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AEMERKNING AF VEJBRBEJDE

m

Ved et vejarbejde forstås alle arbejder, der foregâr på vej-

arealet, samt arbejde under, over eller uden for vejarealet,

som.medfører indskrenkninger i trafikkens normale bevagelses-

frihed, og som nødvendiggør større agtpågivenhed fra trafikan-

ternes side.

Et vejarbejde vil, uanset hvor lille dette måtte vare, og hvor

omhyggelig man er med afmarkningen, medføre gener og risiko

for trafikanterne og de ved vejarbejdet beskaftigede.

Ved et vejarbejde bliver afsparringen omkring arbejdspladsen

udført efter forskrifter "Vejregler" eller "Regler".

Svenske og Danske regler

 

Vejreglerne er i Danmark udarbejdet af vejdirektoratet i sam-

arbejde med Arbejdstilsynet, Justitsministeriet, Politiet,

Kommunerne og Amterne.

Vejreglerne har varet udsendt til høring hos en rakke myndig-

heder og fremtidige brugere, inden vejreglerne blev vedtaget i

marts 1984.

Reglerne i Sverige er udarbejdet af Vägverket og Trafiksäker-

hetsverket.

Efter en gennemlesning af de Svenske regler er der flere ting,

der er forskellig fra de danske:

Midlertidig vejvisning ved et vejarbejde eller en vejforlegning

bliver i Sverige udført i farven orange/sort og i Danmark er

farven gul/sort.

Afmarkningen på kørebanen er normalt hvid, men orange farve i

Sverige og gul farve i Danmark anvendes dog til at angive mid-

lertidig regulering f.eks ved vejarbejde eller vejforlagning,

og skal efterkommes forud for hvid afmarkning.
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I Sverige

er ansvaret før og opsetningen af ferdselstavler vejbestyrel-

sens og ved vejarbejder bør det skriftligt aftales, hvem.der

skal udføre afmerkningen, hvis ikke afmarkningen opsettes af

vejbestyrelsen.

Udgifterne til opsatningen af afmerkningen betales af den, som

forlanger afmarkningen.

Afmarkning, der opsattes ved idratsstevner, markeder og lig-

nende betales af arrangørerne. |

I Sverigg

er det en grundregel at anvende så få fardselstavler som muligt,

:men så mange sam.nødvendigt.
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Fig. 1 Eneste afmarkning. Er dette nok?

Udføres en afmarkning ved vejarbejde ikke efter reglerne og

forskrifterne, kan den som udfører afmarkningen straffes med

dagbøder.
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I Sverigg

er det normalt, at der kun er e*n4person, der har ansvaret for,

at afmarkningen på vejene er udført efter reglerne, samt at alt

afsparringsmateriel er godkendt.

I Sverigg

er det ikke normalt at opsette lokal hastighedsbegransning, idet

den opstillede afmarkning ved arbejdpladsen skal udføres

på en sådan måde, at den tvinger hastigheden ned. Dette kan

udføres med smalle sektioner (porte) med en fri åbning på

3 - 3,5 meter eller ved at anbringe forskellige typer af

hastighedsbegrensningsordninger på vejen.

Disse ordninger må ikke kunne skade trafikanterne eller bilerne.

Ved opstillingen af afmerkningen er det tilladt i Sverige at

montere tavlen på en kegle med en højde af mindst 20 cm.over

asfalten, dette er ikke tilladt i Danmark, hvar afstanden til

den nederste tavle skal vare1mindst 1 meter.

I Sverigg

skal der ved opstillingen af afsperringsmateriellet tages hensyn

til at den kørende trafik kan valte afmarkningen, og det er ikke

tilladt at anvende ballast af sten, jern og beten.

Efter Svenske

regler er det foreslået, at man efter opsatningen af afmark-

ningen skal gennemkøre strekningen for at kontrollere, hvorledes

den fungerer, dette bør også foretages am-aftenen for at kon-

trollere refleksen og evt. belysning. "i'

Danske regler

foreskriver, at afmarkningen skal kontrolleres og vedligeholdes

'mindst 2 gange pr arbejdsdag og'mdndst 1 gang på øvrige dage

(lørdag - søn- og helligdage).
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Fig. 2 Påbudt kørebane er vendt

Eardselstavler ved vejarbejde

I Sverige

er nogle af ferdselstavlerne, der anvendes ved vejarbejder

udført i anden farve. Dette er f.eks Retningspil, kantafmark-

ningsplader og sperrebom. Disse tavler er udført med rød/gul

refleks, hvor den almindelige tavle er udført med blå/gul

refleks.

Denne ändring i farven er sikkert en god foranstaltning, idet

rød refleks har bedre refleksegenskaber end blå.

Minimumsvardien for rød farve er 25 (cd/lx/m?)

Minimmmsvardien for blå farve er 14 (cd/lx/m?)
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I Danmark

er der kun e'n tavle, der anvendes ved vejarbejder som udføres i

en anden farve, og det er tavlen E 16 (Vognbaneforløb)

Denne tavle udføres i gul/sort farve, hvor den normale farve er

blå/hvid.

I Sverige

er alle fardselstavler udført med refleksfolien Type 4

' High intensity ' Kraftig retroreflekterende.

I Danmark

er normalt alle fardselstavler udført med refleksfolien Type 3

' Engineer grade ' Almindelig retroreflekterende.

Der henvises til vejregelforslag " Vejregler for vejtavlers

lystekniske egenskaber " juni 1989

I Sverigg

opsattes ved vejarbejder, hvor arbejdsområdet overStiger 1 Km,

en sluttavle for vejarbejdet. (tavle 6.1.4.)

Denne tavle kunne sikkert indføres i Danmark, hvor det nogle

steder er vanskeligt at se, hvor et vejarbejde slutter.

I Sverigg

hvor der er opstillet en lokal hastighedbegrensning, galder

tavlen frem til naste tavle med en anden hastighedsbegransning.

I Danmark

skal en hastighedsbegransning gentages mindst for hver 500 m

(på motorveje dog 1000 m)

Denne bestemmelse kunne indføres i Sverige og derved forhindre

en urimelig lav hastighedsbegransning ved et vejarbejde, der

er ved at vare afsluttet, eller hvor der kun arbejdes i begge

ender af et vejarbejde og ikke imellem.
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Efter Danske

regler skal der vare mindst 1 meter fra det egentlige arbejds-

sted til afsparringen og der må ikke placeres materialer,

redskaber m.v. på dette friområde.

