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Sikkerhed ved vejarbejder – et fælles ansvar  
Undersøgelser peger på, at årsagerne til ca. 2/3 af ulykkerne på byggepladser kan føres til-
bage til svigt i planlægningen – hos enten projekterende, bygherre eller entreprenør. Der er 
derfor behov for, at alle parter bliver bedre til at tænke arbejdsmiljøhensyn ind i planlæg-
ningen af arbejdet. Vejreglen om afmærkning af vejarbejder giver de tre aktører redskaber 
til at gøre dette. 
 
I håndbogens afsnit 2 er de forskellige aktørers roller og opgaver ved vejarbejder beskre-
vet. I dette indlæg stilles skarpt på hvordan aktørerne i fællesskab kan få skabt sikre ram-
mer om arbejdet; 

• Aktørernes opgaver og pligter ift. arbejdsmiljøloven v/ Holger Delfs fra Arbejdstilsy-
net  

• Praktiske erfaringer fra NCC Industry (v. Helle Rømer) og Lejre Kommune (v. Louise 
Borchersen Brøndum) om samarbejdet mellem bygherre og entreprenør 

 
 
Ny opdateret udgave af håndbog om afmærkning af vejarbejde 
Håndbogen om afmærkning af vejarbejder mm. udkom i september 2017 i en opdateret ud-
gave. Ændringerne er denne gang langt fra så omfattende, som da den tidligere udgave ud-
kom i oktober 2013 og var resultatet af en omfattende revision af den hidtidige vejregel. Si-
den udgivelsen i 2013 har der været stillet en lang række spørgsmål fra branchen, som vej-
regelgruppen har gennemgået og besvaret gennem et Spørgsmål & Svar hæfte. Der blev li-
geledes udgivet et tillægshæfte, som især har indeholdt yderligere arbejdsprocesser med 
tilhørende beskyttelsesniveauer. De ekstra arbejdsprocesser er blevet behandlet af arbejds-
gruppen, efterhånden som behovet og forespørgslerne er sendt til gruppen. Begge hæfter er 
blevet opdateret flere gange siden 2013. 
 
Vejregelgruppen arbejdede i 2015-17 med en opdatering med udgangspunkt i ovennævnte 
spørgsmål og svar. Derudover er håndbogens henvisninger til love og bekendtgørelser 
ajourført ligesom teksten i flere afsnit er blevet gjort tydeligere og forhåbentligt lettere for-
ståelige. 
 
Håndbøgerne med afmærkningsplaner for byer, åbent land og motorveje er ligeledes opda-
teret og suppleret med yderligere planer. 
 
Håndbogen er henvendt til alle interessenter ved vejarbejder eksempelvis vejmyndigheder, 
bygherrer, projekterende, tilsynsførende, entreprenører, politi, beredskab og Arbejdstilsy-
net. 
 
 


