
NORDISK FORKNINGSSAMARBEJDE VEDRØRENDE MØRKETRAFIK  
Kortfattet referat fra éndagsmødet hos Vejdirektoratet den 24. april 2002 
 
Til stede: 
Göran Nilsson, Per-Olof Linsén, Timo Unhola, Peter Aalto, Ib Lauridsen, Sven-Olof Lundkvist, 
Morten Hafting, Jan-Erik Elg, Erik Randrup, Gabriel Helmers, Per Lillestøl, Osmo Anttila og Kai 
Sørensen. Desuden deltog Kenneth Kjemtrup under en del af mødet, hvor han bl.a. fortalte om 
udlicitering af vejregelarbejde. 
 
Ad 1. Velkomst, meddelelser og orientering 
Erik Randrup bød velkommen og fungerede som ordstyrer under mødet. 
 
Ad 2. Projekt om ældning af refleksfolier, status, målinger til efteråret og beslutning om 
fortsættelse af projektet 
Ib Lauridsen gav en status for projektet, herunder at han havde modtaget prøverne fra SINTEF. Det 
aftaltes at: 
- projektrapporten efter 5 års målinger skrives af en redaktionsgruppe bestående af Per Lillestøl, 

Sven-Olof Lundkvist og Kai Sørensen 
- Kai Sørensen udarbejder et budget, som fremsendes i løbet af sommeren 
- projektet forlænges i 2 år  

 
Ad 3. Projekt om tilstandsbeskrivelse af afmærkning på kørebanen, tilslutning til projektet og 
planlægning af videre arbejde 
Efter en introduktion ved Sven-Olof Lundkvist erklærede alle sig villige til at deltage, dog med nogle 
forbehold og begrænsninger. Der blev etableret en arbejdsgruppe bestående af Timo Unhola, Ib 
Lauridsen, Sven-Olof Lundkvist, Morten Hafting og Pall Arnason. Sven-Olof Lundkvist udarbejder et 
forslag til projektbeskrivelse til 13. maj, hvorefter arbejdsgruppen tager stilling til forslaget i løbet af 
maj måned, eventuelt under et møde den 30. maj. 
 
Ad 4. Projekt om mikroprismatiske folier, status, tilmelding til projektet og planlægning af 
videre arbejde 
Kai Sørensen gennemgik det fremsendte notat og forklarede om arbejdet. På det grundlag melder alle 
tilbage til Kai Sørensen om deltagelse i en arbejdsgruppe. 
 
Ad 5. Projekt om belysning af rundkørsler  
Det aftaltes at alle oplyser om nationale regler for belysning af rundkørsler, samt om geometrisk 
udformning af rundkørsler. Dette sker i løbet af foråret til Kai Sørensen. 
 
Ad 6. Eventuelt og afslutning 
Mødet sluttede kl. ca. 15.30. 
 
 
Med venlig hilsen, 1. maj 2002, Kai Sørensen 