Denne bestemmelse kunne indføres i Sverige, idet en af begrun-

delserne for ikke at fcreskrive en hastighedsbegransning ved

et vejarbejde er, at denne kan medføre en forurening fra

bilernes udstødning.

I Sverige .

bliver der ved vejarbejder ofte anvendt en sarlig vognbanefor-

andringstavle, (tavle 1.5.1.5.) der tydeligt viser, at der er

forhindring på vognbanen.

Denne tavle viser megettydeligt, at der en fcrhindring på

vognbanen og kan med fordel anvendes i Danmark.

 

Fig. 3 Denne tavle kan anvendes i Danmark

Der henvises til VTI Meddelande Nr 280,1982

"Försök med körfältsförändringstavla och olika vägmärken"

Størrelsen af tavlen "Påbudt passage" kan i Sverige vare i

superstørrelse med en størrelse på 1,8 - 2,2 meter.
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Eardselstavler på biler

I Sverige

er det på biler kun tilladt at anvende følgende ferdselstavler :

Type. Dansk Nr. Svensk Nr.

Vejarbejde A 39 l.1.11.

Glat vej A 31 1.1.12.

Løse sten A 33 1.1.14.

Påbudt passage D 15 1.3.2,

Vognbaneforan-

dringstavle E 16 1.5.1.5.

Undertavle U 1 1.11.

Der er her et fejlagtigt fardselstavlenummer i Svenske regel.

Tavlen 'Påbjuden körbane' er angivet 1.3.1 og denne tavle er

'Påbjuden körriktning'

'Påbjuden körbane er 1.3.2

Reference

Utmärkning vid Vägarbete "Trafik-och informationsbyrån 1984"

Utmärkning vid Vägarbete "Trafiksäkerhetsverket

Treje upplagan 1989"

Trafiksäkerthetsverkets föreskrifter om trafikanordningar vid

Vägarbete (TSVFS 1987:17)

Trafiksignalanlag ved vejarbejder

 

På veje, hvor der ikke kan opnås den fornødne fri bredde med

dobbeltrettet ferdsel, skal der oprettes regulering af fardse-

len, såfremt den fri bredde forbi arbejdspladsen er mindre

end :

I Danmark 6 meter.

I Sverige 5 meter.
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I Svenske

regler er der en tabel med de tider, arbejdssignaler bør

indstilles efter, når der anvendes automatisk signalregulering,

men trafikstyret signalregulering giver den korteste ventetid og

er derfor den mest flexible med varierende trafikstrømme.

Samtidigt er det anbefalet at opsatte en tavle om kødannelse i

god afstand fra signalreguleringen, hvis der opstår en lang kø

af ventende trafikanter.

l

Afmarkning af personer ved.vejarbejder

I Danmark

skal personer, der befinder sig uden for det afmarkede arbejds-

område, bare vejvest, banderoler, overtrakstøj, arbejdstøj i

orange eller gul farve.

I Sverige

skal alle der arbejder på veje med almindelig trafik bare

advarselstøj i orange farve.

Det fremhaves, at det er alle personer, der arbejder på vejen,

kontrollanter og tilsyn (ingeniør), der skal bare advarselstøj.

(mindst vejvest).

Opsatningen af afmarkningen ved.vejarbejder

Opsatningen af afmarkningen er vist i en rakke tegningseksem-

ler, der er udført på grundlag af de beskevne regler.

Efter Danske

regler skal alle fardselstavler opsattes i begge vejsider,

(Højre - venstre) når derarbejdes på vognbaner.

Efter Svenske

regler er det kun tavlen vejarbejde" der skal opsattes i begge

vejsider.
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Er längden af vejarbejdet over 1 Km, skal der også opsattes en

undertavle med langden af arbejdsstrakningen.

Denne undertavle skal derfor andres, hvis längden af arbejds-

strekningen andres.

I tilfalde af at der er opsat en lokal hastighedsbegransning,

skal denne tavle opsattes i begge vejsider.

På større Danske

veje plejer man ved bevegeligt vejarbejde på veje med hurtig

eller tat trafik at afmarke arbejdsområdet mod de trafikerede

sider med "N 42" Kantafmarkningsplader

eller " N 44 " Markeringskegler, og der opstilles en mobil

afsparring ca 50 m før arbejdsområdet, eller en begransnings-

linie af markeringskegler/kantafmarkningsplader 100 - 200 meter

før arbejdsområdet.

I Frederiksborg Ami

er der i 1988 på veje med 4 vognbaner og midterrabat sket flere

påkørsler af den opstillede mobile afsparring.

I samarbejde med politiet er det besluttet at forbedre denne

afmarkning, således at der opstilles følgende :

2 stk "E16" Vognbaneforløbstavler min. 200 m før den mobile

afsparring.

1 stk "N42" Kantafmarkningsplade med elektronisk blink eller

pil og evt. flag min. 100 m før den mobile afsparring.

Der er ikke i 1989 sket nogen påkørsler af den mobile

afsparring, efter at denne forbedring er udført.

Efter Svenske

regler skal der ved et bevageligt vejarbejde på flerfältig väg

med tillåten hastighet 70 km/h och högre anvendes en afmarkning

ved arbejdspladsen samt en forvarslingstavle for vejarbejdet ca

4 - 700 meter fra arbejdpladsen.

Ved et vejarbejde i venstre kørebane skal der afmarkes i venstre

kørebane med en mobil afsparring ved arbejdsstedet samt en for-

varsling, der kun opsattes i højre vejside.
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I Danmark

har denne afmerkning varet anvendt, og der skete en påkørsel af

arbejdsredskabet, en malermaskine, og vejarbejderen blev drebt,

idet en lastbil tog udsigten til forvarslingstavlen, der kun var

opsat i højre vejside, oguheldsbilen blev ikke forvarslet og

kørte direkte ind i malermaskinen.

