Køretøjer/Broer/særtransport
1. Køretøjer
a. Særtransporter
i. Klassificeres i VD`s klassificerings program (manual / beskrivelse
mangler)
ii. Der udskrives en klassificeringsattest, så man kan se, hvordan
køretøjet belaster ved forskellige brospændvidder (der findes pt.
tre forskellige attester, der er foreslået samlet til en).

iii. Herudover kan man se, hvordan køretøjet belaster vejene/
belægningen. Vejklasse 100 er max tilladelige. Der er diskussion
om vejklasser og restriktioner for kørsel på varme (sommer)
belægninger.
b. Lastvognstog og skiltning, se Dansk Brodag 2012, Dorthe lund Ravn
Cowi, ny færdselslov side 20 – 30.

Nyere lov Maj 2018?

2. Broer
Broers klassificering foretages ved:
a.
b.
c.
d.

Skøn
Beregning
Belastning
Der kræves en normal klasse og 3 klasser for betingede passager.

3. Tungtvognsvejnettet (Det farvede kort)
a. Er farvelagt efter de broklasser, der er på den aktuelle vejstrækning.
Max broklasse for på disse veje fremgår af strækningens farve.
b. Politiet kan give tilladelse til kørsel på disse veje uden tilsagn fra
vejmyndighed.
c. Alle veje på dette vejnet har klasse 100, hvilket også er den øvre
grænseværdi for køretøjer.
Det er broklassen der angives med farve på de berørte strækninger
man skal forholde sig til.
d. Ændringer i dette kort meddeles til Vejdirektoratet, der herefter
opdatere kortet med den rette farve. Det kan godt betale sig at
opdatere kortet når der sker ændringer på vejnettet eller broklasser
ændres. Herved lettes administration og omkørsler undgås.

4.Trafikkortet:
e. Digitale kort på Vejdirektoratets hjemmeside
i. Frihøjdekort
ii. Bæreevnekort, der tager højde for broernes spændvidde, hvilket
kan reducere administration og tid betydeligt.
f. Involverede Bygherrer: Banedanmark, Kommuner (40) og
Vejdirektoratet
g. Andre brugere: politiet, vognmænd rådgivere og trafikstyrelsen

5 Bilag /Links
e. Liste over hvem der udtaler sig om bæreevner, hvor bane
krydser kommunevej.
f. Alle vejbærende broer på statsveje der krydser banen
administreres af Vejdirektoratet
g. Liste over kommuner, der er tilsluttet trafikkort

