1,0m´s
på kanten
af udgravningen.
af autoværnet
mærkes at
autoværnet
kan bøje ud, således at forkanten af påkørt autoværn står
være
mindst 0,8m.

på kanten af udgravningen. Højden af autoværnet skal være mindst 0,8m.
Anvendes værnet som adskillelse mellem trafikretninger eller før tilkørsler, kan
højden reduceres til 0.6m, hvis oversigten kræver det.

På afmærkningsplanerne for trafikafvikling anvendes normalt følg
ovennævnte trafikværn. Rød farve betyder at trafikværnet skal nyo

På afmærkningsplanerne for22trafikafvikling anvendes normalt følgende sign
ovennævnte trafikværn. Rød farve betyder at trafikværnet skal nyopsættes:.
På afmærkningsplanerne for trafikafvikling anvendes normalt følgende signaturer for ovennævnte trafikværn.
Rød farve betyder at trafikværnet skal nyopsættes:.
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farve.
Afstand mellem fanerne er 10-15m.

Ved påkørsel flytter fanerne sig ikke ind i den modsatte
Påkørselsdæmpere
vejbane. De kan dog risikere at knække af ved fastgørelsen,
Påkørselsdæmpere anvendes ved portene, på strækninger
men er så små at de ikke udgør den samme risiko som
5-10m foran autoværnsender og på steder hvor trafikken
kegler.
ikke må ”køre indenom” f.eks. ved tilslutningsramper eller
Påkørselsdæmpere
ved start af trafikværn.
Ved påkørsel flytter fanerne sig ikke ind i den modsatte vejbane. De kan dog riDenne påkørselsdæmper består af N42, kantafmærkningsEtablering/fjernelse af en vognbanedeler med faner tager
sikere 5-10m
at knækkeforan
af ved autoværnfastgørelsen, men er så små at de ikke udgør den samme
Påkørselsdæmpere
anvendes
ved
portene,
på
strækninger
plader foran et sæt dæk (2 dækrækker), som beskrevet
normalt
risiko
somlængere
kegler. tid end etablering/fjernelse af kegler.
under ” Dæksøjler”
i Håndbogen
for afmærkning
af vejsender
og på steder
hvor trafikken
ikke må
”køre indenom”
f.eks. ved
tilslutEtablering/fjernelse
af en
vognbanedeler med faner tager normalt længere tid
arbejder. Det er eller
vigtigtved
at dækkene
fyld vender imod
Kantafmærkningsplader,
N42
end
etablering/fjernelse af kegler.
ningsramper
start afuden
trafikværn.
kørselsretningen,
for
at
sikre
at
bilen
bremses
så
blødt
Kantafmærkningsplader
anvendes
i de størrelser der er
Denne påkørselsdæmper består af N42, kantafmærkningsplader
foran et sæt
Kantafmærkningsplader,
N42
som muligt.
anført i vejreglerne for afmærkning
af vejarbejder Figur 6.15
dæk (2 dækrækker), som beskrevet under ” Dæksøjler”
i Håndbogen for afog 6.18. I oversigtsarealer skal dog anvendes højde , der er
Kantafmærkningsplader anvendes i de størrelser der er anført i vejreglerne for
mærkning
af vejarbejder.
Som afspærring
benyttes tværafspærringsbuffert med kæmindre end eller lig med 0,8m.
afmærkning af vejarbejder Figur 6.15 og 6.18. I oversigtsarealer skal dog anDet
er
vigtigt
at
dækkene
uden
fyld
vender
imod
kørselsretningen,
for atlet
sikre
at
der, se afsnit 6.15.4 i vejregler for afmærkning af vejarbejFor lave
tavler
af trafikanterne,
især lastbilchaufvendes
højde
, deroverses
er mindre
end
eller lig med 0,8m.
der. Ved
påkørselså
med
100 som
km/h med
personbil flytter den
førerne,
som overses
sidder ilet
2,5m´s
højde. især lastbilchaufførerne, som sidder i
bilen
bremses
blødt
muligt.
For
lave tavler
af trafikanterne,
2,5m´s højde.
sig ca 45m.

Sikring af nedføring ved
start af trafikværn

På dette billede er kantafmærkningspladerne for lave. Hullet
i broen tiltrækker trafikantens opmærksomhed og skal derfor
dækkes af baggrundsafmærkning. Den vildledende kantlinje i
venstre side vil ligeledes kunne få trafikanten til at køre ligeud
i svinget.

Som
afspærring benyttes tværafspærringsbuffert med kæder, se afsnit 6.15.4 i
Markeringskegler
Afmærkningskegler
er vindstabile,
men er ikke stabile
mellemmed
N42 perer som vist i følgende tabel:
vejregler
for afmærkning
af vejarbejder.
Ved påkørselAfstanden
med 100km/h
overfor
påkørsel.
Kegler
der
er
påkørt
er
ofte
til
fare
for
sonbil flytter den sig ca 45m.
trafikken, ikke på grund af påkørselsrisikoen men på grund
af undvigemanøvre i forbindelse med kegler, der ligger på
Markeringskegler
vognbanen.

Vejtype

Opstillingssted
Horisontalkurver

Reetablering af kegleafmærkning skal ofte foretages flere gange omunder
dagen
1000og
m er
relativt
bekostelig.
Afmærkningskegler
er vindstabile,
er ikke
Kegler
Reetablering af kegleafmærkning
skal ofte men
foretages
flere stabile overfor påkørsel.
Vej uden kantlinjer
gange
dagenerogofte
er relativt
bekostelig.
der
erom
påkørt
til fare
for trafikken, ikke på grund af påkørselsrisikoen
men
Langs arbejdssted
Vognbanedelere
på grund af undvigemanøvre i forbindelse med kegler, der ligger på
vognbanen.
Langs
arbejdssted

Planlægningshastighed

Max.
afstand

Alle

10 m

50-80 km/h

15 m

80-110 km/h

30 m*

50 km/h

15 m

Motorveje
Vognbanedelere
Langs arbejdsområde
Alle
30 m *
I forbindelse med overledningsstrækninger hvor der er 1
I forbindelse med overledningsstrækninger hvor der er 1 kørespor Spærret
i hver frakørsel
retning
Alle
5m
kørespor i hver retning og hvor hastigheden er reduceret til
og
hvor
hastigheden
er
reduceret
til
5o
km/h
bør
det
overvejes
at
anvende
af< 50 km/h
7,5 m
Begrænsningslinjer 1:10
5o km/h bør det overvejes at anvende afmærkningsfaner
mærkningsfaner
= 30 cm)
som vognbanedeler.
Fanerne er
fastgjort med1:20 60-80 km/h
(højde = 30 cm) som(højde
vognbanedeler.
Fanerne
er fastgjort
Begrænsningslinjer
10 m
24
lim
bolte
Fanerne
så at
lave
som en 1:30
med eller
lim eller
boltetiltil vejoverfladen.
vejoverfladen. Fanerne
er såerlave
de at de let opfattes
Begrænsningslinjer
60-80 km/h
10 m
let opfattes som enDe
vognbanelinje.
skal derfor
forsynes
vognbanelinje.
skal derforDeforsynes
med
refleks svarende til vognbanelinjens
med refleks svarende til vognbanelinjens farve.
farve.
I kurver opsættes N42 efter forholdene, således at trafikanAfstand mellem fanerne er 10-15m.
Afstand mellem fanerne er 10-15m.
ten får et klart billede af vejens forløb. Dette er særligt vigtigt
hvor der kan opstå visuel vildledning på grund af ”brogennemfarter” i baggrunden eller når der er meget brede asfaltarealer med nyopsat autoværn som beskriver en linje der
afviger fra kørekurven.

I vinterperioden opsættes N42 i en afstand af 1,5m fra kantlinjen, for at sikre at sneen kan lægges udenfor kørebanen.

Ved
16

påkørsel flytter fanerne sig ikke ind i den modsatte vejbane. De kan dog risikere at knække af ved fastgørelsen, men er så små at de ikke udgør den samme
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Gult blink, Z93
Gult blink anvendes kun som advarsel i forbindelse
med A 39, Vejarbejde eller løbelys.
Gult blink må ikke placeres i nærheden af signalregulering, hverken midlertidig eller permanent.
Baggunden er at trafikanternes opmærksomhed risikerer
at blive bortledt fra det røde lys.
Gult blink på tavlevogn anvendes til lyspil. Lystiden skal
være 0,6sek og mørketiden 0,9sek. Afstanden mellem
tavlevogne skal være mindst 250m.
Den effektive lysstyrke for Z93 skal opfylde kravene i
Håndbogen for afmærkning af vejarbejder, Bilag 5.
En godkendt Z93 kan anvendes som reference ved kontrol.
Vejdirektoratet har kontrollamper, som kan lånes.
Kørebaneafmærkning
Kørebaneafmærkning anvendt ved vejarbejder på motorveje skal normalt være hvid minimum refleksklasse R3.
Gul afmærkning anvendes kun efter særlig tilladelse fra
Trafikafviklingsafdelingen.
Al eksisterende afmærkning, som ikke skal gælde,
skal fjernes.
Der skal normalt være mindst 2,75m mellem linjer målt i
vejens tværsnit fra kant linje til kant linje. Såfremt der anvendes C41, Vognbredde 2,0m, kan denne afstand i det venstre
spor reduceres til 2,5m. I særlige tilfælde kan denne bredde
reduceres til 2,2m. Konsekvensen herved er en kapacitetsreduktion på 5-10% og en hastighedsreduktion på ca. 5%.
Bredder under 2,9m anvendes kun i spor 2 eller 3. Normalt
anvendes en sporbredde på 3,0m i spor 1.
På motorveje etableres kørebaneafmærkning ved vejarbejde efter de samme regler som permanent afmærkning
på motorveje. Uanset den lokale hastighedsbegrænsning
på motorvejen skal vognbanelinjer være 15cm brede og
kantlinjer være 30cm brede.

Der
med både
bådevisu
vis
Derskal
skalnormalt
normalt placeres
placeres en
en højdevarslingsport
højdevarslingsport med
virkemidler
af vejarbejder
vejarbejder afsnit
afsnit66
virkemidlerHåndbogen
Håndbogen for
for afmærkning
afmærkning af
Se
bilag
4,
Notat
om
varsling
af
reduceret
frihøjde
Se
4, Notat om varsling af reduceret frihøjde
E16bilag
vognbaneforløb
E16 tavle med vognbredderestriktion skal gentages

E16
eftervognbaneforløb
1000-1500
m.
E16
vognbaneforløb

Højdevarsling
E16 tavle
tavlens
vognbanepile
skal vise samme form
E16
vognbredderestriktion
skalsom
gentages efter
efter10001000
E16
tavlemed
med
vognbredderestriktion
skal
gentages
vejens
linjeføring.
E16
tavlens
skal vise samme form
form som vejens
vejenslil
tavlensvognbanepile
vognbanepile
IE16
forbindelse
med bro eller tunnelarbejde
kan detsom
være nødve
Er
forsætningen
mindre
end
0,5 m eller hvis der
der anvendes
anvendeskurv
kur
Er
forsætningen
mindre
end
Er forsætningen
mindre endeller
0,5 m
eller hvis dermod
anvendes
arbejder
på bygværket
bygværket
nedstyrtning ved
tiltil
den
hastighedsgrænse
skal pilene normalt
normalt
være retlin
denlokale
lokale
hastighedsgrænse
kurveradier
svarende
til den lokale hastighedsgrænse
skal være retlin

pilene
normalt
være retlinjede uden
knæk.
Det
kan
ved stilladsarbejder
være
nødvendigt at etablere stop
selsramperne og på broerne før broen med stillads. Der sker c
om året, hvor den overvejende del af disse påkørsler skyldes
Stopportaler må ikke etableres hvor hastigheden er over 80km
Stopportalen skal dimensioneres således at den ved påkørsel
samlet enhed.

