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NORTEK

� 4. Aktuelt tema

� Generelt

Vejdirektoratet har i sin overordnede strategiske målsætning bl.a. 

stærk fokus på bedre bestillere og trafik manager. Det 
arbejdes der fx med ved disse opgaver:

- Nyt samlet driftsudbud fra 2013 om belægninger, løbende vejdrift, 
mekaniske og elektriske konstruktioner, beredskab og vintertjenste.

- Bedre fremkommelighed på statsvejene - Optimere håndteringen af 
vejarbejder og trafikafviklingen. 



NORTEK

� 4. Aktuelt tema

� Brune turistoplysningstavler, udvidelse af forsøget i DK

- Forsøget er nu udvidet til motorveje i hele landet.

- I 2012 er der opsat yderligere 70 tavler.

- Der er nu opsat i alt 91 brune turistoplysningstavler. 

- Der er 51 udpegede nationale seværdigheder. 

- Evaluering af hele forsøget sker frem til dec. 2013.

- Slut rapport er planlagt udarbejdet først i 2014.

Se også præsentation fra DK september 2011.
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� 4. Aktuelt tema

� Spøgelsesbilisme, status på forsøg og udvikling i DK

- Vejpigge er pt. under afprøvning på én rampe

- Der afventes pt. afklaring af, om vejpigge skal testes på 3 til.

- Udviklingen af indberetninger viser et fald fra 198 i 2010 til 
155 i 2011. Den positive tindens ses også i 2012.

- I 2012 pr. juni måned er der 61 indberetninger i alt, hvilket på
årsbasis giver 144. 

- Der er i årene 2008 til 2011 foretaget ekstraordinær indsats.

- Fremadrettet  indarbejdes især særlig vejafmærkning i 
projekter for at undgå spøgelsesbilisme på motorveje.

Se også præsentation fra DK september 2011.
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� 4. Aktuelt tema

� Projekt om bedre skiltning til transportcentre fra   

motorveje i DK

- Der er planlagt påbegyndelse i 2013 af implementering med 
nyeste symbol mv. til transportcentre.

- Formålet er at skabe ensartede visninger på skilte til 
transportcentre.

- Den grundlæggende tanke bag vejvisningen er, at 
transportcentrene primært skal betjene godstransporter.
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� Projekt om bedre skiltning til transportcentre fra motorveje i DK
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� Forsøg med midlertidige tavler om batteriskift og symbol for 
opladning af el-biler på 2 rastepladser på motorvej.
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� 5. Nationale vejregler - status fra DK

� Bekendtgørelser nye pr. 1/8 2012 

- Vejafmærkning.

- Anvendelse af vejafmærkning.

- Afmærkning af vejarbejder (mindre ændringer).

Bestemmelser under revision

- Signalanlæg. 

- Afmærkning af vejarbejder (større revision).



� 5. Nationale vejregler - status fra DK

� Vejregler under revision, håndbog om:

- Advarselstavler.

- Vigepligtstavler.

- Forbudstavler.

- Oplysningstavler.

- Eksempelsamlinger om parkeringsafmærkning.

- Eksempelsamlinger om hastighedsafmærkning. 

- Afmærkning af vejarbejder mv. (høringen er netop afsluttet).
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- Nye symboler under udarbejdelse 

- Symbol for Metro (anvendes ved vejvisning til fodgængere).

- Symbol for S-tog (anvendes ved vejvisning for køretøjer).
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� 6. Forsknings- og udviklingsprojekter

- Nordisk fælles projekt i NMF om test af rutesymbol i tekst 
samt symbol med pile på kørebane.

- Vejdirektoratet i DK bidrager med teststeder og analyser med 
videoobservationer før og efter udlægning af tekst og 
symboler samt testkørsel med eyetrackermetoden.  


