
23.05.2013 
 

 
 
 

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 

  Charlotte Sejr cslp@vd.dk 7244 2340 

Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450 
Postboks 529 Telefon 7244 2200 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

Call for Papers 2013 

Anlæg og tilsyn 

• CE-mærkning af vejudstyr 

Når Vejdirektoratet udbyder sine anlægsprojekter, vil der være en del vejudstyr inkluderet. Nu er den 
sidste type vejudstyr også blevet underlagt kravet om CE-mærkning, nemlig afmærkningsmateriel. 
Dette betyder, at belysningsmaster, autoværn, støjskærme og afmærkningsmateriel kun må indkøbes 
som CE-mærket. 
 
Kravet om CE-mærkning af vejudstyr, har afstedkommet en anderledes måde for Vejdirektoratet at 
udbyde projekter på, da disse nu skal indeholde funktionskrav, for det pågældende vejudstyr, hvilket 
kan være en udfordring i dagligdagen, da der er æstetiske ønsker, krav om kompatibilitet og 
driftsmæssige hensyn at tage. 
 
Da emnet CE-mærkning er et meget bredt og stort emne, som alle medarbejdere i Vejdirektoratet eller 
kommunerne ikke kan forventes at have en dybere viden om, har Vejdirektoratet udarbejdet et 
oversigtsskema for hver type vejudstyr, der umiddelbart kan anvendes på det danske vejnet. Af 
skemaet fremgår CE-mærke eller ej samt de funktioner, den enkelte type vejudstyr indeholder. 

Oversigtsskemaet skal betragtes som et ”håndteringsværktøj” og kan anvendes af den projekterende, 
den bydende og tilsynet.  

Under indlægget på 20 min. vil der blive fortalt om hvordan Vejdirektoratet håndterer den helt 
lavpraktiske del af kravet om CE-mærkning indenfor vejudstyr, således de projekterende, uanset om 
man er ansat i stat eller kommune og de udførende, alle har en ”hands-on” fornemmelse af, hvad det 
egentlig er, at CE-mærkning af vejudstyr betyder for ”mig”. 

Der har undertegnede bekendt ikke været lignende emner de sidste mange år. Grunden til, at 
undertegnede tilmelder emnet i år er, at kravet om CE-mærkning nu er implementeret indenfor alle 
emner af vejudstyr samt Vejdirektoratet gennem de sidste mange år, har fået udarbejdet nogle simple 
hjælpeværktøjer for, hvordan dette kan håndteres.  

 

Med venlig hilsen 
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