I Danmark

bliver afmarkningen ved vejarbejder på veje med 4 vognbaner

eller mere og midterrabat ved gradvis' indsnevring af kørebanen

udført med tavlen "N 42" Kantafmarkningsplader".

I Sverige

bliver afmarkningen udført med tavlen 1.3.2 " Påbudt passage "

i superstørrelse med en indbyrdes afstand på 3,5 meter, samt en

sluse af markeringskegler.

Denne 'Svenske'

afmarkning har varet anvendt ved vejarbejde i Frederiksborg Amt,

og denne afmarkning bevirkede en noget lavere hastighed ved

begyndelsen af vejarbejdet.

Reference

Der henvises til VTI meddelande nr 275,1975

"Effektmätning av ny metod för körfältsreduktion vid Vägarbete

på motorvägar"

Information ved vejarbejder

 

I Danmark og Sverige

 

Ved vejarbejder af nogen størrelse kan der opsattes en tavle

med information til trafikanterne om arten af arbejdet, samt

hvornår dette forvens at vare färdigt.
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Fig. 4 Vejinformation

En infonmationstavle med megen tekst kan ikke opfattes af

trafikanterne og derved virker tavlen ikke efter hensigten.

Til intern information for kontorpersonalet (telefonomstilling)

kan der laves en meddelelse (forskrift), der kan indeholde

følgende oplysninger:

Vejstrakningen som vejarbejdet omfatter.

Tidspunktet for vejarbejdet.

Typen af trafikregulering.

Navnet på den ansvarlige.

Navnet på evt. signalreparatør.

Denne meddelelse kan sendes til politiet, trafikselskabet og

redningstjenesten.

Ved mindre vejarbejder kan der opsattes en sarlig informations-

tavle med en "sarlig tekst", der tydeligt fortaller trafi-

kanterne om dette midlertidige vejarbejde. Denne tekst kan kun

anvendes ved dette serlige vejarbejde.
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Denne sarlige infcrmationstavle bliver forsynet med en tekst,

der kan fjernes igen, og derved kan tavlen anvendes flere gange.

I Frederiksborg Amt

har der varet anvendt en sarlig infcrmaticnstavle ved et mindre

vejarbejde med gul farve og følgende tekst i sort farve :

Hej ' venner '

Tag det roligt vejen

bliver meget bedre.

Andre afmmrkninger

Ved større vejarbejder, hvor hastigheden ved arbejdsstedet er

meget stor, er der i Sverige forsøgsvis opsat en serlig tavle,

der forteller trafikanten, hvilken hastighed denne kører.

Trafikantens hastighed registreres med en detektor, der er ned-

lagt i kørebanen.
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Fig. 5 Hastigheden der bliver kørt
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Forslag til nye undersøgelser

Denne gennemgang kan stille det spørgsmål, om der er noget, der

anvendes i Sverige, der med fordel kan anvendes i Danmark, samt

om der er noget, der anvendes i Danmark, der kan anvendes i Sve-

rige.

I Sverige

anvendes der en anden opstilling af afmarkningen til at ned-

satte hastigheden ved begyndelsen af et vejarbejde, samt en

anden type vejafmarkningstavle.

Denne afmarkning kan også anvendes i Danmark.

Afmarkningen ved et vejarbejde bør kontrolleres om aftenen

(i mørke) for at se, hvorledes refleksegenskaberne er, eller

om afmarkningen skal rengøres eller udskiftes.

Dette kan også anvendes i Danmark.

I Sverige

anvendes på veje med 4 vognbaner eller mere og midterrabat en

afmarkning, hvor trafikanten ikke behøver at opfatte i hvilken

side af vejen, der arbejdes.

Trafikanten ledes altid til højre og siden forbi arbejdspladsen.

Derved opnås en langere informationsstrakning og afmarkningen

opdeles i 2 afdelinger.

Derved opnås en sarlig "bufferstrakning", der kan virke yder-

ligere hastighedsdampende, og derved en lavere hastighed ved

begyndelsen af arbejdsområdet.

Ved et vejarbejde, hvor der er en indskrankning af vognbaner,

er det afgørende, at trafikanten, der skal andre køreretning,

får en tydelig og god information om dette.

Derfor anvendes en serlig tavle:

Nr 1.5.1.5.1."Körfältsförändringstavle"

Denne tavle forteller tydeligt trafikanten om indskrankningen af

vognbanen. Denne tavle kan også anvendes i Danmark.
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I Sverigg V

anvendes ved bevageligt arbejde på veje med tilladt hastighed 70

km/h eller højere en afsparringsvogn monteret med tavlen :

Nr 1.3.2 Påbjuden körbane" i superstørrelse.

Denne tavle i superstørrelse kan også anvendes i Danmark.

I Danmark

er der normalt ved alle vejarbejder onsat en lokal hastigheds-

begränsning. Denne angiver en max. .hastighed forbi arbejds-

pladsen, efter at der er foretaget en andring af kørselsret-

ningen.

Denne lokale hastighedsbegrensning skal gentages mindst pr. 500

meter.

Denne gentagelse er ikke anvendt i Sverige.

 

Fig. 6 Tidsbegranset lokal hastighed
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I Sverige

er der nogle steder hvor den lokale hastighedsbegransning er

tidsbegranset f.eks (7 - 17), denne form for afmerkning kunne

sikkert også indføres til anvendelse ved vejarbejder i Danmark.

Det skal bemarkes, at efter svenske regler er tidsangivelser

med timer uden parentes galdende alle hverdage undtagen dagen

før søn- og helligdage.

Dette er normalt en lørdag, men gelder også på følgende dage

(Skartorsdag og onsdag før Kristi Himmelfart m.v)

I Danmark

skal längdeafsparringen til adskillelse mellem fardselsareal og

arbejdsområde placeres, således at der er en fri afstand på

mindst 1 meter fra det egentlige arbejdsområde.

På afsparringsvogne anvendes der ofte en stor lysende pil med

elektronisk blink.

Denne pil lyser automatisk til den side, som

'Påbudt pasage'

angiver, og fortaller derved trafikanten på hvilken side af af-

merkningen, der skal køres.

I Danmark

er det normalt til ferdselstavler at anvende en refleksfolie

af type 3. (af type " Engineer grade "), der er normalt retrore-

flekterende og

ikke en kraftig retroreflekterende type 4

(af type ' High intensity ').

