
Simon Spanggaard er en af Danmarks førende specialister inden for vejafmærkning. 
Simon har masser af erfaring med, hvor det kan gå galt, og hvad man kan gøre ander-
ledes. Gennem konkrete eksempler fra virkeligheden hjælper han bl.a. kursisterne med at 
forstå, hvorfor tavler og kørebaneafmærkning kan forvirre mere, end det gavner. 

Simon giver også kursusdeltagerne indsigt i, hvad der virker og ikke virker, hvis man vil 
have trafikanterne til at følge vejafmærkningen efter hensigten. Ved at forstå 
baggrunden for trafikanternes irrationelle adfærd bliver medarbejderen bedre til 
at projektere og udføre vejafmærkning, der virker efter hensigten.  

Simon Spanggaard
Vejingeniør hos Spanggaard &
Virenfeldt ApS og specialist i 

vejafmærkning.
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KURSER I  VEJAFMÆRKNING
T IL  KAMP MOD OVERFLØDIG  OG 
FORVIRRENDE VEJAFMÆRKNING

Selv erfarne medarbejdere får ny viden med hjem:

“Jeg havde et godt kendskab til færdselstavler og 
lovgivning inden kursusstart. Men jeg må erkende, at jeg 

også har fået nyt med hjem.“

Manohari Tissera, civilingeniør i Køge Kommune



Kursus i vejafmærkning 
for alle medarbejdere samtidig

Det er kommunernes ansvar at overholde de mange bindende 
bestemmelser og regler om vejafmærkning. Flere kommuner har 
derfor efterspurgt, at kurserne i vejafmærkning kan afholdes direkte 
hos virksomheden. 

Fra efteråret 2019 tilbyder vi at afholde kurser for op til 20 
medarbejdere på arbejdspladsen. Pakken består af to éndags-kurser 
samt det forberedende e-learningskursus i regler om færdselstavler, 
vejvisning og kørebaneafmærkning til i alt kr. 95.000. 

Grundkursus kan tages 
som e-learningkursus 

Har du behov for at blive opdateret om de seneste ændringer ift.  
vejafmærkning, eller er du helt ny på området, så er det nu muligt at 
tage et grundkursus hjemme foran din egen pc, når det passer dig.

Med udgangspunkt i færdselsloven og vejreglerne giver e-learnings-
kurset dig grundig indføring i alle relevante love og bekendt-
gørelser vedrørende færdselstavler, kørebaneafmærkning mv.

Færdselstavler, Vejvisning
og Kørebaneafmærkning

Som supplement til e-learningskurset findes der tre udvidede éndags-
kurser, som går i dybden med udformning og anvendelse af hhv.:

• Færdselstavler
• Vejvisning
• Kørebaneafmærkning

Ved køb af ét af ovenstående kurser får du gratis adgang til 
e-learningskurset, der er en forudsætning for deltagelse på de 
udvidede kurser.

VIRKSOMHEDSKURSUS NYHED UDVIDEDE KURSER
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