På
tværgående
veje,må
hvor
en stopportal
ved påkørsel
kan vælt
E16
medrette
rettepile
pile
E16
med
rette
pile må
ikkeopsættes
E16
med
måikke
ikke
opsættes tættere på
på kurver
kurver end
end20
20
køretøjer
eller
cyklister
og fodgængere, skal den dimensioner
tættere på
kurver
end 200m
selsportal”
efterenDS/EN
1991-1-7:2007.
Erder
dertale
taleom
om
væsentlig
hastighedsdæmpende forsætning
Er
en væsentlig
hastighedsdæmpende
forsætningff
Er der tale om en væsentlig hastighedsdæmpende forsætledningsstrækning,
eller
sporbortfald
anvendes
vognbanepilen
ledningsstrækning,
eller sporbortfald
anvendes
vognbanepilen
ning f.eks. før en overledningsstrækning,
eller
sporbortfald
anvendes vognbanepilene dog med knæk.

Der anvendes normalt termoplast som profileret afmærkning. Tape kræver større omhyggelighed end den der
udvises i praksis for at blive liggende korrekt i funktionsperioden. Tape, der løsriver sig og ligger på kryds og tværs på
kørebanen vil være vildledende for trafikken.
Vildledende kørebaneafmærkning eller kørebaneafmærkning, der ved en omlægning af trafikken
fører direkte ind i afspærringen, skal bortfræses
eller maskeres med ru belægningsmateriale.
Det skal sikres at materialet ikke er spejlende.
Maskeringer, der er spejlende vil i modlys eller ved regnvejr
være mere synlige end kørebaneafmærkningen.
Kørebaneafmærkningen skal kontrolleres og renholdes, således at retrorefleksionen opretholdes.

Der kan vises vognbanelinjer mellem pilene. Linjerne skal
svare til de afmærkede linjer på kørebanen. Er der spærrelinjer, skal spærrelinjer vises på tavlen.

Højdevarsling

Der
skal normalt
en højdevarslingsport
med både
visuelle og kan
akustiske
I forbindelse
med broplaceres
eller tunnelarbejde
kan det være nødHvis entreprenøren
dokumentere at vejarbejdet tæt op
vendigt at sikreHåndbogen
de der arbejder
bygværket eller
vejen ikke
virkemidler
forpåafmærkning
af bygværvejarbejderadafsnit
6.16.kan udføres som maskinarbejde eller med
ket bilag
mod nedstyrtning
ved varsling
påkørsel. af reduceret frihøjde
beskyttelsesmodul kan hastigheden sænkes til 50km/h ud
Se
4, Notat om

for arbejdsstedet.
Det kan ved stilladsarbejder være nødvendigt at etablere
E16
vognbaneforløb
stopportaler på tilkørselsramperne og på broerne før broen
Ved arbejdsudkørsler ud i spor 2 eller 3 (fra midten) skal
med stillads. Der sker ca. 100 bropåkørsler om året, hvor
hastigheden sænkes til 50km/h ved enhver udkørsel.
E16
tavle med del
vognbredderestriktion
skal
1000-1500
m.
den overvejende
af disse påkørsler skyldes
for gentages
højt læs. efter
Lokal
hastighedsbegrænsning
ved vejarbejder skal kontrolStopportaler
ikke etableres hvor
er form
over som leres
med
radar. Vejdirektoratet skal så vidt muligt sikre at
E16
tavlensmå
vognbanepile
skal hastigheden
vise samme
vejens
linjeføring.
80km/h.
Stopportalen
skal dimensioneres
således
at den
trafikanternes
hastighed
svarer til den ved planlægningen af
Er
forsætningen
mindre
end 0,5 m eller
hvis
der anvendes
kurveradier
svarende
ved påkørsel forbliver som en samlet enhed.
vejarbejdet forudsatte især når der er folk på vejen.

til den lokale hastighedsgrænse skal pilene normalt være retlinjede uden knæk.
På tværgående veje, hvor en stopportal ved påkørsel kan
vælte og skade andre køretøjer eller cyklister og fodgængere, skal den dimensioneres som ” Påkørselsportal” efter
DS/EN 1991-1-7:2007.

Fartdæmpere
Manglende overholdelse af hastighedsbegrænsningen kan
defineres ved, at trafikmålinger ved arbejdsstedet dokumenterer, at

Der skal normalt placeres en højdevarslingsport med både
visuelle og akustiske virkemidler se håndbogen for afmærkning af vejarbejder afsnit 6.16. Se bilag 4, Notat om varsling
af reduceret frihøjde

• Middelhastigheden er højere end hastighedsbegrænsningen, eller
• 85 %-fraktilen er 10 km/h højere end hastighedsbegræns-

E16 med rette pile må ikke opsættes tættere på kurver ningen.
end 200m

Kilometerplader.
Kantpælene
med en
kilometrering
normalt i forbindelse forsætning
85 %-fraktilen
denen
hastighed,
Er
der tale om
væsentligfjernes
hastighedsdæmpende
f.eks.er før
over- som 85 % af trafikanterne
med motorvejudvidelser. Der etableres til brug for beredskaikke overskrider.
ledningsstrækning, eller sporbortfald anvendes vognbanepilene dog med knæk.
bet midlertidige kilometerplader ( beredskabsskilte) i stor
størrelse, som kan flyttes sideværts under anlægsarbejdet.
Der kan anvendes mange forskellige typer af hastighedsdæmpende foranstaltninger. Disse er dels omtalt i HåndboC55 Lokal hastighedsbegrænsning
gen for afmærkning af vejarbejder og dels i Vejdirektoratets
Hastighedsbegrænsningen på vejarbejdsstrækningen
katalog over fartdæmpende foranstaltninger ved vejarbejder
er normalt 80km/h.
på motorveje.
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Følgende kan nævnes som eksempler:

På motorveje anvendes tavlestørrelse III

• Ændring af sporbredde til 2,2m
Såfremt tavler i denne størrelse ikke kan placeres i tværpro• Faste Rumlestriber (minimum 4mm høje og gerne
filet, kan det overvejes enten at placere tavlerne højt i den
5mm i spor 2 og 3
ene vejside eller at reducere størrelsen efter en besigtigelse
• Mobile rumlestriber
i marken.
• ” Din Fart” tavler eller ” Sænk Farten” tavler
• Lyspilsporten
Det skal bemærkes at tavlestørrelserne i vejreglerne er
• Port af høje N42 kantafmærkningsplader
fastlagt på grundlag af tavlernes synlighed og læsbarhed
• Power Moon lys om natten
i billygtebelysning.
• Lysende hastighedstavler
• Hastighedstavler med undertavler, som begrunder
hastigheden, feks Arbejdskørsel, Folk på vejen,
Udstyr tæt på vejen, Smal vej.
• Mobile eller faste bump (Se Vejdirektoratets katalog over
typegodkendte bump). Anvendes kun ved hastigheder på
50km/h eller derunder. Som midlertidigt bump på motorveje og ramper kan anvendes ”Safety Bump” som vist i
10-1 i kataloget, se www.vejregler.dk./vejreglerne/Trafikarealer by/Fartdæmpere i byområder/Katalog over
typegodkendte
bump.
i kataloget, se www.vejregler.dk./vejreglerne/Trafikarealer
by/Fartdæmpere i
byområder/Katalog over typegodkendte bump.

Disse Disse
foranstaltninger
kankan
anvendes
foranstaltninger
anvendesiikombination.
kombination.
Variable hastighedsbegrænsningstavler

Variable hastighedsbegrænsningstavler
Ved vejarbejder
længere varighed
kankan
anvendelse
af variable
Ved vejarbejder
af af
længere
varighed
anvendelse
aftavler styret af
TIC medvirke til en bedre fremkommelighed og trafiksikkerhed.
variable
tavlerbørstyret
af TICi både
medvirke
til og
enlængdeprofil.
bedre fremkomTavlerne
være mobile
tværprofil
Anvendes variable
C55-tavler
bør der normalt ikke anvendes C55-tavler med fast visning, fordi den
melighed
og trafiksikkerhed.
fastebør
visning
kan mobile
risikere ati både
være i modstrid
medog
denlængdeprofil.
variable visning.
Tavlerne
være
tværprofil
Anvendes
variable C55-tavler bør der normalt ikke anvenInformationstavler
des C55-tavler med fast visning, fordi den faste visning kan
Tavler
til information
om vejarbejdet
have så visning.
korte budskaber som muligt,
risikere
at være
i modstrid
med denskal
variable
jfr. Vejregler for midlertidig afmærkning. Skriftstørrelsen skal svare til permanente tavler. F.eks. skal skriftstørrelsen være 143mm ved 80km/h og skrifttypen
er Dansk Vejtavleskrift. Der anvendes aldrig tekst med kun store bogstaver (
Informationstavler
men derimod
store og små bogstaver
som så
almindelig
TavlerVersaler),
til information
om vejarbejdet
skal have
korte tekst. Undersøgelser har vist at læsbarheden herved er væsentlig bedre.

budskaber som muligt, jfr. Vejregler for midlertidig afmærkaf Færdselstavler
ning. Størrelse
Skriftstørrelsen
skal svare til permanente tavler. F.eks.
skal skriftstørrelsen være 143mm ved 80km/h og skrifttyFærdselstavler ved vejarbejder skal udføres med samme størrelse som permapen ernente
Dansk
Vejtavleskrift.
Derfor
anvendes
aldrig
tekst med
færdselstavler,
se vejregler
færdselstavler,
tavleoversigt.
På motorveje
anvendes
tavlestørrelse
kun store
bogstaver
(Versaler),
menIII
derimod store og små
bogstaver som almindelig tekst. Undersøgelser har vist at
Såfremt tavler i denne størrelse ikke kan placeres i tværprofilet, kan det overvelæsbarheden
er væsentlig
jes enten atherved
placere tavlerne
højt i denbedre.
ene vejside eller at reducere størrelsen efter en besigtigelse i marken.

Det skal
at tavlestørrelserne i vejreglerne er fastlagt på grundlag af
Størrelse
afbemærkes
Færdselstavler
tavlernes synlighed og læsbarhed i billygtebelysning.
Færdselstavler ved vejarbejder skal udføres med samme
størrelse som permanente færdselstavler, se vejregler for
færdselstavler, tavleoversigt.
Placering af tavler
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med VVM- undersøgelsen er for upræcise og dækker sjælden
deling mellem motorkøretøjer, cyklister og fodgængere
Selvom der udføres trafiktællinger lige før etablering af lyssig
ve behov for at foretage en justering af grøntider kort tid efte
signalanlægget.
Baggrunden er ofte at trafikanterne finder an
Selvom der udføres trafiktællinger lige før etablering af
Placering af tavler
gå
kø.
Færd
selstavle
r anve
lyssignalet, kan der blive behov for at foretage en justering
Færdselstavler
anvendt
ved
ndtvejarbejder
ved vejaplaceres
rbejder efter
placde
eres efter
de samme regler som perFør
etablering
afefter
lyssignal
bør kø,
der optræder uventet for pe
manente
af grøntider
kort tid
ibrugtagning
af signalanlægget.
samme
reglerfærd
somselst
permanente
færdselstavler.
Placering
avler. Plac
ering i højde kan dog redu
ceres tilermini
mum
1,0m finder andre veje for at
Baggrunden
ofte
at
trafikanterne
i højde
kanrkan
dog reduceres
til
minimum
1,0m
til
underkant
med
oplysning
om
KØ
til unde
t tavle.
undgå kø. Før etablering af lyssignal bør kø, der optræder
uventet for pendlerne, varsles med oplysning om KØ

tavle.