I Sverige anvendes normalt en refleksfolie af type 4

(af type ' High intensity ').
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Afmmrkning med fmrdselstavler og vejvisningstavler

2619951122

I Danmark

er det Justitsministeren, der fastsatter bestemmelser om udform-

ningen og betydningen af fardselstavler.

Justitsministeren kan bestemme, at tekniske regler og normer

vedrørende afmerkning udarbejdes i forbindelse med de af mini-

steren for offentliga arbejder fastsatte vejregler.

I Justitsministeriets " Bekendtgørelse om vejafmarkning " er

angivet typen af fardselstavler samt de på det almindelige vej-

net anvendte vejvisningstavler.

Vejdirektoratet har udarbejdet følgende:

" Vejregler for afmarkning med vejvisningstavler " 1986

Vejregler for afmerkning med ferdselstavler " 1989

I Sverigg

er det Trafikförfattningar der fastsatter bestemmelserne for

fardselstavler ogvejvisningstavler.

Trafiksäkerhetsverket udsender forskrifter dm fardselstavler og

vejvisningstavler.

Disse forskrifter udsendes som enkeltbladsystem, og dette bliver

ajourført flere gange om året.

Eardselstavler

 

I Danmark

må en afmarkning ikke etableres, eller bestående afmerkning en-

dres før der er indhentet samtykke fra politiet.

Et sådant samtykke er dog ikke nødvendigt ved opstillingog

andring af vejvisningstavler og kant- og baggrundsafmarkning,

men politiet kan af ferdselssikkerhedsmassige grunde forlange
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sådan afmarkning fjernet eller endret.

Afgørelse, om der skal etableres en lokal hastighedsbegrensning,

traffes af politiet efter forhandling med vejbestyrelsen.

Er vejen udlagt sam hovedvej, traffes afgørelsen af justits-

ministeren efter forhandling med vejbestyrelsen.

Klager over bestemmelser og afgørelser, der treffes af politiet,

afgøres tillige af justitsministeren.

Afgørelsen, om der skal opsattes en afmarkning med tavlen B 13

(Stop ved vejkyds), skal godkendes af justitsministeriet.

I Frederiksborg'Amt

er der regelmässigt møder med politiet,

' Trafiksikkerhedsudvalgsmøder '

hvor alle anmodninger om opsetning af ferdselstavler og andre

forslag til forbedring af trafiksikkerheden bliver drøftet.

Deltagerne i disse trafiksikkerhedsudvalgsmøder er trafik-

ingeniører fra amtets vejafdeling og politiinspektører / politi-

kommissarer fra amtets 3 politikredse, og der har altid *varat

enighed am.de afgørelser, der er foretaget.

Der er et møde om året, hvor politimesteren fra de enkelte poli-

tikredse og formanden for amtets tekniske udvalg deltager.

Der er også regelmässigt møde ' På stedet ' hvor der ved en be-

sigtigelse bliver besluttet, hvilken afmerkning der i dette

sarlige tilfalde er den bedste for trafiksikkerheden.

Disse trafiksikkerhedsudvalgsmøder blev påbegyndt i 1970 og har

bevirket, at der er et sardeles godt samarbejde med politiet om

mange forhold, med stort udbytte for alle.

I Sverige

bliver opsatningen af fardselstavler besluttet af vejbestyrelse

(kommunalbestyrelsen - vägverket).

Politiet kan forlange, at der opsettes en hastighedsbegrensning

for at forbedre trafiksikkerheden.

VTI Notat TF 55-16



18

Dette kan bevirke, at der bliver indført en for trafikanterne

urimelig lav lokal hastighedsbegrensning, idet politiet ikke

skal vurdere denne.

Klage over en lokal hastighedsbegransning i en kommune afgøres

i länsstyrelsen.

 

 

Fig. 7 Urrmelig lav lokal hastighedsbegransning
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Opsatning af fardselstavler

I Danmark

findes en ferdseltavle ' Eardselsfyr' P 11 Hellefyr

og dette hellefyr anvendes ikke i Sverige.

 

Fig. 8 Fardselfyr

Hellefyret er en god afmarkning til helleanlag i den tilstødende

vej (sidevej).

Hellefyrets runde form bevirker, at snavs mnm. ikke Sätter sig

fast på hele overfladen, men kun i en stribe på midten, og der-

før kan dele af hellefyret altid ses.
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Fig. 9 Snavs på tavler

I Sverigg

afmarkes helleanlag i sidevejen med piltavler i begge ender, og

på standeren monteres der 3 stk. kantafmerkningsplader for at

trafikanterne bedre kan observere sidevejshellen.
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Pig. 10 Rund tavle til helleanlag

Disse kantafmarkningsplader er meget modtagelige for snavs fra

de passerande biler.

Størrelsen af fardseltavlerne er ens for advarselstavler, men

forbudstavler har forskellige størrelser.

I Danmark anvendes følgende: I Sverigg anvendes følgende :

Overstørrelse 900 mm 900 mm

Standardstørrelse 700 mm 650 mm

Reduceret størrelse 500 mm 400 mm
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V Udførelsen af tavlen D 15 Påbudt kørebane er forskellig,

idet symbolet af pilen i Sverige er noget mindre.

På tavle i overstørrelse er bredden af skaftet ca 5,5 cm, og det

Danske pilskaft er ca 10 cm bredt.

 

Denne forskel bevirker, at den danske tavle er mere synlig i

mørke, idet den hvide farve reflekterer bedre .

I Danmark _

er der en tavle E 55 " Tattere bebygget område ", og denne angi-

ver området, hvor reglernefor tettere bebygget område galder.

I Sverigg

er der opsat 2 tavler med en lokal hastighedsbegransning på 50

Km/h, hvor området begynder.

l Sverige

er der på nogle mindre veje opsat nogle advarselstavler A 15 "

Farligt vejkryds med højrevigepligt "

I Danmark

anvendes denne advarselstavle normalt ikke, idet der i alle kry-

ds er indført nbetinget vigepligt.

I Danmark

kan der kun etableres en fodgangerovergang på veje med en til-

ladt hastighed 2:60 Km/h.

