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Side 3 Sporbortfald på motorveje fra 3 til 2 spor Via Trafik 

Sammenfatning 
Vejdirektoratet er i gang med at evaluere sporbortfald, dvs. reduktion fra 3 til 2 spor, på den Øst-
jyske Motorvej (E45) ved Skanderborg, og har i den forbindelse bedt Via Trafik om at foretage et 
litteraturstudie om anbefalinger og erfaringer fra andre lande. Resultater fra dette litteraturstu-
die er sammenfattet i nærværende notat. 

Om udformning af sporbortfald i andre lande 
Der er foretaget en gennemgang af tekniske håndbøger, designmanualer og -guides svarende til 
de danske vejregler fra otte udvalgte lande, som er Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Holland, 
England, USA og Australien. Gennemgangen har bl.a. vist, at: 

• I hovedparten af landene anbefales sporbortfald til venstre (det hurtige spor forsvinder).

• Der er stor variation på, hvor lang kilestrækningen bør være. De fleste angiver kiles-
trækninger på 150-200 meter, mens kilestrækningen i Holland blot skal være mindst 50
meter.

• Stort set lige mange lande benytter længdeafmærkning, der viser hhv. vognbaneskift 
og sammenfletning ved sporbortfald.

• Der er stor forskel på, hvor langt ude yderste forvarsling af sporbortfald placeres. Anbe-
falingerne spænder hovedsageligt fra omkring 400 meter og op til 1.000 meter mellem 
kilestrækningen og yderste forvarsling.

• Alle lande anvender pilsymboler på kørebanen ved sporbortfald. Dog er der stor varia-
tion i antal og afstand.

Effekter på trafiksikkerhed, fremkommelighed og trafikantadfærd 
Ved litteraturgennemgangen er der fundet i alt 14 studier med relevans for sporbortfald på mo-
torveje. Nogle studier omhandler flere af de ovennævnte områder og fordeler sig på: 

• Tre studier, der behandler ulykker og trafiksikkerhed

• Seks studier, der omhandler kapacitet og fremkommelighed

• Ni studier, der beskriver trafikantadfærd ved sporbortfald.

Studierne giver ikke noget entydigt svar på, om sporbortfald er mest sikkert eller fungerer bedst 
til højre eller venstre, da der tilsyneladende er forhold, der taler både for og imod at lade enten 
højre eller venstre spor forsvinde. Studierne viser imidlertid, at det er en god idé at etablere vari-
abel hastighedsbegrænsning, da et lavere og mere ensartet hastighedsniveau i tæt trafik ses at 
kunne forbedre trafikafviklingen ved en flaskehals. Dette kan evt. kombineres med et overha-
lingsforbud for tunge køretøjer, der ligeledes ses at kunne forbedre kapaciteten. Af kapacitets-
hensyn bør det desuden overvejes at etablere vejbelysning ved sporbortfald. 

Ulykkesstudierne finder, at hovedparten af ulykkerne ved sporbortfald sker opstrøms før selve 
sammenfletningen. Ulykkerne sker som oftest i tæt trafik, primært i morgenmyldretiden, og der 
er ikke noget der tyder på, at der sker flere ulykker i mørke eller i dårligt vejr eller føre. Der kan 
heller ikke påvises at være sammenhæng mellem antallet af ulykker og antallet af tunge køretø-
jer på strækningen. Størstedelen af ulykkerne skyldes uopmærksomhed på at forankørende sæt-
ter farten ned eller bremser helt op, hvilket som oftest resulterer i bagendekollisioner. Person-
skadeulykker er dog sjældne ved sporbortfald, da ulykkerne som udgangspunkt sker ved lav(ere) 
hastighed og hovedsageligt kun fører til materiel skade. 