Tavlerne skal

placså
eres
såenhver
de til tid
enhv
tid kan observeres og læses, så betids at
Tavlerne skal placeres,
de, til
kaner
observeres
trafi
kant
erne
kan
nå
at reagere
Køvarsling
og læses, så betids at trafikanterne
kanpå
nåtavle
at reagere
på rmat2.04
2.04
rnes info
ion. KØVARSLING
Læsetide
n T til tavle
tavlernes
information.
Læsetiden
T tilion:
tavleinformation:
informat
T= N/3 + 2 sek, hvor N er antal informationer,
som
T=
N/3 ikke
+ 2 sek,
N erover
antal4.
informationer, som ikke bør
børhvor
være
være over 4.
Tavlerne må ikke placeres unde

r broe
Tavlerne må ikke placeres under broer eller
op rtileller
100mop
førtil 100m før eller efter broen.
Baggrunden er at broen tiltrækker trafi
kanttrafiens opmærksomhed, hvorved der er
eller efter broen. Baggrunden er at broen tiltrækker
stor risik
o for at tavlehvorved
ns infoder
rmat
kantens
opmærksomhed,
erion
stor ikke
risiko læse
for ats.
tavlens information ikke læses.
På motorvej skal færdselstavler placeres i begge

sider af køre

banen. Der kan dog
På
motorvej
skal
færdselstavler
i begge sider af
disp
enseres
såfre
mt tavler placeres
ikke kan
plac
eres
i
den
ene
side
.
I
så
fald erstattes den
kørebanen.
dog dispenseres såfremt tavler ikke
tavle, der Der
ikkekankan
plac
eres
,
med
en
7m
høj
tavle
i
den
andenpå
side
kan placeres i den ene side. I så fald erstattes den tavle,
Arbejder
tværgående
veje
må
ikke
skabe
kø på
. Dette sikre
Arbejder
på
tværgående
veje
ikke
skabe
kø på motorvejen.
r må
at tavlen kan ses over høje køretøjer.
der ikke kan placeres,
med en 7m høj tavle i den anden
motorvejen.
Evt kø på motorvej forårsaget af vejarbejde på motorvejen skal var
side. Dette sikrer at tavlen kan ses over høje køretøjer.
svarende til den teoretiske køende fastlagt ved beregning.
Evt kø på motorvej forårsaget af vejarbejde på motorvejen
Det
er her vigtigt at være opmærksom på de spærretider, som gæld
skal varsles i en afstand svarende til den teoretiske køende
pågældende
motorvejsstrækning. Spærretiderne er de tidsrum, hvo
fastlagt ved beregning.
inddrages
spor. at være opmærksom på de spærretider,
Det er her vigtigt
gælder påmed
den sporreduktion
pågældende motorvejsstrækning.
SpærIsom
forbindelse
skal arbejdet tilrettelægges
sålede
retiderne
er
de
tidsrum,
hvor
der
ikke
må
inddrages
spor.
mulig kø på motorvejen.
I forbindelse med sporreduktion skal arbejdet tilrettelægges
Hvis der ikke findes trafikdata i Mastra skal der indsamles data for
således at der bliver mindst mulig kø på motorvejen.
arbejdet
skalfindes
foregåtrafikdata
og gennemføres
køberegninger.
Hvis der ikke
i Mastra skal
der indsamles Disse udføres
vejledningen
i
Bilag
5.
Køberegningsprogrammet
kan downloades
data for den periode hvor arbejdet skal foregå og gennemføhttp://esdhnetprod/GetFile.aspx?fileId=2032238&redirect=true.
res køberegninger. Disse udføres som anført i vejledningen i
Bilag 5. Køberegningsprogrammet kan downloades ved flg.
link: http://esdhnetprod/GetFile.aspx?fileId=2032238&redire
Ved
køberegningen anvendes normalt en køretøjslængde på 8
ct=true.

Den samlede kølængde beregnes ved at gange antallet af køre
Ved køberegningen anvendes normalt en køretøjslængde

Lyssignalregulering
Der må ikke placeres gult blink foran eller lige efter
signalregulering med vejsignal eller banesignaler.
Lyssignalregulering af strækninger og kryds anvendes i
Lyss
overensstemmelse
ignalregulermed
ing de bestemmelser, der er anført i
vejreglerne for lyssignalanlæg og afmærkning af vejarbejder.

Kan
ikke anvendes
findes
på 8mprogrammet
Den samlede kølængde
beregnes
ved atantallet
gange af køretøjer i k
Brug manualen
ved vejarbejder, maj 2006. M
antallet
af køretøjer Trafikafvikling
i kø med 8m.
ved henvendelse til
Kan programmet ikke anvendes findes antallet af køretøjer i
kø således:

Brug manualen Trafikafvikling ved vejarbejder, maj 2006.
Manualen kan fås ved henvendelse til Vejdirektoratet, dokumentnr. 13/10980-1, og den kan i Vejdirektoratet hentes ved
dette link: http://esdhnetprod/GetFile.aspx?fileId=1856945&
redirect=true.

Der må ikke placeres gult blink foran eller lige
Lyssignalanlæg skal altid suppleres med et vejbelysnings-efter signalregulering med vejsign
al eller banesignaler.

Der optegnes et diagram, se følgende figur, hvor der på
anlæg i belysningsklasse LE5 Kapacitetsberegninger udx-aksen afsættes 15min intervaller i den tidsperiode man
føres på grundlag af vejledningerne i vejregler for kapacitet
Lyss
ignalregulerin
g af stræknin
at gennemføre vejarbejdet i. På y-aksen afsættes
og serviceniveau.
Programmet
Dankap
gerkan
ogdownloades
kryds anvefrandes iønsker
overenss
temmelse med
dewww.vejregler.dk/vejregler/trafikarealer
bestemmelser, der er anført i vejre
antal
køretøjer
med passende intervaller. Y-aksen skal have
land/kapacitet
og
glerne for lyssignalanlæg og afmæ
ng afkøretøjer, som kører på
plads til den samlederkni
mængde
serviceniveau.
veja
rbejder.
vejen i tidsperioden.
Normalt bør der gennemføres aktuelle trafiktællinger/analyser for at sikre optimal trafikafvikling. Erfaringen viser at
de prognoser, der er anvendt i forbindelse med VVM-undersøgelsen er for upræcise og dækker sjældent den præcise
fordeling mellem motorkøretøjer, cyklister og fodgængere
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http://esdhnetprod/GetFile.aspx?fileId=1856945&redirect=true.
Der optegnes et diagram, se følgende figur, hvor der på x-aksen afsættes 15min
intervaller i den tidsperiode man ønsker at gennemføre vejarbejdet i. På y-aksen
afsættes antal køretøjer med passende intervaller. Y-aksen skal have plads til
den samlede mængde køretøjer, som kører på vejen i tidsperioden.
Cyklister og fodgængere
Herefter
optegnes
på grundlag
af trafiktallene
målt i den
Herefter
optegnes
på grundlag
af trafiktallene
målt i den pågældende 15min pepågældende
15min periode
en såkaldt
akkumuleret
kurve,
riode
en såkaldt akkumuleret
kurve, hvor
trafiktallene
ved hvert interval tillæg- Såfremt stier eller sti adgange lukkes skal der etableres
ges hvor
tallet trafiktallene
fra foregåendeved
interval.
optegnes
omvejsvejvisning for stitrafikanterne. Omvejsvejvisningen vil
hvertHerefter
interval
tillægges
tallet fra akkumuleret
foregåen tilsvarende
kurve
for den
beregnede
kapacitet
i kvartersintervalle
r. Antalakkumuleret
køretøjer i kø i et normalt forløbe ad det kommunale sti eller vejnet, hvorfor
ende
interval.
Herefter
optegnes
en tilsvarende
givet kvartersinterval findes ved at gå lodret ind i kurven og aflæse trafiktallet
kommunen skal inddrages i beslutningen om stitrafikanterfor den beregnede kapacitet i kvartersintervaller.
vedkurve
skæringen med kapacitetskurven og trække det fra trafiktallet ved skæringen
nes midlertidige rute. Kommunen skal varsles i god tid inden
køretøjer i kø
i
et
givet
kvartersinterval
findes
ved
at
medAntal
det akkumulerede
trafiktal.

gå lodret ind i kurven og aflæse trafiktallet ved skæringen
med kapacitetskurven og trække det fra trafiktallet ved skæringen med det akkumulerede trafiktal.

lukning, således at institutioner og skolebørnsforældre kan
blive orienteret i god tid, så forældrene har mulighed for at
indrette sig efter de nye forhold. Varsling på stedet foretages
senest 14 dage før lukning.

2.05 OMKØRSELSVEJVISNING

Ofte
lukning
stitrafikanterne medføre midlertidige s
Oftekan
kan en
en lukning
forfor
stitrafikanterne
Motortrafik:
medføre midlertidige
stianlæg, feks enkeltrettede stier. Her anvend
Normalt er det ikke nødvendigt at lukke ramper i forbindelse beltrettede
stier på eksisterende
2.05med
Omkørselsvej
visning
dobbeltrettede stier
på eksisterende
anlægsarbejder.
Når dette untagelsesvis sker på grund dobbeltrettede
cykelstier,
se www.vejregler.dk/vejreglerne/gen
enkeltrettede stier. Her anvendes ciraf broarbejder skal der i samarbejde med kommunen etabblandt
andet
stilles
krav
til
stibredde og skillerabat
mod den kø
Motortrafik:
Ofte
kan
lukning forcykelstier,
stitrafikanterne
medføre midlertidige
kulæret
omen
dobbeltrettede
leres omvejsvejvisning
for biltrafikken.
Varsling
lukningenen omvejsvejvisning
lukningen
ogikke
nårnødvendigt
lukningen
foretages
der af
etableres
Normalt er det
at lukke
ramper i skal
forbindelse
med anlægsarbejmærkning
foretages
grundlag afenkeltrettede
vejreglerne for
færdselstavl
beltrettede
stier på på
eksisterende
stier.
Her anven
se www.vejregler.dk/vejreglerne/geneopsættes
på motorvejen
vedaframpen
senest
14 dage
der. skal
Når
dette
untagelsesvis
sker påmed
grund
broarbejder
der i samarbejde
med
midlertidige
vejvisere
angivelse
afskal
relevante
vejvisningsmål
i starten
af
påbudstavler
og
vejreglerne
for
afmærkning
på
kørebanen,
hæf
relt.,
hvor
der
blandt
andet
stilles
krav
hverdage)
før omvejsvejvisning
lukningen og når
lukningen
foretages
skal
med (10
kommunen
etableres
dobbeltrettede
cykelstier,
se
www.vejregler.dk/vejreglerne/ge
for
biltrafikken.
Varsling
af
lukninlukningen
ogopsættes
når lukningen
foretages
skal
der
etableres
en
omvejsvejvisning
ruten.
Herefter
kan
anvendes
rutevejviser
F14.
gen skal
på en
motorvejen
ved rampen senest
14 dage ( 10 hverdage)
til stibredde
og skillerabat
modtilden
der etableres
omvejsvejvisning
med midlertidige
vejvi- før blandt
andet
stilles
stibredde og skillerabat mod den k
med midlertidige
vejvisere med angivelse af relevante vejvisningsmål
i starten
af kravforetages
kørende trafik.
Afmærkning
sere med angivelse af relevante vejvisningsmål i starten af I vejkryds
kan
det
være
nødvendigt
gøre trafikanterne
opmæ
mærkning
foretages
på
grundlag
afatvejreglerne
for færdselsta
ruten. Herefter
kan anvendes
rutevejviser
F14.
på
grundlag
af
vejreglerne
for
færdruten. Herefter
kan anvendes
rutevejviser
F14.
derpåbudstavler
er krydsende
ogtrafik.
vejreglerne for afmærkning på kørebanen, hæ
selstavler, hæfte 4 om påbudstavler og
34
vejreglerne for afmærkning på kørebaInen,
vejkryds
det være
nødvendigt at gøre trafikanterne opm
hæfte 1 kan
og hæfte
3.
der er krydsende trafik.