I Danmark

udføres afmarkningen af en fodgangerovergang med tavlen E 17 i

begge vejsider, og normalt etableres der sarskilt belysning

af fodgangerfeltet.

Denne afmarkning anvendes også, hvor der er en sarlig midter-

helle på den gennemgående vej.
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Fig. 11 Dansk fotgangerovergang

Der er udviklet et nyt belysningsarmatur til fodgengerfelter.

Anmaturet placeres på lave standere 1 bagkanten af fortovet

belyser fodgangerfeltet i en bredde af ca 5 meter.

En fodgenger, der står på fortovet, vil derfor i mørke kaste

skygge ud på kørebanen Og derved blive mere synlig.

I Sverigg

hvcr der på den gennemgående vej er anlagt en midterhelle,

det normalt, at afmarkningen er placeret på denne, og ikke

vejsiderne.
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Fig. 12 Svensk fodgengerovergang

I Danmark '1_

er en cykelsti med dobbeltrettet trafik afmerket med tavlerne

D 21 Cykelsti samt undertavlerne UD 21.1 og UD 21.3

Dobbeltrettet fardsel " og " Dobbeltrettet cykelsti ophører "

I Sverigg

er der ingen tavle, der angiver, at en dobbelt cykelsti ophører.

1 Danmark

bliver der på alle m0t0rveje - hovedveje og landeveje opstillet

kantafmerkningspale. Afstanden mellem palene er normalt 100 me-

ter. På disse kantafmerkningspale bliver monteret en plade, der

angiver vejens stationering (Kilometerangivelsen).

I vejsving og andre steder, hvor der er behov for kraftig marke-

ring, er afstanden mellem kantafmarkningspalene mindre,

men afstanden skal tilpasses 100 meter stationeringen.

VTI Notat TF 55-16



25

I Sverige

bliver der kun opstillet kantafmarkningspale på veje, der har en

bredde 2 7,0 meter,:men der opstilles ikke kantafmarkningspale

på1motorveje.

Afstanden mellem kantafmarkningspalene er 60 meter.

Vejens stationering er normalt ikke angivet.

På. motorvejen E 4 ved Jönköping, er der for hver 500 meter op-

stillet en serlig stationeringtavle påanedgravet stander.

På gamle veje er endnu mange gamle milesten, og disse milesten

bør man passe sarligt på, også hvor vejen bliver forbedret.
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Fig. 13 Mülesten
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I Sverige

er der på E 15 tavlen Vognbaner ved kryds normalt vist den

udførte afmarkningen på kørebanen.

Pâ tavlen er anvendt samme afstand.på ' mellemrum ' af midtlinie

og kantlinier.

Afmarkningen på kørebanen er følgende :

På en midtlinie er forholdet mellem streg og mellemrum 1:3

3 meter linie 0g 9 meter ophold.

På en kantlinie er forholdet mellem.streg og mellemrum 1:2

1 meter linie og 2 meter ophold.

I Danmark

skal der etableres Overhaling forbudt " med tavler, hvis der

på vejen bliver afstribet med sparrelinie for afgrensning mod

Vognbane for den modsatte ferdselsretning, hvis vejens oversigt

er tilstede.

 

Fig. 14 Dansk afstribet sparreflade
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Der skal også etableres tavler, hvis der etableres en Sparre-

flade foran venstresvingsbane uden helleanlag.

I Sverigg

kan der etableres sperreflade foran venstresvingsbane uden hel-

leanleg, og der skal ikke etableres "Overhaling forbudt" med

tavler.

' Jura ' fardselstavler

 

Fig. 15 Svensk afstribet sparreflade

I Sverige

er fardselstavlen B 16 ' Hovedvej ' den fardselstavle der er

anvendt mest.

Spørgsmålet er om.denne fardselstavle både i Sverige og Danmark

er opstillet på grundlag af ' jura '

Trafikanterne ' registrere ' normalt ikke qpstillingen af denne

fardselstavle. Der er også andre fardselstavler trafikanterne

ikke ' registrere '. Skal fardselstavler så opstilles 2??
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Pig. 16 Jura tavle?
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vejvisningstavler

 

I Danmark

er det normalt på vejvisningstavler at anvende en vejskrift med

store og små bogstaver, idet denne tekst er let at lase Og sam-

tidigt er det den skrift, der er anvendt på vejkort.

 

Fig. 17 Dansk vejskrift (forsøg med UV lys)

I Sverige

er det normalt på vejvisningstavler at anvende en vejskrift med

kun store bogstaver.

Det er kun på vejvisere til mindre steder, der anvendes en vej-

skrift med store og små bogstaver og samtidig er der anvendt en

anden farve på vejviseren.
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Fig. 19 Svensk vejskrift Store og små bogstaver
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I Danmark

er der for de rutenummererede veje udarbejdet et fjern- og nar-

mâlkatalog med angivelse af fjern- og nermål i begge retninger

på en vejstrekning.

I Sverige

er dette katalog også udarbejdet.

I Sverigg

anvendes der normalt en vejskrift på vejvisningstavler på 170 -

200 - 300 mm.

Ijnamnark
TT??'_""
ervejskriften, der normalt anvendes 143 - 170 - 202 - 240 - 285

- 3.40 -_ '405 og 485 mm.
Størrelsen > 240 mm anvendes på motorveje.

Det er den tilladte hastighed på vejen, der bestemmer størrelsen

af vejskriften.

Derved kan der forekomme forskellig størrelse af vejskriften

på vejvisningstavler i samme kryds.

Der kan anvendes 170 mm vejskrift på vejviseren visende sideve-

jen. Denne vejviser skal lases af trafikanten på langsgående

vej.

Der anvendes 143 mm vejskrift på vejviserne på den store vej.

Disse vejvisere er placeret i bagkanten af den store vej og skal

lases af trafikanterne på sidevejen, og deres hastighed er min-

dre.

I Sverige

bliver längden af vejvisere visende samme retning kun bestemt af

längden af teksten.

Derved fremkommer der forskellige längder af vejvisere opsat på

samme ophangning.

I Danmark

er tavlelangden ens på vejvisere monteret på samme ophangning.
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I Sverige

anvendes der normalt til alle tavler en refleksfolie af typen 4

' High intensity '.