Placeringen af et sporbortfald er vigtig ift. at opnå god, sikker sammenfletning af trafikken. Hvis 
et sporbortfald er placeret på et sted, hvor vejforløbet ikke er tydeligt, f.eks. hvis det ligger efter 
en kurve eller en bro, er der større risiko for, at trafikanterne ikke kan erkende sporbortfaldet, 
hvilket resulterer i flere ulykker. 
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Hvis der udelukkende ses på antallet af ulykker, kan der ikke påvises at være negative konse-
kvenser for trafiksikkerheden ved sen forvarsling (< 500 meter før sammenfletning). Dette kan 
indikere, at forvarsling i højere grad skal ses som et kapacitetsoptimerende tiltag end sikker-
hedsfremmende. Studier har således vist, at afstanden fra yderste forvarsling til kilestrækningen 
har afgørende betydning for, om trafikanterne kan nå at flette, men er altså tilsyneladende uden 
betydning for antallet af ulykker. Studier har ligeledes vist, at kilestrækningens længde har be-
tydning for, hvor godt sammenfletningen fungerer. I den forbindelse anbefales en længere kiles-
trækning, hvis det ”hurtige” spor forsvinder, end hvis det ”tunge” spor forsvinder. Endelig bør 
sporbortfald ikke etableres uden et ”genopretningsområde” (f.eks. en afmærket spærreflade i 
forlængelse af det spor, der ”forsvinder”), da der ellers ses en markant højere forekomst af ha-
sarderede flettemanøvrer end på lokaliteter med et sådant område. 
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1 Indledning 

 Baggrund 

Vejdirektoratet i Middelfart er i gang med at evaluere sporbortfald (sporreduktion fra 3 til 2 spor) 
i den ene retning på Østjyske Motorvej (E45) ved Skanderborg, se figur 1. Dette sporbortfald er 
blevet etableret i forbindelse med, at en længere delstrækning er blevet udvidet fra 4 til 6 køre-
spor grundet meget trafik og deraf kapacitetsudfordringer på strækningen. Evalueringen omfat-
ter trafiksikkerhed, trafikantadfærd og trafikafvikling. 
 
I forbindelse med evalueringen har Vejdirektoratet bedt Via Trafik om at gennemføre et littera-
turstudie og en erfaringsopsamling om dette tiltag fra andre sammenlignelige lande. 
 

 
Figur 1. Skråfoto af sporbortfald fra 3 til 2 spor på E45 Østjyske Motorvej syd for frakørsel 53, Skanderborg S. 
Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. 

 

 Formål 

Formålet med dette projekt har været at: 
 

1. Undersøge og sammenfatte udenlandske anbefalinger om udformning, afmærkning og 
skiltning af sporbortfald. 
 

2. Undersøge og sammenfatte udenlandske erfaringer og fagvurderinger af sporbortfald. 
 
Fokus har været at afdække: 
 

1. Anbefalinger, brug, udformning og begrundelse for anvendelse. 
 

2. Evalueringer og erfaringer med anvendelsen ift. trafikantadfærd og -forståelse, trafik-
sikkerhed samt fremkommelighed og trafikafvikling. 

 
På baggrund af denne gennemgang har formålet været at komme med indspil til og vurdere, 
hvordan bortbortfald kan eller bør udformes på danske motorveje under forskellige forudsæt-
ninger. 
 

N 
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 Metode og afgrænsning 

For at undersøge anbefalinger om udformning af sporbortfald på motorveje er der benyttet føl-
gende t0 forskellige metodetilgange: 
 

1. Gennemgang af udenlandske håndbøger/vejregler fra udvalgte lande; Norge, Sverige, 
Finland, Tyskland, Holland, England, USA og Australien. 
 

2. Litteratursøgning og gennemgang af evalueringer og erfaringer beskrevet i forsknings- 
og/eller udredningsrapporter og -artikler. 

 
Projektet har fokuseret på sporbortfald på motorveje, men når der er fundet anbefalinger, stu-
dier eller erfaringer for andre større veje som motortrafikveje, der kan være relevante at inklu-
dere, er disse også blevet inkluderet i gennemgangen. 
 
I gennemgangen er der fokuseret på nordisk litteratur samt kilder på engelsk og tysk, men kilder 
på andre sprog er også blevet inkluderet, hvis de er meget relevante. 
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2 Danske vejregler om udformning af sporbortfald 
Vejregelhåndbogen ’Toplanskryds i åbent land’ (Vejdirektoratet, 2019a) beskriver, hvordan en 
kilestrækning ved sporreduktion bør udformes afhængigt af planlægningshastigheden 1) på en 
given vejstrækning. I håndbogen er der desuden en kort beskrivelse for udformning af sporbort-
fald på en 3-sporet vejstrækning, hvor vejen indsnævres til 2 kørespor. Jf. tabel 7.1 i håndbogen 
må indfletningshastigheden (skiltet hastighed) ikke være mere end 90 km/h, mens kilestræknin-
gen ved sporbortfald skal være 200 meter ved en planlægningshastighed på 90 km/h eller der-
over. Kilestrækningens vinkeldrejning skal være 1:50. 
 
