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 A 
rbejdet med at revidere ”Håndbog 

Autoværn og tilhørende udstyr” er 

godt i gang, og den nye udgave af 

håndbogen ventes at komme på vej-

regelportalen til efteråret. En meget stor del af ar-

bejdet består i at så vidt muligt samle al eksisteren-

de viden, så det hele kan findes ét sted. 

Der er også nyheder i den kommende håndbog, 

men de tekniske nyskabelser er begrænsede, da det 

kun er lidt over tre år siden, den senest udgave ud-

kom, og kun knap ét år siden den sidst blev revide-

ret. Til gengæld har vi opsamlet en hel del praktiske 

erfaringer om uheldsforløb, og disse erfaringer vil 

vi gerne have med i denne udgave. 

Mere end en håndfuld kilder
Foreløbig er den største opgave dog at få indsam-

let og gjort den viden, der i dag findes i forskellige 

publikationer, let tilgængelig og forståelig. Vi har 

identificeret en god håndfuld forskellige steder, hvor-

fra man nu ofte må hente den nødvendige viden. 

Ud over den nuværende udgave af håndbogen 

har vi hentet informationer fra fx ”Paradigme for fag-

lig ydelsesbeskrivelse”, forskellige retningslinjer og 

autoværn og rækværker 
skal samles ét sted
Nøjagtig som de øvrige udgivelser fra vejregelgruppe ”Udstyr for veje og 
bygværker”, så er hovedformålet med at revidere ”Håndbog Autoværn og 
tilhørende udstyr” at gøre det lettere for alle, der planlægger, projekterer, 
anlægger eller vedligeholder autoværn og rækværker. Og en god måde at gøre 
noget lettere på er at samle alle informationer ét sted, så man ikke skal bruge 
ressourcer og tid på at finde dem og risikere at overse noget vigtigt.
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Figur 1: Autoværn skal igennem et omfattende testprogram med konkrete 
påkørsler, før det kan godkendes. Her måles udbøjningen af et broautoværn 
efter en påkørselstest.
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vejledninger for projektering og udbud 

af autoværn mv., tegninger og typeteg-

ninger om autoværn i midterrabat, be-

skyttelses- og potentialudligningsområ-

de, sektionering af autoværn ved isolering 

og diverse eksempelsamlinger om ræk-

værker.

Redigeringsarbejdet består ikke bare 

i at indsamle oplysningerne. For at lette 

brugerne i arbejdet med at planlægge og 

projektere autoværn og rækværker og 

samtidig give retningslinjer for reparati-

on og udskiftning er det vigtigt, at infor-

mationerne indarbejdes naturligt i hånd-

bogens forløb. Samtidig skal der luges ud, 

så vi undgår alt for mange gentagelser.

Hele arbejdsgangen skal med
Autoværn er et livsvigtigt sikkerhedsud-

styr, og derfor er det afgørende, at hele 

processen fra planlægning, projektering 

og udførelse til reparation og udskiftning 

er beskrevet. Mens fx en tavle til et vej-

skilt kan udskiftes på samme måde, som 

den blev sat op i første omgang, så er for-

holdene helt anderledes for autoværn.   

Hvis et autoværn bliver beskadiget ved 

en kollision og skal udskiftes eller repare-

res, er det afgørende, at det foregår på 

præcis de måder, som sikrer, at autovær-

nets evne til at holde køretøjer tilbage 

ikke forringes. Det skal også forbindes til 

det intakte autoværn på en korrekt måde, 

så funktionen ikke svækkes. Afsnittene 

om retablering, udskiftning og fjernelse 

af autoværn og rækværker er skrevet som 

anbefalinger, men der er en tyk streg un-

der, at man bør følge de anbefalede me-

toder – netop fordi det har så stor betyd-

ning for trafiksikkerheden.