I Danmark

anvendes der normalt til vejvisningstavler en refleksfolie af

typen 3 ' Engineer grade '.

På motorveje anvendes der altid en refleksfolie af

typen 4 ' High intensity '. 1

Der skal af hensyn til en tavles lasbarhed, hvor afstanden til

underkanten af tavlen er 2.2 meter, anvendes en vejskrift på 202*

mm, eller der kan anvendes en refleksfolie af typen 4 og en vej-

skrift på 170 mm.

Der henvises til vejregelforslag for

" Vejregler for vejtavlers lystekniske egenskaber " 1989

Efter samme bestemmelser skal retroreflektansen på en silketrykt

vejtavle vare mindst 70 % af tavlematerialets retroreflektans.

I Sverige

findes denne bestemmelse ikke og derved kan forekomme, at der

ved silketrykning af fardselstavler kan komme et tykt lag af

farve på tavlen, og derved nedsattes tavlens retroreflektans.

3 Danmark

anbefales det at indtegne vejvisningen over et område på et kort

for at man kan se, om der er kontinuitet mellem vejvis-

ningsmål på pilvejvisere og orienteringstavler.

Samtidigt kan det kontrolleres, om der er den samme konstante

afstand imellem vejvisningsmålene på hele vejstrekningen.

I Sverigg

anvendes der på diagramorienteringstavler

' et standard vejdiagram '

med samme stregtykkelse på alle ben i diagrammet.
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Fig. 20 Svensk diagramorienteringstavle

I Danmark

anvendes der normalt forskellige stregtykkelser og derved kan

det fremhawes, hvorledes vigepligten er i vejkrydset.

På Danske diagramorienteringstavler skal diagrammet tegnes med

det vejfcrløb, der er i krydset.

vejforløbet skal vare trafikanterne skal kører.

I Sverige

er der ikke anbefalet noget forhold rmellem højden/langden af

diagramsorienteringstavlen og derved fremkommer der tavle-

størrelser, hvor det astetiske udseende kan blive bedre.

I Danmark

anbefales det, at forholdet mellem tavlens højde og bredde bør

ligge mellem 0,57 og 1,75.
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Hundested* "

 

  

Fig. 21 Dansk diagramorienteringstavle

 

Fig. 22 Dansk diagramorienteringstavle
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På Svenske

tabelorienteringstavler anvendes der en pil, hvor längden af

pilskaftet bliver bestemt af antallet af tekstlinier.

Derved kan der fremhawes forkerte vigepligtforhold.

Reference

Der henvises til VTI. Meddelande nr 280 "Försök med körfälts-

förändringstavla och olika vägmärken."

I Danmark

bliver der på tabelorienteringstavler anvendt ens pile til alle

retninger og pilens placering er bestemt til midten af antallet

af tekstlinier.

I Sverige

er anvendelsen af skilteportaler meget udbredt og dette fremhe-

ver vejvisningen til de enkelte vejvisningsmål.

Pilene på disse portaltavler bør anbringes midt over det anviste

kørespor.

H E L 5 3 N G 8 O R G r v 2

H G T A L Å T T 0 C K H G L _i'l_':75i.r:;;:jv:> v'ii'EV'T-i;::.:gr' *He-,vr 4 * <-
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Fig. 23 Norsk trafikant. Hvor er vejen?
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I Danmark

skal pilene på portaltavler anbringes midt over det det anviste

kørespor.

I Sverige

er det normalt at opsatte en afstandstavle efter alle større

vejkryds, dette kan med fordel anvendes i Danmark.

ij
\

 

Fig. 24 Svensk avstandstavle
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Fig. 25 Afmerkning ved Svensk rundkørsel

I Sverigbi*

er afmarkningen ved nagle rundkørsler udført med skilteportaler,

hvor der på portavlen er anvendt en venstresvingspil 09 på kare-

banen er der qpmalet :med nogle venstresvingspile,

denne afmerkning kan vare noget vildledende,

Han skal køre højre omkring'i en rundkørsel

I Danmark

kan der til afmarkning af rundkørsler, anvendes nogle sarlige

pile der tydeligt fortaller trafikanten, at det er en rundkør-

sel.
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Fig. 26 Afmarkning ved Dansk rundkørsel

 

Pig. 27 Afmarkning ved Dansk rundkørsel
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statning af vejvisningstavler

I Sverigg

opsattes en vejvisningstavle normalt overfor en sidevej.

I Danmark

opsattes vejvisningstavler normalt i højre side ved en sidevej.

I Danmark

er der til hjälp for projekteringencaf galger, standere, og

skilteportaler udarbejdet følgende :

" Vejregler for projektering af afmarkningsmateriel excl.tav-

leportaler. " og

Vejregler for projektering af tavleportaler. "

Efter disse regler skal der anvendes standere med brudled ved

standerdiameter 2 76mm.

Der er udført påkørselsforsøg ved VTI af RHS- galgestandere med

brudled samt gitterstandere, der bliver anvendt i Danmark.

I Frederiksborg'nmt

anvendes der normalt til store vejvisningstavler gitterstandere,

idet disse bedre kan tåle vindbelastninger.

Ved RHS - galgestander med brudled, kan brudledet blive udløst

ved store vindbelastninger.
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Fig. 28 Gitterstander til store tavler i Danmark

Til opsatning af D 15 Påbudt passage. anvendes der ved hel-

leanleg en stander med samleflade og samlet med 2-4 stykker 6mm

bolte.

Derved er standeren ved en påkørsel let at reparere, idet bolte-

ne normalt kun skal udskiftes.
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Fig. 29 Dansk stander med samleflade

.vedligeholdelse af fardselstavler

I Danmark

bliver alle veje kontrolleret af vejmanden 2 -3 gange om ugen,

og større veje bliver kontrollerat hver arbejdsdag.

Påkørte skilte bliver repareret eller udskiftet.

Fardselstavler, der er meget tilsmudsede eller snavsede, bliver

VTI Notat TF 55-16



42

renholdt og sarligt i vintertiden, idet meget snavs nedsatter

tavlernes refleksegenskaber, og derved øges risikoen for en på-

kørsel.