I håndbogens eksempel på et sporbortfald er der taget udgangspunkt i en vejstrækning, der lig-
ger efter en tilkørselsrampe, hvor der efterfølgende sker sporbortfald fra venstre (det ”hurtige” 
spor ophører). Sporbortfaldet afstribes med en spærreflade på kilestrækningen, som vist på figur 
2. 
 
Ifølge Vejdirektoratet (2019a) bør der være mindst 500 meter fra afslutningen af tilkørselsram-
pens kilestrækning og til yderste forvarsling af sporbortfaldet længere fremme. I denne afstand 
efter tilkørslen forudsættes trafikanten at have fundet plads efter indfletning og er klar til nye 
manøvrer. Fra yderste forvarsling med oplysningstavle E 16.1.4, ”Vognbaneforløb med sammen-
fletning”, til selve kilestrækningens begyndelse anbefales at være en afstand på mindst 1.000 
meter. Desuden er der vist en trinvis nedskiltning af hastigheden; først til 110 km/h ca. 750 meter 
før kilestrækningen starter og senere 90 km/h ca. 250 meter før. 
 

 
Figur 2. Princip for udformning af sporbortfald fra 3 til 2 spor på en 
vejstrækning efter en tilkørselsrampe. (Vejdirektoratet, 2019a) 

 
1) Planlægningshastigheden er den hastighed, som vejmyndigheden af hensyn til fremkommelighed, tra-
fiksikkerhed og miljø ønsker, at trafikanterne skal køre med, og er grundlag for den detaljerede planlæg-
ning og projektering af de enkelte delstrækninger. (Vejdirektoratet, 2018) 
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Vejregelhåndbogen ’Kapacitet og Serviceniveau’ (Vejdirektoratet, 2019b) beskriver, at sporbort-
fald fra f.eks. 3 til 2 spor kan foregå efter Færdselslovens 2) regler for enten sammenfletning eller 
vognbaneskift: 
 

• Sammenfletning: Trafikafviklingen foregår efter samme princip som ved en tilkørsels-
rampe på en motorvej med rampen som det ene kørespor. Antallet af kørespor reduce-
res, og sammenløbet af trafikstrømmene foregår ved sammenfletning. 
 

• Vognbaneskift: Trafikafviklingen foregår med vognbaneskift (vigepligt), idet trafikanter 
i det kørespor, der ophører, skal sikre sig, at vognbaneskift kan ske uden fare og unødig 
ulempe for andre. 

 

 
Figur 3. Sporbortfald fra 3 til 2 spor med sammenfletning på Aarhus Syd Motorvejen i retning mod sydvest. 
Kilde: Google Streetview. 

 

 
Figur 4. Sporbortfald fra 3 til 2 spor med vognbaneskift på E45 Nordjyske Motorvej ved Randers, hvor der er 
etableret krybespor til tunge køretøjer, der skal forcere den sydlige bakke fra Ådalen. Kilde: Google Streetview. 

 
Ifølge Vejdirektoratet (2019b) må der generelt set forventes lavere kapacitet ved sporbortfald 
med vognbaneskift end med sammenfletning. Det bemærkes i øvrigt, at nogle kilder 3) peger på, 
at trafikafvikling og kapacitet ved sporbortfald er bedre, hvis det venstre kørespor i kørselsret-
ningen (det ”hurtige” spor) forsvinder frem for højre kørespor. 

 
2) Transport-, Bygnings- og Boligministeriet (2018). Færdselsloven, LBK nr. 1324 af 21/11/2018. 
3) Håndbogen angiver ikke, hvilke kilder der er tale om, hvorfor det ikke er muligt at undersøge dette postu-
lat nærmere. 

Sammenfletning: 

Vognbaneskift: 
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Ifølge Vejdirektoratet (2019b) viser tyske undersøgelser 4), at der kan forekomme kapacitetsspild 
på op til 15% af den normale kapacitet af strækningen efter flaskehalsen, hvis sporbortfaldet er 
uhensigtsmæssigt udformet, eller hvis hastighedsniveauet er for højt. For at minimere risikoen 
for dette kapacitetsspild, kan det være hensigtsmæssigt f.eks. at sætte hastighedsgrænsen 
(ned) til 90 km/h ved sporbortfald. 
 
