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Nyt siden 
sidst. 

• BEK nr. 532 af 22/04/2022 – ændringsbekendtgørelse afmærkning
af vejarbejde. 

• Rettelsesblad 2

• TMA til anvendelse på Statsvejnettet

• Nye principskitser for motorvejsarbejde

• Nye Udbudsforeskrifter for færdselsregulerende foranstaltninger

• Ny tavleoversigt



Ny ændringsbekendtgørelse

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. maj 2022



Ændringer I BEK.

• » TMA-system
• » Beskyttelsesmodul



TMA-System

Nyt begreb: TMA-System.
TMA +    Køretøj

TMA - System

TMA-system: Køretøj inklusiv TMA og 
vejafmærkning som på en afspærringsvogn



TMA-System

• »§ 53. Et TMA-system skal have en køreklar vægt 
på mindst 10,8 tons, når det anvendes på motorveje 
og motortrafikveje samt på veje med en permanent 
hastighedsbegrænsning på 90 km/h eller højere. På 
øvrige veje skal TMA-systemet have en køreklar vægt 
på mindst 4,5 tons.



TMA-System
§ 2  

Stk. 2. Til og med den 31. december 2022 kan en TMA, der tidligere er accepteret anvendt og testet på baggrund 
af NCHRP 230 eller Manual for Assessing Safety Hardware 2009, bruges, jf. bekendtgørelse nr. 818 af 22. juni 2017 
om afmærkning af vejarbejder mv.

Stk. 3. Fra den 1. januar 2023 skal en ny TMA være testet og godkendt efter Vejdirektoratets anvisninger.

Stk. 4. Til og med den 30. juni 2025 kan en TMA, der er testet på baggrund af den engelske standard UK TD49/07 
»Requirements for lorry mounted crash Cushions«, godkendes efter vurdering af testen, jf. bekendtgørelse nr. 818 
af 22. juni 2017 om afmærkning af vejarbejder mv.
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TMA-System
§ 2  

Stk. 5. Til og med den 30. juni 2025 kan en TMA med en faktisk totalvægt på 4,5 tons anvendes jf. bekendtgørelse 
nr. 818 af 22. juni 2017 om afmærkning af vejarbejder mv.

Stk. 6. Til og med den 30. juni 2030 kan en TMA opfylde NCHRP 350, testmetode 3-50, 3-51, og mindst en af to 
følgende: 3-52 og 3-53, jf. bekendtgørelse nr. 818 af 22. juni 2017 om afmærkning af vejarbejder mv.

Stk. 7. Fra den 1. januar 2028 skal et nyt TMA-system, have en køreklar vægt på mindst 10,8 tons og når de 
henstilles, være afbremset på for- og bagaksler.



Rettelsesblad 2

Rettelse udarbejdet 17.05.2022 



Rettelsesblad 2

Afsnit 7.13 omkring afmærkningsvogne udgår i håndbogen og erstattes med det nye fra rettelsesbladet. 



TMA til anvendelse på Statsvejnettet 

https://www.vejdirektoratet.dk/segment/kls/trafikafvikling/tma-til-anvendelse-paa-statsvejnettet



TMA til anvendelse 
på Statsvejnettet 
Bilag 

• Ønsker man at få 
godkendt nye TMA-
Systemer beskrives det 
materiale der skal sendes 
frem i dokumentet; Bilag 



Beskyttelsesmodul 



Nye principskitser til motorveje

Udgivet d. 14/3 – 2023.

https://vejregler.dk/h/7e0fba84-06dd-483b-898a-c7b3e3affaa1/b827c4e814e945d0b91d26e867859adc?showExact=true



Nye principskitser til motorveje
Generelle ændringer:

• Undertavle til A 39 er ændret fra ”0,2 - x km” til ”0 - x km”

• C 55 tavle ”120” er tilføjet som mulig tavle i ophørssnit

• Bredden af kørespor på overledte strækninger er øget fra 3,25 m til 3,50 m. 