Kantafmarkningspale, der er placeret i asfalten imellem køre-

banen og cykelfeltet, bliver renholdt eller udskiftet.

 

Fig. 30 Snavs på tavle

VTI Notat TF 55-16



43

Eardselsstriber

 

I Danmark

er det Justitsministeren, der fastsatter bestemmelser om udform-

ningen og betydningen af afmarkning på kørebanen.

Justitsministeriet kan bestemme, at tekniske regler og normer

vedrørende afmarkning på kørebanen udarbejdes i forbindelse med

de af ministeren for offentlige arbejder fastsatte vejregler.

I Justitsministeriets Bekendtgørelse om vejafmarkning " er der

angivet følgende typer af afmarkning på kørebanen.

Type Q : Lengdeafmerkning.

R : Pilafmarkning.

S : Tvarafmarkning.

T : Afmarkning for standsning og parkering.

V : Tekst og symboler.

Vejdirektoratet har udarbejdet følgende :

" Vejregler for afmarkning på kørebanen " 1984

Afmarkning på kørebanen, Almindelige arbejdsbeskrivelser

for materialer og udførelse,

AAB galdende for hovedlandeveje. " 1988

Der er følgende under udarbejdelse vedrørende lystekniske egen-

skaber for afmerkning på kørebanen :

" Vejregler for vejtavlers lystekniske egenskaber " (1990)

I Sverige

er det " Trafikförfattningar der fastsatter bestemmelser for

Vägmarkeringar.

Efter Vägmärkesförordningen anvendes der følgende Vägmarkeringar

4.1 : Längsgående afmärkningar.

4.2 : Tvärgående markeringar.

4.3 : Andra markeringa

De Danske

vejregler er udarbejdet i samarbejde med Politiet, Justits-

ministeriet, Vejdirektoratet og Vejbestyrelserne.
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Vejreglerne har varet til høring ved ministerier, vejbestyrel-

ser, politiet og branceforeninger, inden vejreglerne er blevet

endeligt godkendt.

I Vejreglerne er der med mange eksempler vist, hvorledes af-

markningen på kørebanen kan udføres og derved opnå en ensartet

afmarkning.

I Sverige

er der ikke udarbejdet nogen vejregler.for afmarkning på

kørebanen.

I Danmark

skal sparrelinie anvendes som midtlinie på strakninger, hvor

overhaling er forbudt efter fardselsloven.

Ved afgørelse af, om sparrelinie skal anvendes på uoverskuelig

bakke eller vejkurve, skal oversigten anses for " begranset ",

når oversigten mellem 2 punkter beliggende 1 meter over vejens

midtlinie er kortere end dobbelt stopsigt ved den tilladte ha-

stighed.

Längden af dobbelt stopsigt ved forskellige hastigheder er

fastlagt som :

Tilladt hastighed. Dobbelt stopsigt.

Km/timen. meter.

30 50

40 80

50 110

60 150

70 190

80 240

90 290
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I Sverige

er der ved at blive udarbejdetnye bestemmelser for afmarkning

på kørebanen.

Efter gamle (4.1 af 2.1.1967) bestemmelser skal der udføres

sparrelinier efter følgende :

Tilladt hastighed Kørebanebredde Frisigtlangde

Km/timen 4 meter meter

2 90 > 7.0 , 240

< 90 '5 7.0 195

70 S 6.0 160

50 S 7.0 120

Frisigtlengde anses som " begrenset ", når oversigten mellem

2 punkter er beliggende 1,2 meter over kørebanen, målt i en af-

stand af 1,5 meter fra den kørebanekant, (2.0 meter fra vejmid-

ten), der giver den korteste frisigtlengde.

Denne forskel i stopsigtelangden bevirker, at der i Danmark ud-

føres langere sparrelinier.

I Danmark

var längden af 2 gange stopsigt ved 80 km/h = 170 meter indtil

1984.

I 1984 blev längden af 2 gange stopsigt ved 80 km/h endret til

240 meter, og denne ändring bevirkede, at den totale längde af

sperrelinier i Frederiksberg Amt blev forøget med ca 115 % på

Hovedveje og ca 140 % på Landeveje.

1 Danmark

skal sparrelinie, der anvendes hvor oversigten er begranset,

have en langde af mindst 50 meter. Hvis oversigten er begrenset

på en strakning med längden 20 meter eller derunder, udelades

sparrelinien.

Hvis strakningen er mellem.20 meter og 50 meter, forlanges spar-

relinien bagud, således at dens langde bliver 50 meter.
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I Danmark

skal der anvendes midtlinier på hovedveje og landeveje, hvor

vognbanebredden er 2 2,75 meter.

Midtlinier på veje med en total kørebanebredde 2 5,50 meter.

Der bør anvendes kantlinier på hovedveje og landeveje med en

total kørebanebredde 2 5,90 meter.

 

Fig. 31 Midt og kantlinier i Danmark

I Sverige

bør der anvendes kantlinier på alle asfaltveje.

Der skal anvendes midtlinier på veje med en total kørebane-

bredde 2 6,00 meter.

På veje med en total kørebanebredde 2 7,00 meter skal der

anvendes varslingslinie på steder med begranset oversigt.

Vognbanebredden må normalt ikke blive større end 3,75 meter.

Kantlinien er derfor normalt 3,75 meter fra midtlinien.
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Fig. 32 Midt og kantlinier i Sverige

Der anvendes følgende målregler for ferdselsstriber

Hastighed

60 km/h

.>_ 60 km/h

Midtlinie M

Varslingslinie s 60 km/h

2 60 km/h

Kantlinie

på m0torvej
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Danmark

2,5 - 5,0

5,0 - 2,5

10,0 - 5,0

ubrudt

ubrudt

Hastighed

IA 50 km/h

50 km/hIV
IV 50 km/h

 

Sverige

3,0 - 3,0

3,0 - 9,0

9,0 - 3,0

1,0 - 2,0

ubrudt
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Der anvendes følgende bredde af ferdselsstriber :

Danmark Sverige

Midtlinie

Landevej 0,10 0,10

Motorvej 0,15 0,10

Kantlinie

Landevej 0,10 0,10

Motorvej 0,50 0,20 |

Ved tilfart 0,50 0,40

I Danmark

anvendes en ubrudt kantlinie til at begranse den del af køreba-

nen, der skal benyttes af motorkørende.

