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Høring:
Hermed udsendes forslag til opdateret håndbog ”Grundlag for udformning af trafikarealer” i offentlig høring
Forslag og høringsbrev findes på www.vejregler.dk under høringer. Alle er velkomne til at komme med
høringssvar.
Baggrund
Færdselsloven blev i 2016 ændret, så det er muligt at skilte motortrafikveje med 100 km/h. Håndbogen
”Grundlag for udformning af trafikarealer” indeholder en vejledning til at fastsætte dimensioneringshastighed
for veje og stier i åbent land. Håndbogen er opdateret med ændringer som følge af muligheden for at
anvende de højere hastigheder.
Konsekvens
Opdateringen af håndbogen omfatter ændrede anbefalinger for anvendelse af hastighedstillæg. Dette
omfatter bl.a., at det anbefalede hastighedstillæg ved 80 km/h i forhold til forrige udgave af håndbogen er
reduceret fra 20 til 15 km/h. Dette skyldes, at hastighedsniveauet igennem de senere år er faldet på det
overordnede vejnet. Ligeledes er der indarbejdet anbefalinger for fastlæggelse af den dimensionerende
hastighed på veje med en planlægningshastighed på 90 eller 100 km/h.
Derudover er der indarbejdet en række opmærksomhedspunkter i forhold til under- og overdimensionering af
vejanlæg, og der er indarbejdet ændrede anbefalinger for valg af køremåde. Endelig er der indarbejdet en
række mindre redationelle rettelser.
Tekniske kommentarer
Vejregelsekretariatet skal med nærværende høringsbrev anmode Dem om at kommentere det tekniske
indhold i håndbogen.
Redaktionelle kommentarer
Vejregelsekretariatet foreslår, at redaktionelle kommentarer i form af trykfejl, tegnsætning og rent sproglige
ændringer oplistes særskilt. Herved behøver de ikke en egentlig stillingtagen fra vejregelgruppens side,
hvilket kan lette behandlingen af de tekniske kommentarer.
Svarfrist
Vejregelsekretariatet skal venligst udbede sig Deres kommentarer til vejregelmaterialet senest den 30.
november 2017, hvorefter den endelige håndbog "Grundlag for udformning af trafikarealer" vil blive
udarbejdet.
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Faste høringsparter:
AAU, Institut for Byggeri og Anlæg
Asfaltindustrien
Brancheforeningen for Trafiksikkerhed
DTU, Institut for Transport
Dansk Byggeri
Dansk Cyklist Forbund
Dansk Fodgængerforbund
Dansk Landskabsarkitektforening
Dansk Ledningsejerforum
Dansk Transport og Logistik
Danske Busvognmænd
Danske Råstoffer
DI Transport
Forenede Danske Motorejere
Foreningen af Rådgivende Ingeniører
Frederiksberg Kommune
International Transport Danmark
Kommunalteknisk Chefforening
Kommunernes Landsforening
Københavns Kommune
Rigspolitiet
Rådet for Sikker Trafik
Trafikselskaberne i Danmark
Trafik-, Bygge- og Boligtyrelsen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Vejdirektoratet
Erhvervs- og Vækstministeriet
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