Nye skitser

• M0711 Ny principskitse for arbejdsprocesser på rampespor og i venstre rabat langs rampen. 
• M0712 Ny principskitse for kørende vejarbejder i 1. vognbane med spærret frakørsel. 
• M0713 Ny principskitse for kørende vejarbejde i 1. vognbane forbi åben frakørsel. 
• M0714 Ny principskitse for kørende vejarbejde i 1. vognbane forbi åben tilkørsel. 
• M0715 Ny principskitse for kørende vejarbejde i 1. vognbane forbi åben frakørsel. 
• M0716 Ny principskitse for kørende vejarbejder i 1. vognbane med spærret frakørsel. 
• M0717 Ny principskitse for kørende vejarbejde i 1. vognbane forbi åben tilkørsel. 
• M0806 Ny principskitse for arbejdsadgang i yderside, nødspor og rabat. 
• M0811 Ny principskitse for indkørsel fra tilkørselsrampe i venstre side.



M0713 Ny principskitse for kørende vejarbejde i 1. vognbane forbi åben frakørsel. 



M0811 Ny principskitse for indkørsel fra tilkørselsrampe i venstre side.



Færdselsregulerende foranstaltninger

Udbudsforskrift for Færdselsregulerende 
foranstaltninger indeholder:
• Vejledning (Vejl.) 

• Arbejdsbeskrivelse, paradigme (AAB/SAB-P) 
• Udbudskontrolplan, paradigme (UKP-P)

De nye regler gælder for midlertidige færdselsregulerende foranstaltninger 



Færdselsregulerende foranstaltninger
- Terminologi



Færdselsregulerende foranstaltninger
- Beskrivelser



Færdselsregulerende foranstaltninger
- SAB



Ny tavleoversigt 



Instruktion – Råden over 
vejareal
Nye kursuskrav



Opdatering af Instruktion
• Instruktionen indeholder bl.a:

• Lovgrundlag
• Typer af arbejder
• Rådighedstilladelse
• Tidsfrister
• Entreprenørens pligter
• Krav til kursusdeltagelse
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De nuværende krav
• Der findes overordnet tre 

kurser:
• (Vejen som arbejdsplads E-

learning)
• Vejen som arbejdsplads AMU
• Vejen som arbejdsplads Trin I
• Vejen som arbejdsplads Trin II
• (Vejen som arbejdsplads Trin III)
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Udfordringer med nuværende krav
• Det er svært at skelne Vejen Som Arbejdsplads (AMU) og Vejen Som 

Arbejdsplads Trin I både mht. indhold og krav
• Kursernes indhold skyder i nogle tilfælde forbi målgruppen, f.eks. ”VSA 

E-learning”
• Meget fokus på afmærkning, mindre fokus på arbejdsmiljø
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De nye krav
• Kurset ”E-learning” udgår
• Vejen Som Arbejdsplads (AMU) 

skifter navn til Sikkerhed Ved 
Vejarbejder (SVV)

• Kravene er i højere grad stillet 
efter medarbejderens opgaver

• Mere fokus på arbejdsmiljø
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Mere fokus på arbejdsmiljø
• Sikkerhed Ved Vejarbejder bliver et helt nyt kursus
• Det vil overvejende handle om egen sikkerhed
• Kursusmaterialet implementeres 1. halvår 2023
• Efterfølgende vil Trin I og Trin II blive opdateret med mere indhold om 

arbejdsmiljø
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Sikkerhed Ved Vejarbejder
• Deltagerne

• Af- og pålæsser materialer og lign. bag afspærring
• Arbejder bag afspærring
• Vejservice og lign. med eget køretøj som afmærkning

• Udgangspunktet er deres hverdag:
• Hvordan er man sikker til fods
• Hvordan er man sikker i et arbejdskøretøj/maskine
• Hvornår er man tilstrækkeligt sikret af afspærringen
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Sikkerhed Ved Vejarbejder
• Der bliver færre love, regler og konkrete vejledninger
• Kurset inddrager og relaterer til deltagernes hverdag
• Dialogøvelser
• Dilemmaer – Må vi insistere på sikkerhed, selvom det medfører ekstra 

udgifter?
• Planlægning

• Husk pladsbehov, arbejdsprocesser osv.
• Inddrag medarbejderne

• Under vejarbejdet
• Den enkeltes beslutninger er afgørende for sikkerheden
• Hvad gør vi, når sikkerheden ikke er tilstrækkelig?
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