Desuden beskriver Vejdirektoratet (2019b), at der kan opstå trafiksammenbrud (kødannelse) op-
strøms fra flaskehalsen, hvis trafikintensiteten i sammenløbspunktet ved sporbortfaldet oversti-
ger den normale kapacitet på strækningen efter flaskehalsen. Dette vil desuden medføre et ka-
pacitetsspild, da langsomt kørende kø typisk resulterer i (endnu) lavere kapacitet – i dette til-
fælde på strækningen efter flaskehalsen (nedstrøms). 
 
I tilfælde af kødannelse ved en flaskehals vil det ifølge Vejdirektoratet (2019b) være en fordel, at 
trafikanterne fortsætter med at benytte alle kørespor helt frem til flaskehalsen og ikke begynder 
at flette før denne. Dermed udnyttes hele vejens kapacitet bedst muligt, så køen opstrøms på 
strækningen minimeres. 
  

 
4) Håndbogen angiver ikke, hvilke tyske kilder der er tale om. Der er sandsynligvis tale om studiet af Engel-
mann (2003), som senere er genfundet/-givet af Schwietering (2010). 
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3 Udformning af sporbortfald i udlandet 
Udformning og afmærkning af sporbortfald er undersøgt i følgende lande: 
 

• Norge 

• Sverige 

• Finland 

• Tyskland 

• Holland 

• England 

• USA 

• Australien. 
 
I det følgende er der foretaget en nærmere gennemgang af hvilke geometriske forudsætninger, 
der er for udformning og afmærkning af sporbortfald i udlandet. Denne beskrivelse er baseret på 
en gennemgang af håndbøger/vejregler fra de pågældende lande. 

 Norge 

I håndbogen ’Premisser for geometrisk utformning av veger – Håndbok nr. V120’ (Vegdirektora-
tet, 2013) er beskrevet, hvordan kilestrækninger ved ”forbikjøringsfelter” (en kortere vejstræk-
ning med to spor i samme retning med mulighed for overhaling) skal udformes. Jf. håndbogen 
skal kilestrækningen være mindst 100 meter, men vurderes i det konkrete tilfælde ud fra over-
sigtsforhold på stedet, så der opnås en sikker sammenfletning af trafikken til ét spor. Det er ikke 
anført, om hastighedsgrænsen på vejen evt. bør indgå i vurderingen af kilestrækningens længde. 
 
I håndbogen ’Vegoppmerkning – Håndbok nr. N302’ (Vegdirektoratet, 2015) er vist et eksempel 
for afmærkning af sporbortfald fra 3 til 2 spor (yderste spor til højre ophører). Håndbogen viser 
en situation, hvor trafikanter i 1. vognbane skal foretage et vognbaneskift til 2. vognbane. Spor-
bortfaldet markeres med tavle nr. 532 (svarende til den danske E16.2 ”Vognbaneforløb med 
vognbaneskift”) samt varslingslinje og pilsymboler med varierende afstand på kørebanen. Vars-
lingslinjens længde skal være mindst 1,5 x stopsigtslængden ved den aktuelle hastighedsgrænse. 
 

 
Figur 5. Afmærkning af sporbortfald (køresporsafslutning) uden for vejkryds. (Vegdirektoratet, 2015) 

 

Hastighedsgrænse Stopsigt Længde af varslingslinje 

90 km/h 160 m 240 m 

110 km/h 227 m 340 m 

Tabel 1. Længde af varslingslinje afhængig af stopsigt og hastighedsgrænsen. 

 
På figuren er ikke vist et område med spærreflade efter sporbortfaldet. Det beskrives dog i Veg-
direktoratet (2015), at der med fordel kan etableres en spærreflade efter køresporets afslutning, 
som bør have en bredde svarende til køresporets fulde bredde i en længde, der mindst svarer til 
stopsigtlængden ved den aktuelle hastighedsgrænse.  
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 Sverige 

I vejregelhåndbogen ’Vägar och gators utformning’ (Trafikverket, 2004) er udformning af spor-
bortfald fra 2 til 1 kørespor kort beskrevet. Sporbortfaldet er vist til venstre, og kilestrækningen 
bør i dette tilfælde ikke være mindre end 150 meter. Yderste forvarsling med tavlen ”Sammen-
fletning” skal placeres mindst 400 meter før kilestrækningen. Vognbanelinjen, der adskiller de to 
kørespor i samme retning, ophører, når venstre kørespor er indsnævret til 2,5 meter pga. kiles-
trækningen. Ca. 50 meter før vognbanelinjens ophør placeres tavlen ”Sammenfletning”. 
 