Håndbogen omfatter både vej- og bro-

autoværn samt bro- og alenestående ræk-

værker. Omdrejningspunktet for bogen 

er bekendtgørelsestekst og bestemmel-

serne i Byggevareforordningen, herunder 

krav om CE-mærkning samt de praktiske »

HVOR SKAL DU BRUGE AUTOVÆRN ELLER RÆKVÆRKER?

Sikkerhedszonen er et afgørende begreb for autoværn. Det er den afstand, der mindst skal være 
til ”påkørselsfarlige faste genstande” fra kørebanens kant. Hvis de påkørselsfarlige genstande står 
tættere på vejen, skal man i forbindelse med nyanlæg enten opsætte autoværn, erne eller flytte 
den farlige genstand, ændre vejens geometri eller ændre på de trafikale forhold, fx ved at indføre 
hastighedsbegrænsning. 
Sikkerhedszonen er ikke en fast afstand, men afhænger af to forhold: Hastigheden og den 
forventede kollisionsvinkel – altså den bane et køretøj mest sandsynligt tager, hvis det ”kører af 
vejen”. I praksis bruger man parametrene tilladt hastighed og horisontalradiussen, hvor den 
sidste angiver, hvor skarpt vejen drejer. Håndbogen indeholder et skema til beregning af 
sikkerhedszonen, og der er også eksempler på påkørselsfarlige genstande, der i princippet er alt, 
som ikke ”giver efter” – større træer, ikke-eftergivelige master, stejle grøfter mv. 
Jo mere ”lige på” genstanden rammes, og jo hurtigere man kører, jo alvorligere bliver et uheld, og 
jo større skal sikkerhedszonen være. Det er derfor, at man fx i en skov ofte opsætter autoværn i 
svingene, men ikke på lige strækninger hvor træerne kommer uden for sikkerhedszonen og 
normalt ikke vil blive ramt, hvis føreren af et køretøj mister kontrollen.   

Det siger loven
De lovgivningsmæssige forhold reguleres først og fremmest af to bekendtgørelser: Nr. 9427 og nr. 
9428, der hedder henholdsvis ”Bestemmelser om opsætning af vejautoværn og 
påkørselsdæmpere i åbent land” og ditto for ”broautoværn og -rækværker”. De andre forhold, som 
har betydning for, hvor alvorlig en kollision kan blive – nemlig køretøjets vægt og hvor meget 
autoværnet ”giver efter”, reguleres af de funktionskrav, der stilles til udstyret.
Ved nyanlæg – og oftest også ved udvidelse af eksisterende veje i bredden – SKAL der opsættes 
autoværn, 
• når en tilstrækkelig sikkerhedszone ikke kan etableres.
• når der er lodrette spring (defineres nærmere i håndbogen) inden for sikkerhedszonen.
• når der er rastepladser, trafikpladser eller legepladser inden for sikkerhedszonen.
• når der er permanente vandarealer inden for sikkerhedszonen.
• når der er andre farlige forhold inden for sikkerhedszonen – fx en langsgående jernbane, 

brændstoftanke e.l.
For eksisterende veje gælder, at der skal opsættes autoværn,
•  når der opsættes nyt påkørselsfarligt vejudstyr inden for sikkerhedszonen.
Endvidere er det lovbefalet at
• opsætte påkørselsdæmpere, når den tilladte hastighed er større end 80 km/t, og det ikke er 

muligt at opsætte autoværn eller etablere en sikkerhedszone.
• sikre, at der er mekanisk sammenhæng ved overgang mellem forskellige autoværnstyper.
• autoværnet har en tilstrækkelig længde, som sikrer, at farlige skråninger eller påkørselsfarlige 

genstande inden for sikkerhedszonen ikke påkøres.
• gøre autoværnsbegyndelser på nyanlagte veje med tilladt hastighed over 80 km/t 

absorberende eller udføre dem som tilbageføringer.  
Det er ikke forbudt at opsætte autoværn på steder, hvor det ikke er lovpligtigt. Tværtimod er 
erfaring og sund fornuft gode følgesvende at have med, når trafiksikkerheden skal vurderes.
For broautoværn, der er stærke autoværn fastgjort på brokonstruktion eller lignende, gælder, at
• broautoværn skal opsættes, hvor der inden for en afstand af to meter fra autoværnets forkant 

