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4 lane motorway, cross section at 
road works
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Basistværprofil
Vejarbejdsprofil



M10, smalle spor 110km/h
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Hastighed , smalle og brede spor
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Vm og V85%
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Uheld
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Uheldssituation
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HP16 målopfyldelse
• 2.Kvartal: Testfase af materialers synlighed og holdbarhed ( fase1), samt 

pretest til afdækning af trafikanternes forståelse af information (fase 2) 
skal være afsluttet inden udgangen af 2. kvartal. Dokumenteres gennem 
notat i 360.

• 3.Kvartal: Analyse af udvalgte strækninger ( fase 3) afsluttes med et 
notat inden udgangen af 3. kvartal. Notatet samt en oversigt over 
økonomisk ramme for etablering af de enkelte projektforslag godkendes 
af Trafikdirektøren og Anlægs- og driftsdirektøren og fremsendes til 
orientering til Direktionen.

• Projektet afsluttes med en evalueringsrapport inden 3 kvartal 2017.
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Opgave: 
Projektgruppens opgave er beskrevet således i HP16 : 
” Der skal arbejdes med følgende typer af afmærkning: 
  Lysegrøn termoplast som spærrelinje med variable tavler, som angiver hvilke linjer, der skal 

følges  Lysegrønne LED linjer som punktlinjer eller kontinuerte linjer med variable tavler, som 
angiver at de grønne linjer skal følges.  Hvide LED linjer udlagt som almindelige vognbanelinjer eller spærrelinjer. Der er ingen 
termoplastlinjer 

 
Forsøget inddeles i følgende faser: 
 

1. Testfase, hvor materialer testes med hensyn til synlighed og holdbarhed i det hårde 
vejmiljø  

2. Pretestfase, hvor  trafikanternes forståelse af afmærkningen testes. 
3. Udvælgelsesfase, hvor egnede strækninger findes og analyseres. 
4. Dispensations- og implementeringsfase, hvor forskellige løsninger udlægges på egnede 

strækninger 
5. Evalueringsfase, hvor trafikantadfærd, fremkommelighed, trafiksikkerhed ( som 

konfliktstudie) og trafikanttilfredshed analyseres. 
6. Implementeringsfase 2, hvor afmærkningssystemet udføres med modkørende færdsel, feks

i forbindelse med en beredskabssituation, hvor den ene kørebane på motorvejen er lukket. 
Denne del gennemføres kun, hvis fase 5 viser tilfredsstillende resultat. 



1. Testfase
Grønne linjers synlighed
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Resultater fra test site
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Striberne er for mørke i dagslys i starten men bliver lysere efter slid



Farvekoordinater
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Testing contrast to white markings
• Day Light visibility

17.



Testing contrast to white markings
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• Night Time Visibility



Refelksionsmålinger
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Tabel 1: Resultater af refleksionsmålingerne. 
Vejstriber og vejbelægning RL(tør) RL(våd) Qd  
Grøn vejstribe mod vest 221 28 75 16 % 
Grøn vejstribe mod øst 120 19 68 13 % 
Hvid vejstribe mod vest 142 **) 104 33 % 
Hvid vejstribe mod øst 135 **) 111 *) 
Vejbelægning 11 0 61 10 % 
*) værdien af  kan ikke måles pga. profilering 
**) disse værdier af RL(våd) blev ikke målt 

 



Konklussion på fase1, synlighed
• Striberne er mindst lige så synlige som den gule vejarbejdsafmærkning
• Kontrasten til hvid er tilfredsstillende i dagslys og i mørke
• Holdbarheden 1 år efter udlægning er ok til P3 
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Grønne eller hvide LED 
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LED færdselssøm, test på Møn
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The active road studs shall:  have a height of the active road stud designed to be above the road of maximum 10 mm,  have maximum horizontal dimensions of the active road stud designed to be above the road of maximum 
170 mm,  be resistant to snowploughing with rubber blades as tested in the road test,  have an acceptable durability as tested in the road test,  be resistant to high loads from heavy vehicles,  be hardwired,  emit light towards one traffic direction only,  emit green or white light with chromaticity points that fit into the chromaticity regions indicated in table 
1,  have a maximum luminous intensity in the central beam of at least 10 cd,  have sufficient beam angles,  be adjustable so that the maximum luminous intensity can be reduced to 1 cd or lower,  have the potential for distant monitoring and regulation.  

