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Design af spærreflader



Lysgener ved vejarbejde





Før og efter







Ændre fra gul til hvid
Formål:

I forbindelse med udbygningsarbejderne for Helsingørmotorvejen, Motorring
3 og Køgebugtmotorvejen klagede mange trafikanter over at de ikke kunne 
se den gule kørebaneafmærkning.

Vejdirektoratet har derfor besluttet, at gøre hvad der er muligt for at 
forbedre synligheden af kørebaneafmærkningen under 
udbygningsarbejderne på Holbækmotorvejen.

Notat udarbejdet med henblik på at beskrive mulighederne set i relation til 
gældende regler og de faktiske lystekniske forhold , som gælder for 
kørebaneafmærkningsmaterialer.
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White thermoplastic, contractor 2
White sprayplastic, contractor 1
White paint, contractor 1
Yellow thermoplastic, contractor 2

Målinger i Sverige



Konsekvens

For at sikre en bare tilstrækkelig synlighed af den gule afmærkning i 
forhold til den eksisterende hvide, skal kravet til dagslysrefleksionen 
QD og billygterefleksionen RL være meget højt.

Kravet til RL gul afmærkning skal være R 4, hvor den eksisterende 
hvide er  R 2-3.

Kun 1 fabrikant mente at kunne fremstille gul efter disse krav.





Eksempel



Nu mätes vägmärkning



Horisontalkurver, trafikafviklingsplaner

Forsætning i
Tilladt hastighed V 

1 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m

80km/h 46/533 57/533 65/533 73/533 80/533

70km/h 40/405 50/405 57/405 64/405 70/405

60km/h 34/294 42/294 49/294 55/294 60/294

50km/h 28/200 35/200 41/200 46/200 50/200

Tabel:  Forsætningslængde L/Radius,R i afhængighed af bredden af 
forsætningen,i og den skiltede hastighed V

Forsætningslængde : L = V · √i/3

Radius: R = V²/12 = L²/4i

( V indsættes i km/h)



Radius  ??   80km/h???



Radius 550m   80km/h



Spøgelsesafmærkning



Bortfræsning af gamle striber



Gældende regler



Rumleriller

85km rumleriller i midten og få kilometer i kanten 
etableret i 2007.

Ældre asfaltsamlinger i midten kan ikke tåle fræsning til 
rumleriller.

Dansk uheldsstudie mangler 1 år af de 5 års efterstudie. 



Rumble strips



Rumble strips, forsegling



Design af spærreflader

Vejreglerne lægger stor vægt på design:
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