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Mandat M 111 ’Circulation fixtures’ er udarbejdet på
baggrund af byggevaredirektivet

Produkter:
Vejmarkeringsprodukter
Vejtavler med videre
Trafik kontrol udstyr
Autoværn med videre
Støjskærme
Blændingsskærme.

Attestering af overensstemmelse:
Der kræves certificering.



CEN/TC 226 Vejudstyr udfører arbejdet i henhold til 
mandatet

Arbejdsgrupper:
• WG1 autoværn med videre
• WG2 afmærkning på kørebanen
• WG3 vejtavler med videre 
• WG4 trafik kontrol
• WG6 støjskærme
• WG7 blændingsskærme
• WG10 passiv sikkerhed.



WG2’s standarder i 2005

Produkter i henhold til mandatet:
EN 1871 og EN 12802 Flydende materialer
EN 1790 Præformede materialer
EN 1423+hEN 1423/A1 Materialer til påstrøning
EN 1463-1+hEN 1463-1/A1 Vejbanereflektorer

Evaluering i henhold til mandatet:
(tænkes indført i EN 1871 Typegodkendelsestest (ITT)
og EN 1790)
EN 13212 Produktionskontrol (FPC)

Yderligere arbejdsområde:
EN 1436+ EN 1436/A1 Afmærkningens funktion
EN 1824, EN 13197 Afprøvning af holdbarhed 
EN 1463-2 Afprøvning af holdbarhed af vejbanereflektorer
ENV 13459-1, -2, -3 Kvalitetssikring
EN 1424+EN 1424/A1 Iblandede glasperler

_____                                                    
Nyt siden 2005



Eksempel på en 
standard

Funktion af vejmarkering
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Generelle synspunkter

• Nationale standardiseringsorganer (DS, SFS, SN, SIS) skal 
implementere europæiske standarder ved at udgive nationale 
standarder

• Tilbud styres af nationale vejregler, ikke af standarder

• Nationale vejregler behøver ikke at omfatte standarder, der ikke er 
behov for – for eksempel EN 1463 om vejbanereflektorer

• Vejregler har i nogle tilfælde omgået europæiske standarder – for 
eksempel EN 40 serien om belysningsmaster

• Der har altid været gjort brug af nyttige internationale standarder – for 
eksempel om prøvning overfor slag, vibration, UV, indtrængen af støv 
og vand



Generelle synspunkter

• Det vigtigste er at indføre de europæiske måleparametre og de 
tilhørende målemetoder – for eksempel RL og 30 m geometrien

• Det er mindre vigtigt at benytte klasser på den måde det er angivet i 
standarderne – for eksempel indførte vi i Danmark klasse R3 (RL 
mindst 150) for permanent afmærkning på et tidspunkt hvor denne 
klasse var reserveret til midlertidig afmærkning

• I Danmark er der anlagt den stil at krav skrives lige ud, og at der gøres 
opmærksom på overensstemmelse med eller afvigelse fra europæiske 
standarder 

• Eksempel: Udefra belyste tavler skal have en middelbelysningsstyrke 
på mindst 400 lux. Niveauet på 400 lx svarer til klasse E3 i henhold til 
tabel 22 i prEN 12899-1:2006.



Brug af WG2’s standarder i Danmark

Produkter i henhold til mandatet:
EN 1871 og EN 12802 Flydende materialer
EN 1790 Præformede materialer
EN 1423+hEN 1423/A1 Materialer til påstrøning
EN 1463-1+hEN 1463-1/A1 Vejbanereflektorer

Evaluering i henhold til mandatet:
EN 13212 Produktionskontrol (FPC)

Yderligere arbejdsområde:
EN 1436+ EN 1436/A1 Afmærkningens funktion
EN 1824, EN 13197 Afprøvning af holdbarhed af materialer 
EN 1463-2 Afprøvning af holdbarhed af vejbanereflektorer
ENV 13459-1 Kvalitetssikring
EN 1424+EN 1424/A1 Iblandede glasperler

_______________________________________   (benyttes i danske vejregler)

_______________________________________  (benyttes af producenter)
_______________________________________
_______________________________________

_______________________________________



Indkøbsdirektiverne

• Er et kapitel for sig selv
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Standarder, som indfører CE-mærkning kaldes ’harmoniserede’

anneks ZA

frivillig del frivillig
standard

frivillig
standard

• En harmoniseret standard har et 
anneks ZA som henviser til 
mandatet og dikterer 
betingelserne for CE-mærkning

• Den øvrige del af standarden, 
og standarder uden et anneks 
ZA, kaldes ’frivillige’

• Men anneks ZA giver frivillige 
standarder en rolle i CE-
mærkningen



WG2’s standarder og CE-mærkning

Produkter i henhold til mandatet:
EN 1871 og EN 12802 Flydende materialer
EN 1790 Præformede materialer
EN 1423+hEN 1423/A1 Materialer til påstrøning
EN 1463-1+hEN 1463-1/A1 Vejbanereflektorer

Evaluering i henhold til mandatet:
EN 13212 Produktionskontrol (FPC)

Yderligere arbejdsområde:
EN 1436+ EN 1436/A1 Afmærkningens funktion
EN 1824, EN 13197 Afprøvning af holdbarhed af materialer 
EN 1463-2 Afprøvning af holdbarhed af vejbanereflektorer
ENV 13459-1 Kvalitetssikring
EN 1424+EN 1424/A1 Iblandede glasperler

_______________________________________  (CE-mærkning)
_______________________________________

_______________________________________  (endnu ikke CE-mærkning)
_______________________________________

Standarder, som 
indfører CE-mærkning, 
kan ikke omgås af 
producenterne, men 
fører nok ikke til særlige 
krav med hensyn til 
implementering i 
vejregler
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• På baggrund af ’durability’ projektet arbejder WG2 intensivt med 
revision af  en række standarder med henblik på at indføre 
grundlaget for CE-mærkning af flydende og præformede 
materialer til vejmarkering

• Hvis det lykkes vil det stadig vare 3-4 år før der er pligt til CE-
mærkning

• Hvis det ikke lykkes …



Mange tak