 



LED på Møn
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Type A B C D
Properties

Sernis 
SR50

Fijen 
FTB-900

Cryzal 
Megalux

Swarco
Lanelight Unit

Weight 2,20 0,35 1,25 1,80 kg
Dimensions Ø144 Ø89 Ø150 125150 mm
Protrusion above the road surface 4 small 5 0 mm
Rows on the road 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8



LED anvendt på bro ved Nantes
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Sneplovtest
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Udformning af linjerne
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Grønne linjer før frakørsler
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Grønne linjer før tilkørsler
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Fase 2.
Trafikanternes forståelse af linjerne
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Forståelse før tilkørsler
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Forståelse ved frakørsler

31.



Konklussion
Pretestfase 2, forståelsestest
• Forståelsen af de grønne linjer er tilfredsstillende, men linjerne skal 

suppleres med overhalingsforbudstavler.

32.



Fase 3
Analyse af egnede strækninger

• Arbejdet blev igangsat 1 juni 
• Kravene til egnede strækninger er:
- At der er trængsel, med perioder med kø, V< 80km/h
- At der er tilstrækkelig plads i tværprofilet
- At det er muligt at begynde og afslutte strækningen fornuftigt
- At krydstypen på vejen er 2-planskryds
- At der er nødspor på motorveje
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Startstrækning
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Ophørsstrækning
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3. Strækningsanalysefase
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Kriterier og resultater
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1.3 Undersøgelse af egnede vejstrækninger 
Som følge at trafikantforståelsestestens tilfredsstillende udfald blev igangsat en undersøgelse af om 
der var egnede vejstrækninger på vejnettet til grønne myldretidslinjer. Kriterierne for udpegning var 
følgende: 
 At der er perioder med trængsel/kø 
 At middelhastigheden skal være mindre en 80km/h i denne periode 
 At krydstypen er 2-plans kryds 
 At strækningen kan begynde og slutte fornuftigt  
 At der skal være nødspor  
 At der skal være plads i det eksisterende tværprofil og at der fortsat skal være nødspor på MV. 
 
På baggrund af disse kriterier er blevet udpeget, se bilag 4, følgende egnede strækninger: 

 På det almindelige vejnet: 
 Hillerød motortrafikvejen ( breddeudvidelse på 1,0m) 
 Vejnr.136 Roskildevej mellem Værebro og Ølstykke 
 Vejnr.316, Omfartsvejen ved Sønderborg, mellem Åbenråvej og Grundtvigs Alle 

 På motorvejsnettet: ( Se tabel 5 i bilag 4) 
 M3 på forskellige delstrækninger 
 M4 mellem MVX Taastrup og Ballerup C ( breddeudvidelse på 1,0m) 
 M11 mellem MVX Taastrup og Trekroner 
 M60 mellem Skanderborg S og MVX Århus 



Næranalyse af E 45, Skanderborg S til Aarhus S
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3 Scenarier blev valgt
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Besparelser for scenarie 1 og 2
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Besparelse for scenarie 3
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Aarhus S til Skanderborg S
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Startstrækning
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Ophørsstrækning
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Plan B
• Analyse af M3

• Analyse af M11

• Analyse af M04
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M3 tidsbesparelse
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M11- M4 tidsbesparelse
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Samfundsøkonomi for M3 og M11-M4
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Fortsat trafikantforståelsestest
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Tidsbegrænset vognbaneantal
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Tidsbegrænset overhalingsforbud
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Tidsbegrænset hastighedsgrænse
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Respekteres linjerne?
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Konvertering af 2+1 til 2+2 og 1+1
Hillerød motortrafikvejen som eksempel.
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Forsøg på Hillerød MTV, Myldretid
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Forsøg på Hillerød MTV, udenfor Myldretid
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Forsøg på Hillerød MTV
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Grønlinjestrækningen på rute 16
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MTV sydenden
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MTV i sydenden
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Afmærkning ved frakørsel
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Afmærkning på rampe
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Afmærkning ved rampetilslutning
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MTV nordenden, ophørsstrækning
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Fast eller variabel afmærkning?
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