 
Figur 6. Princip for sporbortfald fra 2 til 1 spor. (Trafikverket, 2004) 

 
Ifølge Trafikverket (2015) bør afstanden mellem pilsymbolerne på kørebanen afhænge af hastig-
hedsgrænsen på vejen, som vist i tabel 2. Pil nr. 1 bør placeres omkring vognbanelinjens ophør. 
 

Afstand 
mellem pil nr. 

50 km/h 
(3 pile) 

60 km/h 
(3 pile) 

70 km/h 
(4 pile) 

80 km/h 
(4 pile) 

≥90 km/h 
(5 pile) 

1 og 2 15 m 15 m 20 m 20 m 25 m 

2 og 3 30 m 30 m 40 m 40 m 50 m 

3 og 4 - - 60 m 60 m 75 m 

4 og 5 - - - - 100 m 

Sum 45 m 45 m 120 m 120 m 250 m 
Tabel 2. Anbefalet antal og afstand mellem pilsymboler på veje med forskellig hastighedsgrænse. 
(Trafikverket, 2015) 

 
Det er ikke lykkes at finde yderligere materiale i de svenske vejregelhåndbøger, der specifikt om-
handler sporbortfald på motorveje fra 3 til 2 kørespor. 
 

 
Figur 7. Billede af forvarsling af sporbortfald fra 2 til 1 kørespor på Rute 41 nord for Varberg. 
Kilde: Google Streetview.  
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 Finland 

Jf. vejregelhåndbogen ’Tiemerkintöjen suunnittelu’ (Liikennevirasto, 2015) skal sporbortfald fra 
2 til 1 spor udføres til venstre. Kilestrækningen bør have en længde på mindst 200 meter. 
 
Ifølge Liikennevirasto (2015) er afstanden mellem pilsymboler på kørebanen fastlagt ud fra ha-
stighedsgrænsen på vejen. Den sidste pil inden sammenfletningen placeres på kilestrækningen, 
hvor køresporet er indsnævret til ca. 2,5 meter. Vognbanelinjen, der adskiller højre og venstre 
vognbane, skal føres helt frem til slutningen af kilestrækningen, hvorfor trafikanter i det ”hur-
tige” spor skal foretage et vognbaneskift. 
 

Hastighedsgrænse (km/h) Afstand mellem pilsymboler Antal pile 

≥ 100 km/h 90 m 60 m 30 m 4 stk. 

80 km/h 60 m 40 m 20 m 4 stk. 

≤ 60 km/h - 30 m 15 m 3 stk. 

 

 
 

Tabel 3. Anbefalet antal og afstand mellem pilsymboler på veje med forskellig hastighedsgrænse. 
(Liikennevirasto, 2015) 

 
Jf. vejregelhåndbogen ’Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä’ (Tiehallinto, 2003) skal trafikan-
terne varsles om et sporbortfald i ”god tid”. Håndbogen angiver, at yderste forvarsling med tavle 
nr. 623 (svarende til den danske E16 ”Vognbaneforløb med vognbaneskift”) bør stå mindst 400 
meter før samt ved kilestrækningens begyndelse. 
 
Det er ikke lykkes at finde yderligere materiale i de finske vejregelhåndbøger, der specifikt om-
handler sporbortfald på motorveje fra 3 til 2 kørespor. 
 
På figur 8 ses et sporbortfald fra 3 til 2 spor på en motorvej tæt ved Helsinki. Her sker sporbort-
faldet til højre (det ”tunge” spor forsvinder). På kørebanen er dette markeret med pilsymboler 
og en bred, punkteret dele-/kantlinje, som er ført helt frem til enden af kilestrækningen. Denne 
udformning ligner til forveksling beskrivelsen fra de norske vejregelhåndbøger. 
 

