ØVEOPGAVE TIL VEJEN SOM ARBEJDSPLADS TRIN II:
TILSYN MED AFMÆRKNING UD FRA BILLEDER.

Trin II Øveopgave
 Du skal besvare hvert spørgsmål ved at:
o Skrive det korrekte svar
o Skrive en henvisning til Håndbogen, der underbygger dit svar,
f.eks.
 ”Signalanlæg ved vejarbejder kræver samtykke fra Politiet,
HB s. 23”
 Når du har svaret på alle spørgsmål, kan du rette din opgave med
facitlisten på de bagerste sider.
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2-SPORET VEJ I ÅBENT LAND
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4-SPORET VEJ I ÅBENT LAND
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2+1-VEJ I ÅBENT LAND
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4-SPORET VEJ I ÅBENT LAND
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2-SPORET VEJ I ÅBENT LAND
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MOTORVEJ
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Opgave 1: 2-sporet vej i åbent land
1a: Hvilken type reflekstøj skal vejarbejderne have på?
□ Ingen krav, når der anvendes afspærringsvogn med gul blinkende pil
□ Klasse 1
□ Klasse 2
□ Klasse 3
Henvisning: _____________________________________________________________________________
1b: Er afspærringsvognen anvendt korrekt mht. lys og tavler? (find 3 fejl)
Fejl 1
Fejl 2
Fejl 3

Henvisninger: ____________________________________________________________________________
1c: Er afspærringsvognen placeret korrekt?
□ Afspærringsvognen skal altid placeres længst mod højre
□ Afspærringsvognen bør placeres max. 10 m fra arbejdsstedet af hensyn til trafikken
□ Afspærringsvognen bør placeres min. 50 m fra arbejdsstedet af hensyn til vejarbejdernes sikkerhed
□ Der er ikke krav til placering af afspærringsvognen
Henvisning: _____________________________________________________________________________
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1d: Er den midlertidige kørebaneafmærkning korrekt?
□ Ved vejarbejder må der kun anvendes gul kørebaneafmærkning
□ Spærrelinje udført som enkeltlinje skal være gul
□ Spærrelinjen skal demarkeres ved afspærringsvognen for at trafikken lovligt kan passere forbi
□ Ved midler dige vejforløb skal al kørebaneafmærkning udføres i mindst 30 cm bredde.
Henvisning: _____________________________________________________________________________
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Opgave 2: 4-sporet vej i åbent land med generel hastighedsbegrænsning
2a: Er der risiko for at forårsage trafikuheld med denne afmærkning?
□ Nej, der er ikke fejl, der kan forårsage trafikuheld
□ Ja, traﬁkværnet er for lavt
□ Ja, N 42 står for tæt på kantlinjen i højre side
□ Ja, kørebaneafmærkningen skal demarkeres
Henvisning: _____________________________________________________________________________
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Opgave 3: 2+1-vej i åbent land med generel hastighedsbegrænsning
3a: Containeren er henstillet under hele vejarbejdet, som tager to uger. Er der krav til afstanden imellem
trafikken og containeren?
□ Nej, containere, der er en del af et vejarbejde, anses ikke som værende påkørselsfarlig
□ Ja, men containeren er placeret i arbejdsområdet og skal derfor ikke afskærmes yderligere
□ Ja, der skal være minimum 3 meters afstand til trafikken, medmindre containeren er afskærmet
□ Ja, der skal være minimum 6 meters afstand til trafikken, medmindre containeren er afskærmet
Henvisning: _____________________________________________________________________________
3b: Begrænsningslinjen vurderes at have den rigtige hældning, men er den i øvrigt udført korrekt?
□ Ja, den er udført korrekt
□ Nej, der må ikke benyttes Z 93 på veje, der ikke er motorveje
□ Nej, afstanden imellem N 42 er for kort
□ Nej, N 42 er forkert størrelse
Henvisning: _____________________________________________________________________________
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Opgave 4: 4-sporet vej i åbent land med generel hastighedsbegrænsning
4a: Udgravningen vurderes at være 3 meter dyb, og afstanden til kørebanekant er 4 meter. Er det
nødvendigt at afskærme udgravningen?
□ Nej, udgravningen ligger udenfor sikkerhedszonen
□ Ja, der skal opsættes trafikværn uanset, om der arbejdes eller ej
□ Nej, så længe der ikke udføres manuelt arbejde i udgravningen
□ Ja, der skal som minimum opsættes betonklodser 1 meter eller længere fra kørebanekanten
Henvisning: _____________________________________________________________________________
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Opgave 5: 2-sporet vej i åbent land med generel hastighedsbegrænsning
5a: Beskriv hvor A 39 skal placeres ifht. vejarbejdet:

Henvisning: _____________________________________________________________________________
5b: Billedet er taget efter fyraften. Er arbejdsområdet efterladt korrekt?
□ Ja, alt materiel står udenfor kørebanen og er derfor ikke til fare for trafikken
□ Nej, gravemaskinen skal afmærkes som stationært vejarbejde og flyttes mindst 3 m væk fra vejen
□ Nej, gravemaskinen skal afmærkes som stationært vejarbejde og flyttes mindst 6 m væk fra vejen
□ Nej, der skal som minimum afmærkes med ét Z 93 Gult blinksignal, synligt fra alle sider
Henvisning: _____________________________________________________________________________
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Opgave 6: Motorvej med lokal hastighedsbegrænsning 80 km/h
6a: Er begrænsningslinjens hældning korrekt?
□ Ja, der er ikke krav ved kortvarige vejarbejder
□ Nej, den skal min. være 1:10
□ Nej, den skal min. være 1:20
□ Nej, den skal min. være 1:30
Henvisning: _____________________________________________________________________________
6b: Hvor bør afstanden mindst være fra begrænsningslinjens start til arbejdsstedet ved udførelse af
manuelt vejarbejde?
□ 50 m
□ 90 m
□ 115 m
□ 150-250 m
Henvisning: _____________________________________________________________________________
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Opgave 7: Motorvej med lokal hastighedsbegrænsning 80 km/h
7a: Find to fejl på dette billede, som kan være medvirkende til trafikuheld
Fejl 1:

Henvisning: _____________________________________________________________________________
Fejl 2:

Henvisning: _____________________________________________________________________________
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Opgave 8: Motorvej med lokal hastighedsbegrænsning 80 km/h
8a: På billedet er vejarbejderne i gang med at opstille et trafikværn. Udføres arbejdet korrekt?
□ Ja, det udføres korrekt
□ Nej, der bør ikke løftes trafikværn ud mod kørende trafik
□ Nej, vejen skal al d spærres for alt trafik, når afmærkningen etableres
□ Nej, der skal stå en observatør, som kan dirigere trafikken
Henvisning: _____________________________________________________________________________
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1a: Hvilken type reflekstøj skal vejarbejderne have på?
□ Ingen krav, når der anvendes afspærringsvogn med gul blinkende pil
□ Klasse 1
□ Klasse 2
■ Klasse 3
Henvisning: HB s. 184
1b: Er afspærringsvognen anvendt korrekt mht. lys og tavler? (find op til 3 fejl)
1) D 15 fjernes eller tildækkes
2) Lyspilen skal slukkes, da der ikke må påbydes til passage til vognbaner med modkørende trafik.
3) Færdselstavler som f.eks. A 39 bør ikke placeres i feltet med lyspil/kryds – Se eksempler i bilag 7 s.
206
Henvisning: HB s. 163 og HB s. 203-207
1c: Er afspærringsvognen placeret korrekt?
□ Afspærringsvognen skal altid placeres længst mod højre
□ Afspærringsvognen bør placeres max. 10 m fra arbejdsstedet af hensyn til trafikken
■ Afspærringsvognen bør placeres min. 50 m fra arbejdsstedet af hensyn til vejarbejdernes sikkerhed
□ Der er ikke krav til placering af afspærringsvognen
Henvisning: HB s. 165
1d: Er den midlertidige kørebaneafmærkning korrekt?
□ Ved vejarbejder må der kun anvendes gul kørebaneafmærkning
■ Spærrelinje udført som enkeltlinje skal være gul
□ Spærrelinjen skal demarkeres ved afspærringsvognen for at trafikken lovligt kan passere forbi
□ Ved midler dige vejforløb skal al kørebaneafmærkning udføres i mindst 30 cm bredde.
Henvisning: HB s. 161
2a: Er der risiko for at forårsage trafikuheld med denne afmærkning?
□ Nej, der er ikke fejl, der kan forårsage trafikuheld
□ Ja, traﬁkværnet er for lavt
□ Ja, N 42 står for tæt på kantlinjen i højre side
■ Ja, kørebaneafmærkningen skal demarkeres
Henvisning: HB s. 63
Udover at kørebaneafmærkningen leder trafikanterne ind i trafikværnet, så brydes deres sigte heller ikke, og
det ser derfor ud som om, at vejen fortsætter ligeud, selvom vejforløbet er ændret. Der burde være placeret
høje (145 cm) N 42 rundt i forsætningens kurve, dels så trafikanten ikke har et ubrudt sigte ud over den
spærrede del af vejen, og dels så det midlertidige vejforløb gøres ekstra synligt, hvor trafikanten skal
foretage en manøvre – altså i kurven.
Dette er bl.a. beskrevet i Trafikafviklingsplaner på statsveje s. 23
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3a: Containeren er henstillet under hele vejarbejdet, som tager to uger. Er der krav til afstanden imellem
trafikken og containeren?
□ Nej, containere, der er en del af et vejarbejde, anses ikke som værende påkørselsfarlig
□ Ja, men containeren er placeret i arbejdsområdet og skal derfor ikke afskærmes yderligere
□ Ja, der skal være minimum 3 meters afstand til trafikken, medmindre containeren er afskærmet
■ Ja, der skal være minimum 6 meters afstand til trafikken, medmindre containeren er afskærmet
Henvisning: HB s. 44 (og s. 110). Vær her opmærksom på, at § 14 ikke gælder containere, som det fremgår i
teksten under bekendtgørelsen.
3b: Begrænsningslinjen vurderes at have den rigtige hældning. Men er den i øvrigt udført korrekt?
□ Ja, den er udført korrekt
□ Nej, der må ikke benyttes Z 93 på veje, der ikke er motorveje
□ Nej, afstanden imellem N 42 er for kort
■ Nej, N 42 er forkert størrelse
Henvisning: HB s. 76
4a: Der er udført en udgravning som vurderes at være 3 meter dyb. Afstanden til kørebanekant er 4 m. Er
det nødvendigt at afskærme udgravningen?
□ Nej, udgravningen ligger udenfor sikkerhedszonen
■ Ja, der skal opsættes trafikværn, uanset om der arbejdes eller ej
□ Nej, så længe der ikke udføres manuelt arbejde i udgravningen
□ Ja, der skal som minimum opsættes betonklodser 1 meter eller længere fra kørebanekanten
Henvisning: HB s. 44-46
5a: Beskriv hvor A 39 skal placeres ifht. vejarbejdet;
Udenfor tættere bebygget område opsættes advarselstavler normalt mellem 150 og 250 m før farestedet.
Henvisning: HB s. 64
5b: Billedet er taget efter fyraften. Er arbejdsområdet efterladt korrekt?
□ Ja, alt materiel står udenfor kørebanen og er derfor ikke til fare for trafikken
■ Nej, gravemaskinen skal afmærkes som stationært vejarbejde og flyttes mindst 3 m væk fra vejen
□ Nej, gravemaskinen skal afmærkes som stationært vejarbejde og flyttes mindst 6 m væk fra vejen
□ Nej, der skal som minimum afmærkes med ét Z 93 Gult blinksignal, synligt fra alle sider
Henvisning: HB s. 110
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6a: Er begrænsningslinjens hældning korrekt?
□ Ja, der er ikke krav ved kortvarige vejarbejder
□ Nej, den skal min. være 1:10
□ Nej, den skal min. være 1:20
■ Nej, den skal min. være 1:30
Henvisning: HB s. 76
6b: Hvor bør afstanden mindst være fra begrænsningslinjens start til arbejdsstedet ved udførelse af
manuelt vejarbejde?
□ 50 m
□ 90 m
■ 115 m
□ 150-250 m
Henvisning: HB s. 79-80 (og s. 47)
7a: Find to fejl på dette billede, som kan være medvirkende til trafikuheld
Fejl 1:
Længdeafmærkning på kørebanen leder ind på arbejdsområde/afspærringen, hvilket kan få trafikanterne til
ikke at erkende forsætningen i vognbanens forløb. Der er derfor risiko for, at trafikanterne ”snydes” til at
køre ind i trafikværnet.
HB s. 63
Fejl 2:
N 42 Kantafmærkningsplader er ikke høje nok (de skal være 145 cm). Der er derfor risiko for, at trafikantens
sigte ikke brydes tilstrækkeligt, hvilken kan medføre, at trafikanten ikke erkender forsætningen i vejforløbet
og kolliderer med trafikværnet.
HB 76
8a: På billedet er vejarbejderne i gang med at opstille et trafikværn. Udføres arbejdet korrekt?
□ Ja, det udføres korrekt
■ Nej, der bør ikke løftes trafikværn ud mod kørende trafik
□ Nej, vejen skal al d spærres for alt trafik, når afmærkningen etableres
□ Nej, der skal stå en observatør, som kan dirigere trafikken
Henvisning: HB s. 170-171
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