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Håndbøgerne
• Følgende håndbøger er i det seneste år blevet revideret:



Højresvingsspor på primærvejen



Venstre indsvingsspor



Kantstenshøjder – diskuteres 



Basisprofil, 6 - Sporede motorveje



Basisprofil, 4 - sporede motorveje



Baggrunden for valg af 1,5m bred kantbane mod 
midterrabatten og de øvrige køresporsbredder



Basisprofil – 4 sporet ved 100 km/t



Basisprofil – 4 sporet ved 90 km/t



Basisprofil – 2+1 ved 90 km/t



Basisprofil – 2+1 ved 100 km/t



Basisprofil,
2-sporede veje – 80 km/h



Basisprofil, 
2-sporede veje med cykelsti – 80 km/h



Basisprofil – 2 sporet vej v/100 km/t



Basisprofil – 2÷1 veje 60 km/t



Basisprofil – Et sporede veje – 60km/h



Basisprofiler fra ramper – 90km/h



Basisprofil, 2 sporede ramper – 90km/h



Basisprofil - Stier 



Sikkerhedszone – danske værdier 
Værdierne i tabellen er for en vandret vej med en horisontal radius over 1000 m



Friktionskoefficienter – danske 
håndbøger



Seneste nyt i håndbøgerne -
hastighedstillæg



Autoværns begreber i DK



Anvendte styrkeklasser



Udformning af broautoværn



Fartdæmpere
• Under følgende linke ligger det danske materiale:

• http://vejregler.lovportaler.dk/SearchResult.aspx?t=%2fV1%2fNavigation%2fTillidsmandssy

stemer%2fVejregler%2fAnlaegsplanlaegning%2fTrafikarealer+by%2fFartdaempere+i+byom

rader%2f



Anvendelsesområder for 
fartdæmningstyper



90 km/t på udvalgte statsveje 2018-2020
I Danmark er de vejfaglige folk ofte under politisk pres og det betyder, at vi må foretage mange kompromiser og 
krumspring, for at kunne levere opgaver ind i det politiske miljø. 
Dette projekt er eksempel herpå, hvor det ønskes at hæve hastigheden fra 80 km/h til 90 km/h på vejstrækninger 
med i forvejen høj hastighed, men det må ikke koste en udvidelse af køresporsarealet.
Projekterne gennemføres ved at etablere de nedenstående tværprofiler med rumleriller, fjerne påkørselsfarlige 
genstande inden for sikkerhedszonen og opsætte autoværn.



Tiltag i 
normaltværsnittet.



Evaluering på DDI’en
• Minspørgeskema med tilbagemelding pr sms => Positiv tilbagemelding fra trafikanterne

• Rejsetidsmålinger via bluetooth => gode resultater

• Adfærdsanalyse er under udarbejdelse dannes på baggrund af ”Data from sky” –

droneoptagelser, hvor hver bils acceleration og tur gennem anlægget kan følges.

• Der har været 1½ uheld, en 96 årige kørte over for rødt og en mindre bagendekollision

• En tur igennem anlægget:

• https://www.youtube.com/watch?v=doow9MoYsCg&feature=youtu.be



Nyt paradigme i håndbøgerne er på vej
Håndbøgerne mangler slagkraft i forhold til entreprenører og rådgivere, derfor igangsættes et arbejde med at opsætte krav til, 
hvad der som minimum skal laves når arbejder for vejdirektoratet og kommunerne.



Suppleret med Ydeslesbeskrivelser