 
Figur 8. Billede af sporbortfald fra 3 til 2 kørespor på M45 Tuusulanväylä nord for Muurimestarintie, Helsinki. 
Kilde: Google Streetview. 
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 Tyskland 

I de tyske vejregler for design af motorveje er udformning af sporbortfald på hhv. nye og eksiste-
rende motorveje beskrevet. Reglerne foreskriver, at det altid skal være det venstre (det ”hur-
tige”) spor, der forsvinder ved sporbortfald. Udformningen af sporbortfald er desuden den 
samme, uanset om der er tale om sporbortfald på en almindelig fri motorvejsstrækning eller på 
en bakketop, som vist på figur 9 og figur 10. Det anbefales dog, at sporbortfald placeres på ste-
der med gode oversigtsforhold. (RAA, 2008) 
 
Jf. RAA (2008) skal sporbortfald generelt afmærkes med tre pilsymboler, som placeres med en 
indbyrdes afstand på 54 meter (fra spids til spids). Sporbortfald skal desuden forvarsles (skiltes) 
hhv. 600, 400 og 200 meter før sporbortfaldet. Forvarslingen sker med tavler svarende til de 
danske E16 ”Sammenfletning”. Vognbanelinjerne ophører ved kilestrækningens begyndelse. 
 
Ifølge RAA (2008) skal indsnævring ved sporbortfald på en nyanlagt motorvej ske over en samlet 
længde på 200 meter. Kørebanens kilestrækning skal være 120 meter, mens spærrefladen efter-
følgende indsnævres over 80 meter. Bemærk, at afstandene omkring sporbortfaldet på figur 9 
umiddelbart ikke ser ud til at stemme overens, idet den samlede kilestrækning kan tolkes at 
være enten 150 (120+30), 170 (90+80) eller 200 meter. En mulig forklaring kan være, at der er tale 
om minimumslængder, som kan justeres, så de passer bedst muligt til de givne forhold. 
 
Ved sporbortfald på nyanlagte motorveje skiltes et overhalingsforbud for tunge køretøjer fra ki-
lestrækningen og op til 1 km efter sporbortfaldet, vist på figur 9. (RAA, 2008) 
 

 
Figur 9. Udformning af sporbortfald fra 3 til 2 spor på en nyanlagt motorvej. Sporbortfaldet udformes, så det 
”hurtige” spor forsvinder, og der flettes fra venstre mod højre. (RAA, 2008) 

 
På eksisterende motorveje, som over en delstrækning udvides til 3 spor, skal et sporbortfald ud-
formes som vist på figur 10. Kilestrækningen skal have en længde på 120 meter, hvorover spær-
refladens bredde øges til tre meter. Efter indsnævringen forsættes vejen mod venstre og forbin-
des til den eksisterende 2-sporede strækning efter sporbortfaldet. Forsætningen sker over en 
længde på mindst 200 meter. (RAA, 2008) 
 
Ved sporbortfald på eksisterende motorveje skiltes et overhalingsforbud for tunge køretøjer fra 
kilestrækningens begyndelse. Efter kilestrækningen skiltes desuden et generelt overhalingsfor-
bud (også for biler), som ophører ca. 1 km efter sporbortfaldet, som vist på figur 10. (RAA, 2008) 
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Figur 10. Udformning af sporbortfald fra 3 til 2 spor på eksisterende motorvej, som over en delstrækning er ble-
vet udvidet til 3 spor (svarende til E45 ved Skanderborg). Sporbortfaldet udformes, så det ”hurtige” spor for-
svinder, og der flettes fra venstre mod højre. Efter flaskehalsen forsættes vejen mod venstre, så der skabes 
sammenhæng med den ”gamle” motorvej (RAA, 2008). 
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 Holland 

Ifølge designmanualen ’Nieuwe Ontwerprichtlijn Autosnelwegen’ (NOA, 2007) anbefales det, at 
sporbortfald fra 3 til 2 spor på hollandske motorveje udformes, så det ”hurtige” (venstre) spor 
forsvinder. Dette skyldes primært, at tunge køretøjer dermed undgår at skulle foretage vognba-
neskift eller flette med trafik i et hurtigere spor. Efter kilestrækningen etableres et ”genopret-
ningsområde” i form af en afstribet spærreflade. Anbefalet længde af kilestrækning og spærre-
flade er 50 meter, som vist i tabel 4. Desuden afmærkes pilsymboler på kørebanen i passende 
afstand til sporbortfaldet. 
 

Designhastighed Længde, L1 Længde, L2 

120 km/h 

50 m 50 m 100 km/h 

≤ 80 km/h 
Tabel 4. Anbefalet længde af kilestrækning og ”genopretningsområde”. (NOA, 2007) 

 
Uanset hastighedsbegrænsningen ved sporbortfald fra 3 til 2 spor anbefaler NOA (2007), at kiles-
trækningen har en længde på (mindst) 50 meter. I forlængelse af kilestrækningen afmærkes en 
spærreflade, som skal have samme bredde som køresporet, der forsvinder, i en længde svarende 
til kilestrækningen, som vist på figur 11. Vognbanelinjerne føres hele vejen forbi kilestræknin-
gen, så trafikanter i venstre vognbane skal foretage et vognbaneskift. 
 