I vejkryds kan det være nødvendigt at gøre trafikanterne
opmærksomme på at der er krydsende trafik.

Ofte kan en lukning for stitrafikanterne medføre midlertidige stianlæg, feks dobbeltrettede stier på eksisterende enkeltrettede stier. Her anvendes cirkulæret om
dobbeltrettede cykelstier, se www.vejregler.dk/vejreglerne/generelt., hvor der
blandt andet stilles krav til stibredde og skillerabat mod den kørende trafik. AfDet skal samtidigt sikres at eksisterende vejvisningstavler
mærkning foretages på grundlag af vejreglerne for færdselstavler, hæfte 4 om
rettes til ved overstregning og evt supplering med de relepåbudstavler
vejreglerne
for afmærkning
vantesamtidigt
vejvisningsmål.
skalvejvisningstavler
skeog
efter
retnings- rettes
Det skal
sikresOverstregning
at eksisterende
til ved over- på kørebanen, hæfte 1 og hæfte 3.
linjerne
for midlertidig
stregning
ogi vejreglerne
evt supplering
med de afmærkning.
relevante vejvisningsmål. Overstregning skal
I
vejkryds
det væreafmærkning.
nødvendigt at gøre trafikanterne opmærksomme på at
ske efter retningslinjerne i vejreglerne forkan
midlertidig

Det skal samtidigt sikres at eksisterende
vejvisningstavler
der er krydsende
trafik. rettes til ved overstregning og evt supplering med de relevante vejvisningsmål. Overstregning skal
ske efter retningslinjerne i vejreglerne for midlertidig afmærkning.
Vejreglerne for afmærkning af vejarbejder, Tegninger LO 203,
108
viser eksempler
på hvordan
afmærkning
Vejreglerne
for afmærkning
af vejarbejder,
Tegningeraf
LOstier langs veje
foretages
påviser
stiarealerne.
203, 303 vejarbejde
og BO 101-108
eksempler på hvordan

afmærkning af stier langs vejen udføres, når der foretages
Vejreglerne
for afmærkning af vejarbejder, Tegninger LO 20
vejarbejde på stiarealerne.
108 viser eksempler på hvordan afmærkning af stier langs ve
foretages vejarbejde på stiarealerne.

Cyklister og fodgængere
Såfremt stier eller sti adgange lukkes skal der etableres omvejsvejvisning for
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Sporbortfald

Sporbortfald

Sporbortfald skal varsles med E 16 400m før starten på spor-

Sporbortfald skal varslesbortfaldet.
med E 16 400m før starten på sporbortfaldet.

Sporbortfald gennemføres
så vidt muligt
på ligesåstrækninger,
for strækninger,
at sikre en tilSporbortfald
gennemføres
vidt muligt på lige
for og
at sikre
tilstrækkelig overskuelighed
og hvor hastighestrækkelig overskuelighed
hvorenhastigheden
er nedsat til 80km/h.
den er nedsat til 80km/h.

Det er normalt det hurtige spor, der tages bort. Undersøgelser har vist at man
Det er normalt det hurtige spor, der tages bort. Undersøderved får den bedste trafikafvikling
og de usikre trafikanter i spor 1 kan fortgelser har vist at man derved får den bedste trafikafvikling
sætte uden at skifte retning.
og de usikre trafikanter i spor 1 kan fortsætte uden at skifte
retning.

Sporbortfaldet gennemføres med en sporreduktion på 1:30 eller fladere. Det er
gennemføres
medvognbane
en sporreduktion
på 1:30
vigtigt at trafikanterne fårSporbortfaldet
tid til at flette
eller skifte
over strækningen.
eller fladere. Det er vigtigt at trafikanterne får tid til at flette
eller skifte vognbane over strækningen.

Hvis det viser sig vanskelig at få trafikanterne til at flette sent ( giver den bedste
trafikafvikling) kan der opsættes
en oplysningstavle med teksten: ”Hold vognHvis det viser sig vanskelig at få trafikanterne til at flette
2.06 OVERLEDNINGER
bane til fletning” eller der
kan
etableres
spærrelinje
fra forvarslingstavlen
sent ( giver den bedste
trafikafvikling)
kan der opsættes en til
starten
af flettestrækningen.
oplysningstavle med teksten: ”Hold vognbane til fletning”
Ved overledninger af trafik fra den ene
motorvejskørebane
til den anden, skal det sikres at det dimensionsgivende
køretøj, som er modulvogntog
på motorveje, (se vejregler
Tværprofilet
for vejgeometri, grundlagshæftet), kan komme igennem
overledningen.

eller der kan etableres spærrelinje fra forvarslingstavlen til
starten af flettestrækningen.
Tværprofilet

Der skal altid være mindst 7m køreegnet asfalt på motorvejen.
2.06 Overledninger

Der skal altid være mindst 7m køreegnet
Ved 2-sporede overledninger skal der være plads til at det
nødspor
med
spærreflader
og brede kantlinjer er normalt ikke
asfalt
på motorvejen.
dimensionsgivende køretøjEksisterende
kan passere samtidigt
med
en OB eller
Ved
overledninger
af
trafik
fra
den
ene
motorvejskørebane
til
den
anden,
skal
køreegnede,
fordi asfaltbelægningen
ikke er bæredygtig
for tunge køretøjer eller fordi
personbil i spor 2. Eksempler
på afmærkningsplaner
for
det
sikres
at
det
dimensionsgivende
køretøj,
som
er
modulvogntog
på
motorveje,
overledninger kan ses i tegningsbilag
motorveje
til vejEksisterende nødspor med OB eller spærreflader og brede
asfalten erforblevet
sprød.
(se
vejregler
for vejgeometri,
grundlagshæftet), kan komme
overledreglerne
for afmærkning
af vejarbejder.
kantlinjer igennem
er normalt ikke
køreegnede, fordi asfaltbelægningen ikke er bæredygtig for tunge køretøjer eller fordi
ningen.
Normalt opdeles kørebanen i 2 til 3 kørespor med reduceret bredde, hvor bredden af det
asfalten er blevet sprød.
Hvis tværhældningen bliver negativ i kurverne skal hastighurtige spor reduceres til 2,75m målt mellem linjerne og bredden af det tunge spor reheden nedsættes til 50km/h
Ved 2-sporede overledninger
skal
dermålt
væremellem
plads til
at det dimensionsgivende
duceres til
3,0m
linjerne.
broer
reduceres
bredder
NormaltVed
opdeles
kørebanen
i 2 tildisse
3 kørespor
mednormalt
reduceretyderkøretøj kan passere samtidigt
personbil
i spor
2.
Eksempler
på
afmærkligere til med
hhv. en
2,5m
og 2,9m.
Smallere
kørespor
medfører
en
kraftig
reduktion
i vejbredde, hvor bredden af det hurtige spor reduceres til 2,75m
ningsplaner
for
overledninger
kan
ses
i
tegningsbilag
for
motorveje
til
vejreglerstrækningens
kapacitet.
målt mellem linjerne og bredden af det tunge spor reduceres
2.07 VEJGEOMETRISKE
KRAV
3,0m målt mellem
linjerne.
Ved broerkører
reduceres
disse
ne for afmærkning af Hvor
vejarbejder.
der er behov for at dæmpetilhastigheden,
fordi
trafikanterne
for hurtigt,
kan
bredder
normalt
yderligere
til
hhv.
2,5m
og
2,9m.
Smallere
Generelt
bredden af det hurtige spor reduceres til 2,2m målt mellem linjerne. Dette giver en kakørespor medfører en kraftig reduktion i vej-strækningens
Den lokale hastighedsbegrænsning i forbindelse med udHvis
tværhældningenpacitetsreduktion
bliver negativ i kurverne
nedsættes til
på 5-10%skal hastigheden
kapacitet.
bygning af motorveje er normalt 80 km/h.

50km/h

Udrykningskøretøjer
skal altid kunne
komme
frem.
motorvejudbygningsarbejder
Hvor der
er behov
for atVed
dæmpe
hastigheden, fordi trafiAlle geometriske elementer
på ombygningsstrækningen
skalhastighedsbegrænsning
det
derfor sikres at udrykningskøretøjet
passere
kø eller
langsomt
kørende
kanterne kører kan
for hurtigt,
kanen
bredden
af det
hurtige spor
skal udformes
med den lokale
som
2.07
Vejgeometriske
krav
reduceres
til 2,2m
målt mellem linjerne. Dette giver dog en
grundlag.
tæt trafik eller benytte arbejdsvejen
indenfor
arbejdsområdet.
kapacitetsreduktion
på trafikafvikling
5-10%
Det geometriske krav på strækninger
med 2-sporet
i hver retning er et
Generelt
Såfremt der forekommer særtransporter,
skal
disse
sikres
samlet fritrum på minimum 7,5m, og for 3-sporet trafikafvikling et samlet fritrum på
Udrykningskøretøjer skal altid kunne komme frem. Ved
tilgængelighed. På tosporede strækninger er der normalt
10m.
Den
hastighedsbegrænsning
i forbindelse
udbygning af motorveje
erdet derfor sikres at udrykskal
plads lokale
i de to spor.
På ensporede strækninger
skal det un- medmotorvejudbygningsarbejder
ningskøretøjet kan passere en kø eller langsomt kørende
dersøges om
kan komme frem ved overlednormalt
80 særtransporten
km/h.
tæt trafik eller benytte arbejdsvejen indenfor arbejdsomningerne. Geometrien herfor kan efterprøves af Vejdirekrådet. Det geometriske krav på strækninger med 2-sporet
toratets projektafdeling som kan gennemkøre strækningen
Alle geometriske elementer på ombygningsstrækningen
skal udformes med den
trafikafvikling i hver retning er et samlet fritrum på minimum
med simuleringsprogrammet AUTO TURN.
lokale hastighedsbegrænsning som grundlag.
7,5m, og for 3-sporet trafikafvikling et samlet fritrum på 10m.
38

