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Farve i  køretøjers lygtelys



Farve i  køretøjers lygtelys
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Q. Længdeafmærkning R. Pilafmærkning S. Tværafmærkning

T. Afmærkning for standsning og parkering

V. Tekst og symboler på kørebanen m.m.

Bekendtgørelse om vejafmærkning – typer af afmærkning på kørebanen



Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning

Giver detaljerede anvisninger om anvendelse og udførelse af afmærkning 
på kørebanen



Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning



Vejledning
Almindelig arbejdsbeskrivelse AAB
Særlig arbejdsbeskrivelse SAB-P
Tilsynshåndbog
Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG-P
Tilbudsliste for pakkeudbud
Tilbudsliste for simple udbud

Udbudsforskrifter for kørebaneafmærkning



Funktionskrav til permanent kørebaneafmærkning



Funktionskrav til permanent kørebaneafmærkning

Graduerede krav til langsgående afmærkning



Krav til RL(våd) gælder for profilerede kantlinjer, som kun 
anvendes uden for bebyggelser



Funktionskrav til permanent kørebaneafmærkning

Vægt på dagsynlighed og friktion



Funktionskrav til permanent kørebaneafmærkning

Der er ingen særlige krav til permanent gul afmærkning. Derimod stilles 
der høje krav til midlertidig afmærkning, som kan være gul eller hvid.



Krav til farver i dagslys

som i EN 1436

Indført af hensyn til blå cykelfelter

det skrappe krav i EN 1436



Krav til farver i køretøjers lygtelys

som i en ny udgave af EN 1436





Der må kun anvendes vejafmærkningsmaterialer og præformede 
elementer, som er afprøvet på en prøvestrækning i henhold til ”Nordic 
certification system for road marking materials”, og opfylder de angivne 
krav efter hjulpassager i mindst klasse P3 for afmærkning med lang 
holdbarhed og efter hjulpassager i mindst klasse P1 for afmærkning 
med kort holdbarhed.

Der må kun anvendes vejafmærkningsmaterialer og præformede 
elementer, som er fremstillet af en navngiven producent med et 
kvalitetsledelsessystem baseret på DS/EN ISO 9001 og en 
produktionskontrol i henhold til DS/EN 13212.

Analysedata fra produktionskontrol af den pågældende produktion skal 
kunne fremvises på forlangende.

Krav til materialer



• tykkelse på højst 5 mm,
• vandafledning,
• osv.

Udførelse



Krav om kontrolmålinger anføres i SAB-P. 
Dog skal der altid udføres kontrol af RL(tør) og Qd på motorveje.

Kontrol



Fotodokumentation under udlægning (erstatter målinger)

Stribernes forløb

Dimensioner og tykkelse

Glasperler i overfladen



Metode til kontrol af rethed – eksempler på afvigelser

Korrekt Forskydning

Forskydning Slag

Knæk



Metode til kontrol af rethed



Metode til kontrol af rethed



Metode til kontrol af rethed



Qd ved 30 m afstand
Q0 ved 70 m afstand

Vejbelægning og afmærkning

CIE 144: 2001 ”Road surface and road marking 
characteristics”



Målekasse, der kan det hele



Kolleger fra de nordiske lande

Tak for opmærksomheden