 
Figur 11. Udformning af sporbortfald fra 3 til 2 spor motorvej. Sporbortfaldet udformes, så det ”hurtige” spor 
forsvinder, og der flettes fra venstre mod højre (NOA, 2007). 

 
Placeringen af sporbortfald er vigtig. Ifølge NOA (2007) må sporbortfald kun placeres på steder, 
hvor det ikke giver trafikafviklingsmæssige problemer. Desuden bør vejforløbet frem mod spor-
bortfald være tydeligt, så vejdesign, -indretning eller -udstyr ikke hindrer trafikanternes udsyn til 
et sporbortfald længere fremme. Afmærkning og skiltning skal i god tid og på en trafiksikker 
måde guide trafikanterne til at skifte væk fra den vognbane, der forsvinder. 
 

 
Figur 12. Billede af sporbortfald fra 4 til 3 kørespor i nordgående retning på A8 Coentunnelweg (syd for Kolk-
weg) nord for Amsterdam. Yderste forvarsling er placeret ca. 600 meter før kilestrækningen. Forvarslingen på 
billedet er placeret ca. 300 meter før kilestrækningen og er suppleret med teksten ”Ritsen vanaf hier” (på dansk: 
”Sammenfletning herfra”), der guider trafikanterne til allerede her at påbegynde vognbaneskift mod højre. Ha-
stighedsgrænsen på motorvejen er her 100 km/h. Kilde: Google Streetview. 
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 England 

I designmanualerne ’Road Markings’ og ’Design Manual for Roads and Bridges’ (TSM, 2018; RLD, 
2019) er beskrevet, hvordan kilestrækninger ved sporbortfald skal udformes. Det anbefales, at 
det altid er det ”hurtige” spor, der forsvinder ved sporbortfald (dvs. højre vognbane pga. venstre-
kørsel i England). 
 
Jf. TSM (2018) og RLD (2019) skal kilestrækningens vinkeldrejning være fra 1:45 til 1:55, dvs. at 
længden skal være 165-200 meter, hvis det ”hurtige” spor har en bredde på 3,65 meter. Kiles-
trækningen må dog gerne være længere, hvis forholdene tillader det. Det er ikke anført, om ha-
stighedsgrænsen på vejen evt. bør indgå i vurderingen af kilestrækningens længde. Efter kiles-
trækningen afstribes en spærreflade i 1,5 x kilestrækningens længde. 
 

 
Figur 13. Princip for sporbortfald fra 3 til 2 spor på motorveje. (TSM, 2018) 

 
Ifølge TSM (2018) skal der anvendes tre pilsymboler på kørebanen ved sporbortfald. Det yderste 
pilsymbol (3. pil) placeres i en afstand på ca. 96 meter til kilestrækningen, 2. pil ved kilestræknin-
gens begyndelse og 1. pil ca. 64 meter inde på kilestrækningen. Vognbanelinjerne ophører ved 
kilestrækningens begyndelse, som vist på figur 13. 
 

 
Figur 14. Billede af sporbortfald fra 3 til 2 kørespor ved Boston Manor Bridge på M4 nær London. Yderste for-
varsling er placeret ca. 800 meter før sammenfletningen. Hastighedsgrænsen er her kun 40 mph (ca. 64 km/h). 
Kilde: Google Streetview.  
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 USA 

I den amerikanske stat Delawares revision af Manual on Uniform Traffic Control Devices (DE 
MUTCD, 2011) er detaljeret beskrevet, hvordan sporbortfald skal udformes på hovedlandeveje 
samt motortrafik- og motorveje. På motorveje skal sporbortfald fra f.eks. 3 til 2 spor i samme 
kørselsretning udformes, så det højre spor forsvinder, hvormed trafikanter skal flette ind i det 
midterste spor. Længden af kilestrækningen L, vist på figur 15, udregnes ved: 
 

5) Længde af kilestrækning (L) = Forsætningsbredde (W) * Hastighedsniveau (S) 
 
Som hastighedsniveau (S) benyttes enten hastighedsgrænsen eller 85%-fraktilen ud fra en kendt 
hastighedsmåling på strækningen. Den største værdi skal benyttes. Forsætningsbredden (W) 
sættes som udgangspunkt lig bredden af det kørespor, der ophører. 
 