er et lodret spring på mere end en meter ned til andre trafikårer, terræn eller vand. 
Bestemmelsen gælder i forbindelse med nyanlæg, og håndbogens øvrige indhold for nyanlæg og 
udskiftninger ved broer er vejledende. Der er dog en række bestemmelser i de to bekendtgørelser, 
som angiver nærmere, hvordan broautoværn og brorækværker skal etableres afhængig af, om 
broen kun er til motortrafik eller blandet trafik, om der skal være plads til vedligeholdelse mv. Det 
er nærmere beskrevet i håndbogen.
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erfaringer og anbefalinger ved udform-

ning af vejanlæg og tilhørende udstyr – 

især selvfølgelig med fokus på autoværn 

og rækværker.

”Skal” er tydeligt markeret 
Bekendtgørelsestekst og bestemmelser-

ne i Byggevareforordningen SKAL over-

holdes af alle vejmyndigheder, som plan-

lægger og projekterer eller indkøber ele-

menter, der indgår ved etablering af auto-

værn.

I faktaboks 1 har vi samlet alle de ste-

der, hvor autoværn SKAL bruges. Her er 

det lovens bogstav, der gælder. Der er ikke 

plads til kreative løsninger, og man kan 

ikke flytte en smule på et autoværn, hvis 

fundamentet fx kommer i karambolage 

med ledninger i jorden. Dét kan man godt 

med et vejskilt, som vi fortæller om i ar-

tiklen om ”Håndbog afmærkningsmate-

riel” et andet stedt i denne udgave af Tra-

fik & Veje. 

De grå felter med bekendtgørelsestek-

sterne er der stadig. Til gengæld er de ly-

serøde felter, der i tidligere udgaver angav 

SKAL-krav på statsvejnettet, forsvundet.

Forklaring af begreber sikrer 
entydighed
Autoværn og rækværker er sikkerhedsud-

styr til at beskytte henholdsvis vejtrafi-

kanter og bløde trafikanter. Autoværn skal 

sikre køretøjer mod at komme på afveje 

og forhindre, at en ulykke derved forvær-

res, og det skal desuden bremse køretø-

jet så blidt som muligt uden at skubbe 

det tilbage på kørebanen og den øvrige 

trafik. 

Rækværker skal først og fremmest for-

hindre bløde trafikanter i at komme ud 

på kørebanen, falde ned fra en bro eller 

bilerne i at komme ind på de gåendes og 

cyklisternes område. 

Blandt andet fordi der er tale om sik-

kerhedsudstyr, er det helt afgørende, at 

de forskellige aktører forstår hinanden. 

Der findes en række begreber og forkor-

telser, som bruges i forbindelse med ar-

bejdet med dette udstyr, og for at skabe 

overblik og sikre entydighed er der i et 

afsnit i håndbogen en forklaring på be-

greber og forkortelser og deres betyd-

ning. 

Figur 2: Den gode, den okay, den onde og den grusomme... Autoværnsender er farlige, men da autoværnet skal starte et sted, kan de ikke undgås. Her vises fire eksempler i prioriteret rækkefølge. 
Tilbageføring (1) bremser køretøjet nænsomt og leder det uden om forhindringen uden at skubbe det tilbage på kørebanen. Den eftergivelige ende (2) gør decelerationen lidt blidere. Med nedfø-
ringsenden (3) risikerer køretøjet at komme til at ”ride” på autoværnet, så det ikke bremses, før det eventuelt rammer en fast genstand. Denne ende skal så vidt muligt undgås og må ikke bruges 
ved hastigheder over 80 km/t. Den farlige ende med vendestykke (4) forvandler autoværnet til en ”påkørselsfarlig fast genstand” og bør derfor undgås – især hvis den står inden for sikkerhedszo-
nen. (Fotos fra Håndbog Autoværn og tilhørende udstyr).
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