Såfremt der forekommer særtransporter, skal disse sikres tilgængelighed. På tosporede strækninger er der normalt plads i de to spor. På ensporede strækninger
22
skal det undersøges om særtransporten kan komme frem ved overledningerne.
Geometrien herfor kan efterprøves af Vejdirektoratets projektafdeling som kan

plads”
,således:
plads”
,således:
plads” ,således:
plads”
plads”
,således:
,således:
plads”
,således:

plader eller N44 markeringskegler, kan fritrumsbredden

faserne
med
slidlagsarbejder
stribearbejder,
hvor
længdeafspæ
I faserne med IIslidlagsarbejder
og
stribearbejder,
hvor
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består
I disse
tilfælde kanog
detog
vigende
køretøj holde
ind
faserne
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faserne
med
slidlagsarbejder
med
slidlagsarbejder
og
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og
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hvor
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længdea
I faserne
med
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stribearbejder,
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42,
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kan
fritrum
bag
afmærkningen.
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eller
N44
markeringskegler,
kan
fritrumsbredden
red
42,42,
kantafmærkningsplader
42,
kantafmærkningsplader
eller
N44
eller
markeringskegler,
N44
markeringskegler,
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fritrum
kan
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eller
N44
markeringskegler,
fritf
I
disse
tilfælde
kan
det
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køretøj
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ind
bag
afmærkninge
I disse tilfældeI disse
kan
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indkøretøj
bag
afmærkningen.
Idet
disse
tilfælde
tilfælde
kankøretøj
det
kan
vigende
det
vigende
køretøj
køretøj
holde
holde
indind
bag
ind
afmærkninge
bag
afmærk
I disse
tilfælde
kan
det
vigende
holde
bag
afmærknin

I vinterperioden skal der jfr. Afsnit 3.1 sikres at der er plads
til at sneploven
kander
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sne.
Brede
køretøjer
på
til er plads til at s
vinterperioden
skal
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Afsnit
3.1
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attilop
der
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Brede
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til
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tilladelse
køre
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Brede
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på
op
tilkøretøjer
3,65m
uden
særlig
køre
på
vejnettet.
Ved
disse
køretøjer.
Hvis
dette
ikke
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siguden
gøre
bør
bredVenstre spor
friholdes
Brede
Brede
køretøjer
køretøjer
påkan
op
til
op
3,65m
3,65m
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uden
kan
særlig
særlig
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tilladelse
køre
på
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Brede
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op
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3,65m
kan
uden
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køre
snævringer
til
1
spor
bør
det
tilstræbes
at
afsætte
plads
til
disse
kør
debegrænsningen
forvarsles
før
sidste
frakørsel
inden
den
køretøjer
med
snævringer
tilsnævringer
1 spor
bør 2,0m
det
tilstræbes
attydelig
afsætte
plads
køretøjer.
d
Venstre spor friholdes forforkøretøjer
medbredde
bredde
større
end
enbør
C41,
snævringer
til 1til
spor
til
1 bør
spor
det
bør
tilstræbes
det
tilstræbes
at til
afsætte
at
afsætte
plads
plads
til disse
til
diss
kør
snævringer
1med
spor
det
tilstræbes
atdisse
afsætte
plads
tilHvis
disse
indsnævrede
strækning.
Husk
at
politiet
skal
underrettes!
større
end
2,0m
med
en
ke
kan
lade
sig
gøre
bør
breddebegrænsningen
forvarsles
før
sidste
kan lade
bør
breddebegrænsningen
sidste
frakørsel
inde
max. køretøjsbredde. Herved vil deke7,5m
sikre,sigat
der
er
delade
nødvendige
2,55m
tilforvarsles
udryk- før forvarsles
kegøre
kan
lade
kan
sig
lade
gøre
sig
bør
gøre
breddebegrænsningen
bør
breddebegrænsningen
forvarsles
før før
sidste
før
keke
kan
sig
gøre
bør
breddebegrænsningen
forvarsles
sids
tydelig C41, max. køretøjs- indsnævrede
strækning.
Husk
at
politiet
skal
underrettes!
indsnævrede
strækning.
Husk
at
politiet
skal
underrettes!
indsnævrede strækning.
Husk
at
politiet
skal
underrettes!
ningskøretøjer.
indsnævrede
indsnævrede
strækning.
strækning.
Husk
Husk
at politiet
politiet
skalskal
underrettes!
skal
underrettes!
indsnævrede
strækning.
Husk
at at
politiet
underrettes!
bredde. Herved
vil de 7,5m
Horisontalkurver
Horisontalkurver
sikre, at der er de nødvendige
Hvor der er variable teksttavler
trafikanterne
relativt
let styres med teksten
”udryk2,55m tilkan
udrykningskøretøjer.
Der må ikke gennemføres vognbaneindsnævringer
i kurver!
Der må ikke
gennemføres
vognbaneindsnævringer
ning giv plads” med blinkende skrå pil over venstre vognbane
og blinkende
skrå
pil
i
kurver!
S-kurven
for
forsætninger
fastlægges
på
grundlag
af
Hæfte
4.1, Vejreglerne for vejkryds
over højre vognbane.

i åbent land:

S-kurven for forsætninger fastlægges på grundlag af hæfte

Hvor der ikke er variable tavler, kan der efter samtykke
politiet for
søges
tilladelse
i
4.1,fra
Vejreglerne
vejkryds
i åbent land:
Transportministeriet
til
at
opsætte
”Kampagneskilte”
med
tekst
”
Ved
udrykning
giv
Hvor der er variable teksttavler kan trafikanterne relativt let
styres med
teksten ”udrykning giv plads” med blinkende
plads”
,således:
skrå pil med
over venstre
vognbane
større end 2,0m
en tydelig
C41,og blinkende skrå pil over
vognbane.
t der er de højre
nødvendige
2,55m til udryk-

Hvor der ikke er variable tavler, kan der efter samtykke fra
politiet søges tilladelse i Transportministeriet til at opsætte
e relativt let”Kampagneskilte”
styres med teksten
”udrykmed tekst
” Ved udrykning giv plads” ,
stre vognbane
og
blinkende
skrå
pil
således:
Forsætningslængde : L = V ∙ √i/3
Radius: R = V2/12 = L2/4i ( V indsættes i km/h)

I faserne med slidlagsarbejder og stribearbejder, hvor
består af
fra længdeafspærringen
politiet søges tilladelse
i N 42, kantafmærknings-

mtykke
Forsætningslængde : L = V ∙ √i/3
ilte” med tekst ” Ved udrykning giv
= L2/4i
( V indsættes i km/h) består af N
Radius: R = V2/12hvor
I faserne
med
længdeafspærringen
Forsætning
i/ slidlagsarbejder
1m
1,5og
m stribearbejder,
2,0 m
2,5 m
3,0 m
3,5 m
4,0 m
6,5 m
hastighed V
42,Tilladt
kantafmærkningsplader
eller N44 markeringskegler, kan fritrumsbredden reduceres.
80 km/h
46 vigende
57 køretøj
65holde ind
73 bag afmærkningen.
80
87
93
118
I disse
tilfælde kan det
70 km/h

40

50

57

64

70

76

81

103

Radius
533
405

60 km/h
42
60
65
70
89
294
I vinterperioden
skal34der jfr. Afsnit
3.149sikres at55der er plads
til at sneploven
kan rydde
Forsætning
1m
1,5 m50 2,0 m 542,5 m 3,0
3,5m74 4,0m 6,5m
Radius
50 km/h
28
35
41
46
58 m
200
sne.
i/
Brede
på op til
kan
uden
tilladelse
køre påi og
vejnettet.
Ved
ind- V
ha-særlig
Tabel: køretøjer
Forsætningslængde
L og3,65m
Radius,R
iTilladt
afhængighed
af bredden
af forsætningen
den skiltede
hastighed
stighedatV afsætte plads til disse køretøjer. Hvis dette iksnævringer til 1 spor bør det tilstræbes
små
kurveradier
(radius
200 m) skal spor 1 udvides til
3,4m så enfør
sættevogn
kan køre gennem
keFor
kan
lade
sig gøre
bør breddebegrænsningen
forvarsles
sidste frakørsel
indenkurven
den uden at ramme
køretøjer i spor 2.
80km/h
46
57
65
73
80
87
93
118
533
indsnævrede strækning. Husk at politiet
skal underrettes!
70km/h
40
50
57
64
70
76
81
103
405

hvor længdeafspærringen består af N
skegler, kan fritrumsbredden reduceres.
d bag afmærkningen.

der er plads til at sneploven kan rydde

tilladelse køre på vejnettet. Ved indplads til disse køretøjer. Hvis dette ikorvarsles før sidste frakørsel inden den
derrettes!

60km/h
50km/h

34
28

42
35

49
41

55
46

60
50

65
54

70
58

89
74

294
200

Tabel: Forsætningslængde L og Radius,R i afhængighed af bredden af forsætningen i
og den skiltede hastighed V
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For små kurveradier (radius 200 m) skal spor 1 udvides til 3,4m så en sættevogn kan køre gennem kurven uden at ramme køretøjer i spor 2.
Tilkørselskilens og frakørselskilens længde

Tilkørselskilens og frakørselskilens længde

V tilladt

80 km/h

70 km/h

60 km/h

50 km/h

80km/h 70km/h 60km/h 50km/h
185m
145m
125m
80
km/h 165m70 km/h
60
km/h
120m
100m
86m
60m
185m
165m
145m

50 km/h

120m

60m

For at sikre
normal
indfletning
på motorvejen
uden
unødig
for trafikafviklingen
For atensikre
en normal
indfletning
på motorvejen
uden
unø- geneL tilfart
/K
140m
120m
110m
90m
dig
gene
for
trafikafviklingen
på
motorvejen
er
det
vigtigt
at
på
motorvejen
er
det
vigtigt
at
sikre,
at
der
er
så
lille
hastighedsforskel
som
muligt
mel1:35
1:30
1:28
1:22
For at sikre en normal indfletning på motorvejen uden unødig gene for trafikafviklingen
sikre,
at
der
er
så
lille
hastighedsforskel
som
muligt
mellem
lem
de
køretøjer
der
skal
flette.
L frafart
/ K muligt
70m mel- 60m
55m
45m
på motorvejen er det vigtigt at sikre, at der er så lille hastighedsforskel
som
de køretøjer
skal flette.
1:14
1:11
Det er
at trafikanterne,
forhold 1:15
lem
devigtigt
køretøjer
derder
skal
flette.når de kører ind på motorvejen ikke overraskes i1:18
til den
erfaringatde
har opbyggetnår
ved
ind/ud
kørsel til motorvej.
Bliver kilen
for
Det
er vigtigt
trafikanterne,
denormal
kører ind
på motorvejen
ikke overraskes
i forhold
Detvinklen
er vigtigt
at trafikanterne,
nårdette
de kører
ind
på motorvekort
eller
resulterer
ofte
i nedbremsninger
med alvorlige
bagentil
den
erfaring
defor
harskrap
opbygget
ved normal
ind/ud
kørsel til motorvej.
Bliver kilen
for
jen ikkepåoverraskes
i forhold
til den erfaring de har opbygget
L er længden af kilestrækningen. K er kilevinklen
dekollisioner
motorvejen
til
følge.
kort eller
vinklen for skrap resulterer dette ofte i nedbremsninger med
alvorlige bagenved normal ind/ud kørsel til motorvej. Bliver kilen for kort
Det skal samtidigt sikres at oversigten bagud er fri for gendekollisioner
på
motorvejen
til
følge.
eller vinklen for skrap resulterer dette ofte i nedbremsninger
stande med højde over 0,8m. Oversigtsarealet ved indfletDette sikres ved at overholde kravene i Vejreglerne, hæfte 4.4 om toplanskryds, hvoraf
med alvorlige bagendekollisioner på motorvejen til følge.
ning er således:
følgende
tabel:
Dette sikres
ved at overholde kravene i Vejreglerne, hæfte 4.4 om toplanskryds, hvoraf
følgendeDette
tabel:
sikres ved at overholde kravene i Vejreglerne, hæfte
4.4 om toplanskryds, hvoraf følgende tabel:

Tilfart
Tilfart

Vtilladt

a
V tilladt
b
a

b
Arbejdsind-/udkørsler

100m

86m

125m

Arbejdsadgange udføres som anført på principtegningerne, som findes på:
http://ts.vejdirektoratet.dk/Lists/Typetegninger/AllItems.aspx?Paged=TRUE&p_
ID=165&PageFirstRow=151&&View={6C432A99-BEBE-495C-B3EDD49C3D32B746}

Frafart
Frafart
Vtilladt 80km/h 70km/h 60km/h 50km/h
Ltilfart
140 m
120 m
110 m 50km/h
90 m
V
tilladt/
80km/h
70km/h
60km/h
K
1:35
1:30
1:28
Ltilfart / 140 m
120 m
110 m 1:22
90Belægningen
m
på arbejdsadgangene skal være kørefast. Normalt anvendes asfaltL
70
m
60
m
55
m
45
m
belægning,
for at sikre den bedst mulige friktion ved nedbremsning og acceleraKfrafart 1:35
1:30
1:28
1:22
tion.
Kfrafart 70
1:18
1:15
1:14
1:11
L
m
60
m
55
m
45
m
Ifølge færdselslovens § 46 stk. 2 er det ikke tilladt at bakke på en motorvej. ArL er længdenKaf kilestrækningen.
K er kilevinklen
1:18
1:15
1:14
1:11
bejdskøretøjer, der anvender gult blink, må dog bakke i det med blåt markerede
område.
L er længden af kilestrækningen. K er kilevinklen
Arbejdsind- ogmed
udkørsler
må over
ikke placeres under broer eller lige efter broer over
Det skal samtidigt sikres at oversigten bagud er fri for genstande
højde
motorvejen. Baggrunden er at trafikanterne på motorvejen ikke kan se de arbejd0,8m.
Oversigtsarealet
ved
indfletning
er
således:
Det skal samtidigt sikres at oversigten bagud er fri for genstande
med
skøretøjer, som
er påhøjde
vej ind over
eller ud fra arbejdsadgangen. Afstanden fra broen
bør være mindst standselængden ( Ca 120m ved 80km/h )
0,8m. Oversigtsarealet ved indfletning er således:

Arbejdind- og udkørsler må ikke placeres tæt på frakørsler. Erfaringen viser at
der er risiko for at trafikanterne opfatter adgangen som frakørselsbanen og drejer
derved for tidligt. Afstanden bør være større end 200m, og det skal sikres at frakørselsvejviseren ikke kan vildlede trafikanterne ved placeringen af pladsen.
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Arbejdsind-/udkørsler
Arbejdsadgange udføres som anført på principtegningerne, som findes på:
http://ts.vejdirektoratet.dk/Lists/Typetegninger/AllItems.aspx?Paged=TRUE&p_
ID=165&PageFirstRow=151&&View={6C432A99-BEBE-495C-B3EDArbejdsind-/udkørsler
D49C3D32B746}
Arbejdsadgange udføres som anført på principtegningerne, som findes på:
http://ts.vejdirektoratet.dk/Lists/Typetegninger/AllItems.aspx?Paged=TRUE&p_ID
=165&PageFirstRow=151&&View={6C432A99-BEBE-495C-B3ED-D49C3D32B746}

Belægningen på arbejdsadgangene skal være kørefast.

Arbejdsind- og udkørsler i vejmidte etableres på grundlag

af de principper,
som er
gældende for arbejdsindkørsler i
Normalt anvendes
asfaltbelægning, for atskal
sikrevære
den bedst
Belægningen
på arbejdsadgangene
kørefast. Normalt
anvendes
asfaltyderside.
mulige
friktion
ved
nedbremsning
og
acceleration.
belægning, for at sikre den bedst mulige friktion ved nedbremsning og acceleraVed arbejdsudkørsler fra vejmidte skal den lokale hastighed
Ifølge færdselslovens § 46 stk. 2 er det ikke tilladt at bakke
tion.
nedsættes til 50km/h, når der forekommer udkørsel med
på en motorvej. Arbejdskøretøjer, der anvender gult blink,
Ifølge
færdselslovens
46markerede
stk. 2 er område.
det ikke tilladt at bakke
på en motorvej.
Ar- også for personbiler. Baggrunmotorkøretøjer.
Dette gælder
må dog
bakke i det med §
blåt
bejdskøretøjer, der anvender gult blink, må dog bakke iden
determed
blåt
markerede
at langsomt kørende køretøjer i spor 2 og 3 er uvenområde.
tet for trafikanterne. Personbilerne kan ikke nå at accelerere
Arbejdsind- og udkørsler må ikke placeres under broer eller
til 80km/h
på debroer
100m,over
der er til rådighed ved udkørslen.
lige efter broer
motorvejen.
er atunder
trafikanArbejdsindogover
udkørsler
måBaggrunden
ikke placeres
broer op
eller
lige efter
Det
accepteres
ikke
at
der
accelereres i arbejdsområdet.
terne
på
motorvejen
ikke
kan
se
de
arbejdskøretøjer,
som
er
motorvejen. Baggrunden er at trafikanterne på motorvejen ikke kan se de arbejdDer skal for hvert vejarbejde, hvor der arbejdes i vejmidten
på vej ind eller ud fra arbejdsadgangen. Afstanden fra broen
skøretøjer, som er på vej ind eller ud fra arbejdsadgangen. Afstanden fra broen
udarbejdes en instruks for denne hastighedsnedsættelse.
skal være mindst standselængden ( Ca 120m ved 80km/h )
bør
være mindst
standselængden
( Ca
ved 80km/h
Se)eksempler i bilag 2
Arbejdindog udkørsler
må ikke placeres
tæt120m
på frakørsler.
Arbejdindog
udkørsler
må
ikke
placeres
tæt
på
frakørsler.
Erfaringen viser at
Erfaringen viser at der er risiko for at trafikanterne opfatter
der
er risiko
forfrakørselsbanen
at trafikanterne
opfatter
adgangen
frakørselsbanen
og drejerbør afstanden mellem arlængere arbejdsområder
adgangen
som
og drejer
derved
for tidligt. som Ved
væreat
større
Afstanden
væreAfstanden
større end 200m,
og detstørre
skal sikres
derved
for bør
tidligt.
bør være
end 200m,bejdsudkørslerne
og det skal sikres
fra- end 2 km. Kortere afstand
medfører
risiko
for
kødannelser
på grund af ujævnt hastigat
frakørselsvejviseren
ikke
kan
vildlede
trafikanterne
ved
kørselsvejviseren ikke kan vildlede trafikanterne ved placeringen af pladsen.
hedsforløb.
C55 tavlen med 50 km/h
suppleres med undertavle
Før tilkørsler skal det sikres at et ventende køretøj i arbejdsindkørslen
ikke kan
tager
med teksten: ”Arbejdskørsel” for at sikre en større respekt
Før tilkørsler skal det sikres at et ventende køretøj i arbejdsoversigten for de, der kører ind på motorvejen.
for hastighedsbegrænsningen.
indkørslen ikke tager oversigten for de, der kører ind på
motorvejen.
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placeringen af pladsen.

Arbejdsind- og udkørsler i vejmidte etableres på grundlag af de principper, som
er gældende for arbejdsindkørsler i yderside.
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Nødpladser
I situationer hvor anlægsarbejdet inddrager nødspor etableres nødplads som erstatning. Nødpladser placeres efter
aftale med beredskabet normalt med en afstand på 500m til
800m. Længden af nødpladsen er normalt 100m, men kan i
særlig tilfælde afkortes til 80m,

Nødpladser placeres aldrig i vejmidte
Nødpladser placeres i ydersiden efter de samme principper
som arbejdsadgange. Der skal udarbejdes en plan over placering af nødpladserne i anlægsarbejdets forskellige faser.
Planen giver sammen med anlægslogistikken et overblik
som grundlag for afgrænsning og planlægning af entreprenørens arbejdsområder.
Nødpladsen kan kombineres med entreprenørens adgang
til arbejdsområdet. Det er vigtigt at lukke nødpladsen ved
adgangen til arbejdsområdet, med f.eks. O45, for at trafikanterne ikke fortsætter ind i arbejdsområdet når de benytetableres
nødplads som erstatning.
ter nødpladsen.

Nødpladser

I situationer hvor anlægsarbejdet inddrager nødspor
Nødpladser placeres efter aftale med beredskabet normalt med en afstand på 500m til
800m.
Færdselslovens regler for færdsel på motorvej gælder i
Længden af nødpladsen er normalt 100m, men kan i særlig
tilfælde afkortes til 80m,
nødpladsen.
Nødpladser
I situationer hvor anlægsarbejdet inddrager nødspor etableres nødplads som erstatning.
Nødpladser placeres efter aftale med beredskabet normalt med en afstand på 500m til
800m.
Nødpladsen kan kombineres med entreprenørens adgang til arbejdsområdet. Det er vigLængden
af nødpladsen
nødpladsen
normalttil100m,
men kanmed
i særlig
tilfælde
til 80m,
tigt at lukke
vederadgangen
arbejdsområdet,
f.eks. O45,
for atafkortes
trafikanterne ikke fortsætter ind i arbejdsområdet når de benytter nødpladsen.
Færdselslovens regler for færdsel på motorvej gælder i nødpladsen.

2.08
Interimsveje
2.08 INTERIMSVEJE
Nødpladser
placeres aldrig i vejmidte

Interimsveje skal afmærkes som vejarbejde. Undersøgelser
har vist at det er den sikreste måde at informere trafikanterne
om, at der er tale om en ringere geometrisk standard end de
principper
som arbejdsadgange.
er vant til på motorveje.

Nødpladser placeres i ydersiden efter de samme
Der skal udarbejdes en plan over placering af nødpladserne i anlægsarbejdets forskellige faser. Planen giver sammen med anlægslogistikken Interimsvejens
et overblik som
grundlag
for af-som forsætningskurver
skal fastlægges
grænsning og planlægning af entreprenørens arbejdsområder.
kurver svarende til den skiltede hastighed, se afsnittet om
Nødpladser placeres aldrig i vejmidte

horisontalkurver. Såfremt dimensioneringsformlerne for
almindelige horisontalkurveradier anvendes skal der regnes
med at der er sigthindringer langs kantlinjen.

