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Høring:
Hermed genudsendes forslag til ”Projekteringsgrundlag for Støbestilladser” i offentlig høring med
forlængelse af frist.
Forslag og høringsbrev (version af den 29. maj 2017 frem til ultimo juli) findes på www.vejregler.dk under
høringer. Alle er velkomne til at komme med høringssvar.
Baggrund

Udarbejdelsen af Håndbog Projekteringsgrundlag for støbestilladser er en udløber af det seneste
stilladsuheld i 2014 i forbindelse med opførelsen af Egebækvej-broen over Helsingørmotorvejen nord for
København. Udarbejdelsen er samtidigt sket i erkendelse af, at der i forbindelse med
godkendelsesprocessen opstår unødigt mange diskussioner om, hvorledes reglerne skal fortolkes og
håndteres. Udover at være både tids- og udgiftskrævende er det også belastende for alle involverede
parter.
Indhold

I håndbogen anføres krav til projektering af stillads og form og andre midlertidige konstruktioner, som
indgår i udførelsen af betonbroer, og der gives uddybende forklaringer og fortolkninger af reglerne med
afsæt i de væsentligste og hyppigst forekommende tekniske diskussioner.
Håndbogen indeholder desuden et særligt afsnit, som beskriver krav til dokumentation af statiske
beregninger og til tegningsdokumentation.
Konsekvens

Håndbogen skal anvendes som grundlag for projektering af stillads og form og andre midlertidige
konstruktioner, som indgår i udførelsen af betonbroer. Håndbogen skal anvendes af alle personer, der er
involveret i projekteringen og den tilknyttede evaluering.
I tilknytning til håndbogen er udarbejdet en Eksempelsamling, som uddyber centrale dele af
projekteringsgrundlaget. Eksempelsamling er vedhæftet høringsudgaven af projekteringsgrundlaget til
orientering, men er ikke en del af den offentlige høring. Kommentarer til eksempelsamlingen er dog
velkomne.
Svarfrist
Vejregelsekretariatet skal venligst udbede sig Deres kommentarer til vejregelmaterialet senest den 15.
september 2017, hvorefter det endelige projekteringsgrundlag vil blive udarbejdet.
Svar kan sendes til:
Vejdirektoratet, Vejregelsekretariatet
Niels Juels Gade 13
Postboks 9018
1022 København K
Niels Juels Gade 13
Postboks 9018
1022 København K

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

SE 60729018
EAN 5798000893450

Att.: Marianne Holm
eller via e-mail til:
mh1@vd.dk
Med venlig hilsen
Per Antvorskov
Afdelingsleder

Høringsparter:
AAU, Institut for Byggeri og Anlæg
Asfaltindustrien
Brancheforeningen for Trafiksikkerhed
DTU, Institut for Byggeri og Anlæg
DTU, Institut for Transport
Dansk Byggeri
Dansk Cyklist Forbund
Dansk Landskabsarkitektforening
Dansk Ledningsejerforum
Dansk Transport og Logistik
Danske Busvognmænd
Danske Råstoffer
DI Transport
Forenede Danske Motorejere
Foreningen af Rådgivende Ingeniører
International Transport Danmark
Justitsministeriet
Kommunalteknisk Chefforening
Kommunernes Landsforening
Letbaneselskaberne (Aarhus, Odense, København)
Metroselskabet
Rigspolitiet
Rådet for Sikker Trafik
Trafikselskaberne i Danmark
Trafikstyrelsen
Transportministeriet
Vejdirektoratet
Erhvervs- og Vækstministeriet
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