Ubrudt kantlinie må ikke overskrides af motorkøretøjer, undtagen

i forbindelse med standsning eller parkering eller ved kørsel

ind på eller ud fra vejen.

Køretøjer, der føres med 1av hastighed, kan deg, hvor det er

nødvendigt for at lette overhaling, overskride kantlinie på en

kortere strekning, mens overhalingen varer.

Kantlinie skal udføres punkteret ved rene svingbaner, krybespor,

buslommer samt i kryds. Bredden af denne kantlinie er 0,3 meter.

Ubrudt kantlinie anvendes fortrinsvis ved rabatter og nødspor.

I de tilfalde, hvor ubrudt kantlinie anvendes til at begrense

den del af kørebanen, der skal benyttes af motorkørende, er

bredden af belagningen til højre for kantlinien bestemmende for,

dm kantlinien skal vare bred eller smal.

Kantlinien skal vare smal (0,10 meter), når bredden af kantbanen

inklusive kantlinie er 0,2 - 0,8 meter.

Kantlinien skal vare bred (0,30 meter), når bredden af kant-

banen er 2 1,2 meter
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Kantlinie, som adskiller almindelige vognbaner fra sarlige baner

skal udføres bred.

Bred kantlinie adskiller :

Accelerationsbane fra vognbane for ligeudkørsel indtil

eventuel flettestrakning begynder.

Ren svingbane fra vognbane for andre retninger i kryds.

i

Krybespor, busbaner, nødspor, parkeringsbaner og cykel-

baner fra almindelige vcgnbaner.

Buslommer og parkeringsarealer fra kørebanen.

 

Fig. 33 Bred kantlinie ved svingbane i Danmark
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I Sverigg

er kantlinie normalt smal (0,10 meter) punkteret og placeret

3,75 meter fra midtlinien når bredden af kantbanen (vägren) er

2,75 meter.

Kantbanen (vägren) skal anvendes af fölgende :

Cykler - knallerter

Køretøjer der føres med en hastighed af <30 km/h

NB: Køretøjer kan for at hjälpe den øvrige trafiks

fremkommelighed anvende kantbanen.

En ubrudt kantlinie må ikke overskrides af motorkøretøjer,

undtagen i forbindelse med standsning eller parkering.

En dansk trafikant der kommer til Sverige, kan ikke forstå at

kantlinien er placeret midt på asfalten, og ikke ude ved

asfaltkanten.

 

Fig. 34 Kantlinie midt på asfalten i Sverige
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Fig. 35 Dansk sparreflade

 
Fig. 36 Dansk sparreflade med profileret struktur
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I Danmark

 

er sparreflade skraveret eller et helt hvidt areal på kørebanen,

på hvilket der ikke må køres, standses eller parkeres.

Såfremt sparrefladen begranses af en punkteret linie, kan trafi-

kanter under svingning dog køre over sperrefladen fra denne si-

de; Punkteret sparrelinie uden afbrydelse af skraveringen an-

vendes kun ud for ind - og udkørsler, hvor man vil tillade kryd-

sning af sparrefladen.

e

Helt hvide sparreflader anvendes ved små arealer, hvor skrave-

ring er vanskelig eller vil virke vildledende.

I Sverige

er sperreflader skraveret eller et helt areal på kørebanen, på

hvilket der ikke må køres. Et motorkøretøj må ikke med noget

hjul køre på sperrefladen.

Helt hvide sparreflader anvendes ved mindre sperreflader uden

skravering.

 

Fig. 37 Svensk afstribet sparreflade
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I Danmark

kan kørebaneafmerkningens karakteristiske udformning og egen-

skaber opdeles i 2 hovedgrupper :

Plan kørebaneafmmrkning.

Profileret kørebaneafmarkning.

Plan kørebaneafmerkning er afmarkning på kørebanen, hvor der

ikke er truffet sarlige foranstaltninger til at overfladen er

struktureret.

Profileret kørebaneafmarkning er afmarkning på kørebanen, hvor

der en serlig overfladestruktur, som sikrer, at regnvandet kan

bortdrenes.

Den serlige struktur ved profileret kørebaneafmarkning sigter

dermed på at give en bedre synlighed i regnvejr, og i sardeles-

hed i den belysningsform, der findes i billygtelys. Til gengäld

fører denne struktur normalt til ringere synsforhold i dagslys-

situationer med modlys.

Den sarlige struktur ved profileret kørebaneafmarkning er sam-

tidig hos de fleste typer ledsaget af en akustisk støj ved

overkørsel med et motorkøretøj, som gør sig galdende både for

motorkøretøjets fører som et signal (advarselssignal) og for

personer i vejens narhed som en gene.

I Danmark

anvendes der normalt profileret kørebaneafmarkning til kant-

linie.

På veje med sparreflader kan linie, der begranser sperrefladen,

samt dele af sperrefladen blive udført med profileret kørebane-

afmarkning.

På veje med 2 kørespor i den ene retning og 1 kørespor i den

anden retning, kan den dobbelte sparrelinie blive udført med

profileret kørebaneafmarkning.
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Det er vigtigt at motorkøretøjets fører bliver advaret ved et

akustisk signal (advarselssignal) ved kørsel på sparrelinien.

 

 

Dobbelt sparrelinie med profileret strukturFig. 38
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Fig. 39 Dobbelt sparrelinie med profileret struktur
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Funktionkrav

I Danmark

55

skal kørebaneafmerkningen ved aflevering og gennem afhjalpnings-

perioden opfylde krav til :

Lystekniske egenskaber.

Friktion.

Akustisk støj

Udseende (bortslidte arealer).

Kravene til lystekniske egenskaber er ved ny afmerkning :

Plan kørebaneafmerkning

Profil kørebaneafmarkning

Billygtelys

SL

Danmark Sverige

tør Våd tør Våd

160 - - -

200 20 - -

I garantiperioden skal kørebaneafmarkningen ved.målinger i

perioden 1/5 - 15/10 på ren og tør kørebane vare :

Plan kørebaneafmarkning

Profil kørebaneafmarkning
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80 75 -

100 - -