Følgende
forudsættes:
Nødpladser placeres i ydersiden efter de samme principper som
arbejdsadgange.
Der skal udarbejdes en plan over placering af nødpladserne i anlægsarbejdets forskelli• Skiltet hastighed højst 80km/h (50km/h)
44
ge faser. Planen giver sammen med anlægslogistikken et overblik
som grundlag for af• Stopsigt
grænsning og planlægning af entreprenørens arbejdsområder.• Køresporsbredde, tungt spor 3,0m
•
•
•
•

Køresporsbredde, hurtigt spor 2,75m
Sidehældning ved 80 km/h: 25 promille
Sidehældning ved 50 km/h: > - 25 promille
Sideacceleration for lastbil max 0,7g

Interimsveje skal afmærkes som vejarbejde. Undersøgelser har vist at det er den
sikreste måde at informere trafikanterne om at der er tale om en ringere geometrisk standard end de er vant til på motorveje.
26
Interimsvejens
kurver skal fastlægges som forsætningskurver svarende til den
skiltede hastighed, se afsnittet om forsætningskurver. Såfremt dimensionerings-
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2.010 Vinterafmærkning
Afspærringen ved en bro skal bibeholdes og evt forstærkes
2.09 MOTORVEJSRAMPER
I perioden
fra 31.oktober til 31. marts udføres der normalt
kun arbejder ved brovisuelt med N42 pr. 15m, for at sikre den visuelle ledning i
erne.
den våde og mørke vintertid.
Det er normalt ikke nødvendigt at lukke motorvejsramperne i
Afspærringen
en bro
bibeholdes og evt forstærkes
visueltmellem
med N42
Afmærkning
broer pr.
på strækninger skal flyttes 1,5m
forbindelse medved
arbejder
på skal
ramperne.
15m, for at sikre den visuelle ledning i den våde og mørke
vintertid.
væk fra
kantlinjen.
Der kan afmærkes
som broer
anført på
701 til 704. skal
HastigheAfmærkning
mellem
påMO
strækninger
flyttes 1,5m væk fra kantlinjen.
I vinterperioden
trafikanterne brug for vertikal visuel
den
kan
sikres
med
mobile
bump
og
E53.4,
Folk
på
vejen.
I vinterperioden har trafikanterne brug for vertikal visuel
ledning til har
erstatning
ledning til erstatning for de kantpæle, som normalt står pr
for de kantpæle, som normalt står pr 100m langs en motorvej. Derfor opsættes
100m langs en motorvej. Derfor opsættes N42 pr 100m som
Såfremt rampen undtagelsvis skal lukkes afmærkes efter de
N42
pr 100m som udgangspunkt. Når N42 er etableret udgangspunkt.
gennemkøresNår
strækninN42 er etableret gennemkøres strækninprincipper, som er vist på MO 705 og 706.
gen i mørke, for at sikre at den visuelle ledning er tilstrækkelig.
Om
nødvendigt
gen i mørke, for at sikre at den visuelle ledning er tilstræksuppleres med N42.
kelig. Om nødvendigt suppleres med N42.
2.010 VINTERAFMÆRKNING

kan arbejdes
efter følgende
Der kan arbejdes efter følgende princip i vinterperiodenDer
under
forudsætning
af at princip i vinterperioden
under forudsætning af at sikkerhedszonen afstand til faste
I perioden fra 31.oktober til 31. marts udføres der normalt
sikkerhedszonen afstand til faste genstande og udgravninger dybere end 1,0m )
genstande og udgravninger dybere end 1,0m ) på 6m er
kun arbejder ved broerne.
på 6m er overholdt:
overholdt:
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2.1. AFMÆRKNINGSPLAN FOR TRAFIKAFVIKLING

2.1. Afmærkningsplan for trafikafvikling
2.1. Afmærkningsplan for trafikafvikling

2.2. Anlægsfaseplan, Eksempler
2.2. Anlægsfaseplan, Eksempler

2.2. ANLÆGSFASEPLAN, EKSEMPLER
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2.3. Trafikoverledningsplan, Eksem2.3. TRAFIKOVERLEDNINGSPLAN, EKSEMPEL
pel

48

2.4 Omkørselsvejvisningsplan, Eksempel

29

2.4 Omkørselsvejvisningsplan, Eksempel

2.4 OMKØRSELSVEJVISNINGSPLAN, EKSEMPEL

2.5 Principtegninger, eksempler
Principtegningerne supplerer vejreglernes vejledende eksempler på afmærkning
af vejarbejder.
Ajourførte principtegninger kan ses på :
http://ts.vejdirektoratet.dk/Lists/Typetegninger/AllItems.aspx?Paged=TRUE&p_
ID=165&PageFirstRow=151&&View={6C432A99-BEBE-495C-B3EDD49C3D32B746}
Port, indkørsel til vejarbejdsområdet:
Ny Port med påkørselsvenligt vejudstyr er under udarbejdelse.
Port, udkørsel fra vejarbejdsområdet: Port, indkørsel til vejarbejdsområdet:
Ny Port
med påkørselsvenligt
vejudstyr er under
I forbindelse med udkørsel fra arbejdsområdet
opsættes
informationstavlen
med
udarbejdelse.
Principtegningerne supplerer vejreglernes vejledende
teksten: ”Tak fordi du viste hensyn”
eksempler på afmærkning af vejarbejder. Ajourførte principDen lokale
hastighedsbegrænsning
for motorvejsstrækningen
anføres højst 100m
Port, udkørsel fra vejarbejdsområdet:
tegninger
kan ses
på :
I
forbindelse
med
udkørsel
fra arbejdsområdet opsættes
http://ts.vejdirektoratet.dk/Lists/Typetegninger/AllItems.
efter afslutning af vejarbejdsstrækningen
2.5 PRINCIPTEGNINGER, EKSEMPLER

aspx?Paged=TRUE&p_ID=165&PageFirstRow=151&&View
={6C432A99-BEBE-495C-B3ED-D49C3D32B746}

informationstavlen med teksten: ”Tak fordi du viste hensyn”
Den lokale hastighedsbegrænsning for motorvejsstrækningen anføres højst 100m efter afslutning af vejarbejdsstrækningen
49

Nødplads
og indkørsel
til arbejdsområde:
Nødplads
og indkørsel
til arbejdsområde:

Det
skalsikres
sikres
at er
der
til de køretøjer,
holder på pladsen.
Det skal
at der
sigtertilsigt
de køretøjer,
der holder påder
pladsen.
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3. PLAN FOR ANLÆGSLOGISTIK

3.0 ARBEJDSOMRÅDET

Entreprenøren skal udarbejde en plan for arbejdsområdets
indretning. Planen skal bl.a. indeholde oplysninger om arbejdsveje og hvor arbejdskøretøjerne har ind/udkørsel
fra arbejdsområdet til trafikområdet.
3.1 VEJ

Plan for anlægslogistikken skal sikre at veje og broer kan
bygges mens trafikken afvikles under de trafikforhold der er
beskrevet i afsnit 2.
Det vil sige at for en 2-sporet trafikafvikling, hvor der af
hensyn til beredskabet etableres et 7,5 m bredt tværprofil fra
trafikværn til autoværn, flyttes dette ”faste” profil i tværsnittet
i de enkelte faser alt efter arbejdsområdets placering.
Normalt starter anlægsarbejdets første fase med at etablere
arbejdsområdet i den side hvor vejen skal udbygges for at
skabe tilstrækkelig styrke i vejkonstruktionen, f.eks. ved
eksisterende nødspor, så trafikken kan afvikles på det nye
areal i de næste faser af anlægsarbejdet.
Såfremt arbejdsområdet er længere end 100m skal det sikres at der er plads til at lægge sne i vejens højre side. Der
skal være mindst 1,5m til højre for kantlinjen. Plovene kører
normalt efter kantlinien, når den kan ses, og plovbredden er
3m. Det betyder, at det for vinterarbejde bør sikres et tosporet tværprofil på mindst 8,0m og et et-sporet tværprofil på
mindst 4,0m, når arbejdsområdet er længere end 100m. Er
arbejdsområdet kortere kan plovene skubbe sneen foran sig
indtil efter arbejdsområdet, hvor sneen så bliver lagt til højre.
Det skal dog bemærkes at moderne sneplove kan indstilles
til at kaste sneen over afspærringen. Hvis trafikafviklingspla-

nerne for vinterperioden fra 1 oktober til 1 april indsendes til
Vejdirektoratets ansvarlige for vintertjenesten vil den GPS
styrede plovfunktion kunne aktiveres præcist på de strækninger, hvor sneen ønskes kastet over afspærringen.
Normalt udføres jordarbejde i perioden 1. april til 1. november, dels for at reducere omkostningerne til vintervejrlig, dels
for at undgå at nedtage og/eller genopsætte autoværn, fylde
huller mv. ved den nødvendige ekstra kørebanebredde ved
arbejdsområder længere end 100m. Det skal bemærkes at
der i glat føre er forøget risiko for autoværnspåkørsler med
deraf følgende konsekvenser for trafikafviklingen.
Der må ikke stå vand på vejoverfladen under anlægsarbejdet. Det skal derfor sikres at overfladevand kan strømme frit
fra kørebanen.
Af hensyn til især motorcyklisternes sikkerhed, samt af
hensyn til risikoen for glat kørebane må der ikke være
langsgående kanter i kørebanebelægningen på over 1cm.
Det skal derfor i planlægningen af anlægsarbejdet iagttages
at sådanne kanter ikke forekommer.
Motorveje er højklassede veje og skal derfor ved udgravning
af vejkasse opfylde de krav til stejlhed for afgravningsskråninger der er gældende for høj sikkerhedsklasse, jf. ”sikkerhedsnormen”, DS/EN 1990:2007.
Ved udvidelsesarbejder udføres arbejdet i faser, som sikrer
en hensigtsmæssig trafikafvikling og byggetakt. Disse faser
er beskrevet med tegninger på de følgende sider. Fase 1
( eller fase B)arbejder udføres typisk i sommerhalvåret og
Fase 2 arbejder ( eller fase C) udføres i vinterhalvåret. Dette
skyldes at snerydning besværliggøres i fase 1, da der ikke
er plads i vejens sider til at lægge sneen på.
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Ved udvidelsesarbejder udføres arbejdet i faser, som sikrer en hensigtsmæssig
trafikafvikling og byggetakt. Disse faser er beskrevet med tegninger på de følgende sider. Fase 1 ( eller fase B)arbejder udføres typisk i sommerhalvåret og
Fase
2 arbejder ( eller fase C) udføres i vinterhalvåret. Dette skyldes at snerydEksempel på trafikafviklingsplan
ning besværliggøres i fase 1, da der ikke er plads i vejens sider til at lægge sneen
på.
Eksempel på trafikafviklingsplan.

52

Eksempel på anlægslogistiksnit.

