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Vejdirektoratet har i efteråret udgivet en revideret håndbog om vej- og broautoværn,
rækværker og tilhørende udstyr. Ligeledes er der udarbejdet nye paradigmer for udbud af
autoværn.
I modsætning til tidligere indeholder den nye håndbog vejledning i autoværn for både veje
og bygværker samt beskrivelse af, hvornår og hvordan rækværker bør anvendes i
trafikmiljøet.
For autoværn indeholder vejregelhåndbogen kriterier for opsætning, valg af funktionskrav og
vejledning i valg af autoværnstyper og tilhørende udstyr (påkørselsdæmpere, eftergivelige
autoværnsender og autoværnsovergange). Derudover gives anbefalinger for retablering,
udskiftning og fjernelse af autoværn og rækværker.
For rækværker anvendes håndbogen for opstilling af brorækværker såvel som for alenestående rækværker. Håndbogen indeholder anbefalinger for rækværker langs arealer med
almindelig offentlig adgang såvel som rækværker langs arealer med begrænset adgang kun
for vedligeholdelsespersonel.
Indlægget vil give en indføring i de væsentligste elementer omkring autoværn og i hvordan
autoværn fremover bør beskrives i udbudsmaterialer, således at Byggevareforordningen og
udbudslov (offentligt indkøb af vare over EU’s tærskler) hhv. tilbudsloven (offentligt indkøb
under EU’s tærskler) er overholdt. Det væsentligste er, at udbud og indkøb af autoværn sker
via specificering af en række funktionskrav og ikke en detailspecificering af den ønskede
type autoværn.
Indlægget vil endvidere omhandle Vejdirektoratets indførelse af ”bleg-røde tekster” i alle
relevante vejregelhåndbøger, samt den sammenskrivning af AAB og SAB i et og samme
dokument for alle udbudsforskrifter som Vejdirektoratet har igangsat.
Her angives eventuelt bilag.
Her gives 2 – 5 linjer, der skal tjene som appetitvækker for foredraget i det trykte
program.
Vejregelgruppen for Udstyr på veje og bygværker har revideret Håndbog for ”Vej- og
Broautoværn” i 2018.
Kriterier for opsætning og valg af funktionskrav samt beskrivelse i udbudsmateriale er
udgangspunktet for den korrekte og gode løsning.
Roller for bygherre, entreprenør og producent i relation til byggevareforordningen skal være
på plads for fuldendt dokumentation.

