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1. Mødet åbnes  
Praktiske spørgsmål. Deltagerliste. 

1.1 Diskussion om NMF’s fremtid 
(Afventer udviklingen)  

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Godkendelse af referat fra det foregående møde 
 (Finland 30. november/1. december 2021) 

3.1 Gennemgang af liste over aftalt arbejde 
 

4.   Samarbejdsprojekter i bestillingsprocessen? 

  4.1    Tunneludformning og belysning 
 (Orientering fra det forudgående møde i gruppen om vej- og tunnelbelysning) 

NOTE: På sidste møde blev det aftalt at udføre fem projekter: 

a. Vedligeholdelse af ”Lådan” og deltagelse i ”SURFACE” projektet 

b. Opstilling af kriterier for belysning af korte tunneler i dagslys på baggrund af et notat 
”Sammenstilling af kriterier for belysning af vejunderføringer om dagen”, som omfatter CIE 
88:2004 ”Guide for the lighting of tunnels and underpasses”, CEN /CR 14380:2003 
Lighting applications – Tunnel lighting” og DIN 67524-1:2019 ”Beleuchtung von 
Straßentunneln und Unterführungen – Teil 1: Allgemeine Gütemerkmale und Richtwerte”. 

c. Belysning af super cykelstier og underføringer for cyklister – omfatter sammenligning af 
krav i de nordiske Lande. 

d. Fortolkning af den kurve for kørebanens luminans i overgangszonen, der angives i 
CIE:88:2004, når kurven afbrydes ved et niveau på 3 gange kørebanens luminans i den indre 
zone. Fortolkningen sker ved brug af regnearket “Analysis of tunnel lighting based on visual 
performance and visual comfort”. 

e. Fortsættelse af målinger af tunnelbelysning i 2022. 
 

5.   Igangværende samarbejdsprojekter 

5.1 Opfølgning af ”Ældningsprojektet”: Overvågning af markedet for refleksfolier  
(Skal projektet fortsættes med målinger i juni?) 

5.2 Nordiske tilstandsmålinger af vejafmærkning  
(Tilbagemelding fra følgegruppen bestående af Berne Nielsen, Bjørn Skaar, Michael Ruben 
Anker Larsen og Ulf Söderberg) 
NordFou prosjektet “Roma - State assessment of road markings in Denmark, Norway and 
Sweden – 2017 – 2021” er afsluttet. 

5.3 Nordisk prøvefelt for vegoppmerking- nordisk godkjenningsordning for 
vegoppmerkingsmaterialer 
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 (Trond Cato Johansen beretter) 

5.4 Nordiske regelverk for kvalitetskontroll av vegoppmerking (leveranse – garanti og 
tilstandskontroll i kontraktsperioden) 
(Tilbagemelding fra arbejdsgruppen bestående af Trond Cato Johansen, Michael Ruben 
Anker Larsen, Carina Fors, Bjørn Skaar og Ulf Söderberg) 
På sidste møde blev det aftalt at der udføres et forprojekt. Til dette møde har Carina Fors, 
Hanna Fager og Trond Cato Johansen udarbejdet et forslag til et forprojekt.  

5.5 Måling af vejbelægningers lystekniske egenskaber 
 (Målinger i Danmark, Finland, Sverige og Norge, samt deltagelse i det europæiske 

SURFACE projekt) 
Målingerne i Danmark, Finland og Sverige er udført og rapporterne findes på nmfv.dk. 
Målinger i Norge er udsat. SURFACE projektet er afsluttet og der findes en rapport, som 
dog ikke omfatter de sammenlignende målinger, der er udført, Imidlertid har undertegnede 
skrevet en rapport med titlen ”The NMF box and the round robin test of the SURFACE 
project”, som findes på nmfv.dk og var tilgængelig under mødet i Finland. 

5.6      Blænding fra vejtavler 
(Redegørelse ved Maria Nilsson Tengelin) 

5.7 Autonomous Vehicle detecting of Road Markings 
(Redegørelse ved Tine Damkjær og eventuelt andre) 
 

6. Økonomi  
(Der blev truffet en række aftaler på mødet i Finland) 

7.   Information om planlagte eller igangværende nationale eller internationale projekter 

8. CEN – arbejdet. Information og samråd  
(Kai Sørensen med flere) 

9. Vejholdernes statusrapporter 
NB: Gennemgang af statusrapporter bedes holdt på cirka 5 minutter pr. land 

10. Hvad der er sket i vejholdernes samrådsgrupper  
(Nortek, den Nordiske vejgeometrigruppe med flere) 

11. Forskernes statusrapporter  
NB: Gennemgang af statusrapporter bedes holdt på cirka 5 minutter pr. institut 

12. NMF´s hjemmeside  
(Orientering ved Kai Sørensen) 

13. Orientering om beslægtede emner 

14. Eventuelt 

15. Tid og sted for næste møde 

16. Mødet afsluttes 