Eksempel på anlægslogistiksnit.
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-

Herudover bør følgende indgå i planlægningen:
• Arbejde med membraner og belægninger udføres i den frostfriperiode maj – september
• Betonarbejde skal være færdigt senest 1 måned før membranarbejdet
3.2 BRO.
kan påbegyndes
• Beton støbes i marts – maj. Det er vigtigt at undgå den
Ved fastlæggelse af plan for anlægslogistikken for broar• Beton støbes i marts – maj. Det er vigtigt
at undgå den varme periode
varme periode for at undgå, at betonen under hærdning
bejde skal følgende tages i betragtning:
for at undgå, at betonen under hærdning
bliver
forBetonen
varm.kanBetonen
kankølerør, men
bliver
for varm.
dog køles med
det er relativt
• Kravene til anlægslogistikken
forkølerør,
vejarbejde affødt
dog køles med
men afdet er relativt
dyrt. dyrt.
• Forskallingsarbejder kan udføres i vintermånederne
trafikafviklingskravene sommer og vinter gælder også
• Forskallingsarbejder kan udføres i vintermånederne
• Jord og fundamentsarbejder skal være afsluttet inden
for broarbejder.
• bør
Jord
og fundamentsarbejder
skal værenovember
afsluttet
for inden
at undgånovember
vinter vejrlig. for at
• Herudover
følgende
indgå i planlægningen:
• Arbejde med
membraner
og
belægninger
udføres
i
den
undgå vinter vejrlig.

Nedenstående figur viser hvordan omisolering af broer udføres med de nødvendige overlap mellem belægningslag. Der
broerskal
udføres
med
de mm
nødvendige
være plads
til 700
overlap. Hertil tillægges bredden
af
trafikværn.
plads til 700 mm overlap. Hertil tillægges

frostfriperiode maj – september
• Betonarbejde skal være færdigt senest 1 måned før
Nedenstående
figur viser
omisolering af
membranarbejdet
kanhvordan
påbegyndes

overlap mellem belægningslag. Der skal være
bredden af trafikværn.
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Som forberedelse til afmærkningsplanerne for trafikafvikling
skitseres hvordan trafikken afvikles på vejen gennem broarbejdspladsen i de forskellige faser af arbejdet.

Som forberedelse til afmærkningsplanerne for trafikafvikling skitseres hvordan trafikEksempler på en anlægsfaseplan for 3 faser af et typisk
ken afvikles
på vejen gennem broarbejdspladsen i de forskellige faser af arbejdet.
broarbejde:
Eksempler på en anlægsfaseplan for 3 faser af et typisk broarbejde:
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Et typisk
anlægslogistiksnit for bropassager kan ses i det følgende eksempel:

Et Et
typisk
for bropassager
i det eksempel:
følgende eksempel:
typiskanlægslogistiksnit
anlægslogistiksnit for bropassager
kan seskan
i detses
følgende
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BILAG 1 - TRAFIKVÆRNSLISTEN

Trafikværnslisten ajourføres på:
http://esdhnetprod/locator.aspx?name=DMS.Case.Details.Simplified.100002&module=Case&subtype=100002&recno=263118
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Eksempler på anlægslogistiksnit på strækning

metrisk udvidelse
, 6 til
8udvidelse
spor,
mod
ydersiden:
Symmetrisk
udvidelse
, 6udvidelse
spor,
udvidelse
modmod
ydersiden:
Bilag 3
Symmetrisk
,til6 8til
8 spor,
udvidelse
ydersiden:
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Symmetrisk udvidelse , 6 til 8 spor, udvidelse mod ydersiden:

Symmetrisk udvidelse , 6 til 8 spor, udvidelse mod ydersiden:

Eksempler på anlægslogistiksnit på strækning
Symmetrisk udvidelse , 6 til 8 spor, udvidelse mod ydersiden:
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62
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Symmetrisk udvidelse, 4 til 6 spor, udvidelse i siden
Symmetrisk udvidelse, 4 til 6 spor, udvidelse i siden
BILAG 3 - EKSEMPLER PÅ ANLÆGSLOGISTIKSNIT PÅ STRÆKNING

Symmetrisk udvidelse, 4 til 6 spor, udvidelse i siden

Symmetrisk udvidelse, 4 til 6 spor, udvidelse i siden
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Symmetrisk
udvidelse,8
spor,
2 nye
sporspor
i hver
retning
Symmetrisk
udvidelse,8
spor,
2 nye
i hver
retning
BILAG 3 - EKSEMPLER PÅ ANLÆGSLOGISTIKSNIT PÅ STRÆKNING

Symmetrisk udvidelse,8 spor, 2 nye spor i hver retning

Asymmetrisk udvidelse, 4 til 6 spor
BILAG 3 - EKSEMPLER PÅ ANLÆGSLOGISTIKSNIT PÅ STRÆKNING

Asymmetrisk udvidelse, 4 til 6 spor

BILAG 3 - EKSEMPLER PÅ ANLÆGSLOGISTIKSNIT PÅ STRÆKNING

Slidlagsarbejde på 8 sporet motorvej
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Vejregler for midlertidig vejafmærkning viser hvordan et afmærknin
højdevarsling kan se ud. Eksemplet er baseret på en undersøgelse af
nes budskabsforståelse i denne sammenhæng. Tavledesignet bør som
NOTAT OM VARSLING AF REDUCERET FRIHØJDE
ikke ændres. Det skal bemærkes at der ikke anvendes forbudstavler e
Bilag
4
portalen, som anført
i anvisningen.
•

BILAG 4 -

Notat om varsling af reduceret frihøjde
Notat
Notat
om
om
varsling
varsling
aftilstrekkelig
af
reduceret
reduceret
frihøjde
Dette notat har til
formål
at sikre
korrekt og
høj-frihøjde

Bilag
Bilag
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devarsling i forbindelse med broarbejder eller lignende på
motorveje
trafikal drift.
Dette notat
har til iformål
at sikre en korrekt og tilstrækkelig højdevarsling i forbindelse

med
broarbejder
lignende
på
motorveje
i trafikal
drift.
Dette
Dette
notat
notat
hareller
har
til formål
til
formål
at sikre
at sikre
en korrekt
en korrekt
og og
tilstrækkelig
tilstrækkelig
højdevarsling
højdevarsling
i forbindelse
i forbindelse
Notatet er baseret på gældende vejregler
medmed
broarbejder
broarbejder
eller
eller
lignende
lignende
på motorveje
på motorveje
i trafikal
i trafikal
drift.
drift.
Vejdirektoratets praksis.
Notatet og
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på gældende vejregler og Vejdirektoratets praksis:
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Vejdirektoratets
Vejdirektoratets
praksis:
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• Vejregler for afmærkning af vejarbejder indeholder
• Vejregler for afmærkning af vejarbejder indeholder en bindende bestemmelse om
en bindende bestemmelse om altid at varsle højdeatVejregler
varslefor
højdebegrænsning:
•altid
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for
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afmærkning
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§ 11 over kørebanen er
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er større
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•

normale frihøjde er 4,5 m, skal begrænsninger i denne
afmærkes, uanset om frihøjden er større end 4,2 m.

Tegning LO 801 viser i detaljer en måleportal.
• •Tegning
Tegning
LOLO
801801
viser
viser
i detaljer
i detaljer
en måleportal.
en måleportal.
• Tegning LO 801 viser i detaljer en målerportal.

•

VD´s praksis for stilladser med frihøjde > 4,63m er således:

1. foregår arbejdet på broen bag betonkantbjælken er
• Vejregler for midlertidig vejafmærkning viser hvordan et
• Vejregler for midlertidig vejafmærkning viser hvordan et afmærkningsforløb af
højdevarsling ikke nødvendig
afmærkningsforløb af højdevarsling kan se ud.
kan
semidlertidig
ud.på
Eksemplet
er baseret
på
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undersøgelse
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arbejdet
påtrafikanterbroen bag
betonkantbjælken er højdevarsling ikk
•højdevarsling
•Vejregler
Vejregler
for
midlertidig
vejafmærkning
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viser
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hvordan
et afmærkningsforløb
et afmærkningsforløb
af af
Eksemplet
er for
baseret
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af1.
trafikantneshøjdevarsling
budskabsforståelse
i
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sammenhæng.
Tavledesignet
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hovedregel
dig
højdevarsling
kan
kan
se
ud.
se
ud.
Eksemplet
Eksemplet
er
baseret
er
baseret
på
en
på
undersøgelse
en
undersøgelse
af
trafikanteraf
trafikanterernes budskabsforståelse i denne sammenhæng.
2. foregår arbejdet uden for betonkantbjælken på en
2. foregår
arbejdet
forhovedregel
betonkantbjælken
på en
svalegang eller lign
ikke
ændres.
nes
nes
budskabsforståelse
budskabsforståelse
i denne
i denne
sammenhæng.
sammenhæng.
Tavledesignet
Tavledesignet
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bør som hovedregel
ikke
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svalegang
eller
lignende skal der etableres
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ikkeikke
ændres.
ændres.

der etableres højdevarsling.

• VD´s praksis for stilladser med frihøjde > 4,63m
Såfremt der er tale om en helt ny brokonstruktion med
Såfremt der erstillads
tale om
en helt
ny brokonstruktion
med
beregnet
er således:
beregnet
for påkørselslaster,
har hverken
VDstillads
eller
selslaster, har Arbejdstilsynet
hverken VDnogen
eller fast
Arbejdstilsynet
nogen
fast
politik.
politik.
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BILAG 4 - NOTAT OM VARSLING AF REDUCERET FRIHØJDE

Hvordan bør reglerne anvendes
i praksis på motorvejene?
Hvis frihøjden under stilladset er større end eller lig med
6m er der ingen krav om påkørselssikkert stillads.
Hvis frihøjden under stilladset er over 4,5m og under 6,0m
skal stilladset sikres mod påkørsel. Der etableres sirene
med fotocelle port med varslingshøjde 10cm under frihøjden for stilladset.
1. Hvis frihøjden er lig med eller lavere end 4,5m opsættes
varsling efter følgende retningslinjer: Vejreglernes kræver
som hovedregel at C 42 tavlen viser en højde på 0,2m
under den reducerede højde.
Der skal også anvendes en måleportal. Normalt skal underkanten af metalpladerne på portalen placeres i en
højde svarende til angivelsen på C 42 tavlen. Opmærksomheden skal dog rettes imod det forhold at mange
lastbiler er op til 15cm højere end de tilladte 4,0m, bla. 5.
fordi der køres med større hjul end køretøjerne er typegodkendte til. Sættes metalpladerne lavere end 4,15 m
vil der opstå mange trafikforstyrrelser i løbet af en dag
med deraf følgende kødannelser og uheldsrisiko.
Højden målt fra vejoverfladen til underkant metalplader
bør ikke være mindre end 4,15m + 0,05m.
2. Fotocelledetektoren bør placeres i samme højde som
metalpladernes underkant. Det skal naturligvis sikres at
metalpladernes højde er konstant for at undgå at de udløser advarselssystemet.
Eksempel 2. Frihøjde 4,35 medfører at der på C42 vises
(4,35 – 0,2)m nedrun-det= 4,1m. Fotocellen sættes i
4,2m´s højde over vejoverfladen.

3. Hvis den fri højde er mindre end 4,2m bør det i samarbejde med politi og vejmyndighed( kommune) overvejes

I forbindelse med arbejde på stillads over kørebanen,
enten
at lede trafikken bort fra motorvejen ellerværet
at skabe
med
motorvejsudbygningsarbejder
at etablere e
større frihøjde.
en.
4. Såfremt det er muligt bør højdevarslingssystemet opsættes før sidste frakørselsmulighed, således at de høje
køretøjer kan køre fra motorvejen uden at være til gene
for trafikken.
5. I forbindelse med arbejde på stillads over kørebanen,
har praksis i forbindelse med motorvejsudbygningsarbejder været at etablere en stopportal senest på broen.
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BILAG 6 - STANDARD DISPENSATIONSANSØGNING

Standard dispensationsansøgning
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