Forsætningsbredde 
(sporbredde) 

Hastighedsniveau 

90 km/h 110 km/h 

Længde af kilestrækning 

3,25 m 182 m 222 m 

3,50 m 196 m 239 m 

3,75 m 210 m 256 m 
Tabel 5.Teoretisk længde af kilestrækning afhængigt af hastighedsniveau og forsætningsbredde. 

 
Foruden længden af kilestrækningen beskrives også udformning af afmærkning og skiltning 
(forvarsling) før sporbortfaldet. Ved en hastighedsgrænse på 90 km/h (~56 mph) skal yderste 
forvarsling placeres ca. 650 meter før indsnævringen startes (ca. 217 meter mellem hver tavle, 
som vist på figur 15). Ved 110 km/h (~68 mph) skal yderste forvarsling placeres ca. 825 meter før 
indsnævringen. Sporbortfaldet tydeliggøres desuden med pilsymboler på kørebanen. 
 

Hastighedsniveau Afstand fra forvarsling til kilestrækning (3x d) 

90 km/h 650 m 

110 km/h 825 m 
Tabel 6. Afstand fra forvarsling til kilestrækning afhængigt af hastighedsniveauet. 

 

  
 

5) Bemærk, at formlen er udviklet med udgangspunkt i Imperial Units (fod, tommer osv.), hvorfor der vil 
skulle ske en omregning, hvis formlen skal bruges direkte. 

Figur 15. Princip 
for udformning af 
sporbortfald på 
bl.a. motorveje, 
hvor antallet af 
kørespor reduceres 
fra 3 til 2 spor i 
samme retning. 
(DE MUTCD, 2011) 
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De følgende billeder (figur 16 til figur 19) viser eksempler på forvarsling af sporbortfald på en 
motorvej nordøst for Baltimore, Maryland. 
 

 
Figur 16. 1. forvarsling af sporbortfald fra 5 til 4 spor på John F. Kennedy Me-
morial Hwy nordøst for E. Joppa Rd. Kilde: Google Streetview. 

 

 
Figur 17. 2. forvarsling af sporbortfald fra 5 til 4 spor på John F. Kennedy Me-
morial Hwy nordøst for E. Joppa Rd. Kilde: Google Streetview. 

 

 
Figur 18. 3. forvarsling af sporbortfald fra 5 til 4 spor på John F. Kennedy Me-
morial Hwy nordøst for E. Joppa Rd. Kilde: Google Streetview. 

 

 
Figur 19. 4. forvarsling af sporbortfald fra 5 til 4 spor på John F. Kennedy Me-
morial Hwy nordøst for E. Joppa Rd. Kilde: Google Streetview. 
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 Australien 

Ifølge Burley m.fl. (2013) kan kapaciteten på motorveje med frit flow forventes at være i størrel-
sesordenen 1.800 biler/spor/time, men er i høj grad afhængig af antal tunge køretøjer. Ved spor-
bortfald forventes kapaciteten at blive reduceret til 1.500-1.600 biler/spor/time. Ved et sporbort-
fald, hvor venstre spor i kørselsretningen forsvinder (altså 1. vognbane pga. venstrekørsel i Au-
stralien, som vist på figur 20), kan der ved selve sporbortfaldet forventes et kapacitetsfald på 10-
20% sammenlignet med kapaciteten på strækningen efter sporbortfaldet (nedstrøms). 
 

 
Figur 20. Traditionel udformning af (”pludseligt”) sporbortfald fra 3 til 2 spor på motorveje. (Burley m.fl., 2013) 

 
Kapacitetsfaldet skyldes i høj grad sene flettemanøvrer ved det, der betegnes som et ”pludse-
ligt” sporbortfald. Her anbefales i stedet, at sporbortfaldet udformes som en frakørsel, som vist 
på figur 21. 
 

 
Figur 21. Sporbortfald udformet som en frakørsel for at opnå tidligere sammenfletning. (Burley m.fl., 2013) 

 
Jf. Burley m.fl. (2013) anbefales generelt ikke sporbortfald til højre (dvs. at det ”hurtige” spor / 
vognbanen længst til højre forsvinder). Det skyldes primært, at dette anses for en ”forkert” flet-
temanøvre, idet trafikanterne skal flette mod venstre i stedet for mod højre, som er den ”nor-
male” flettemanøvre ved f.eks. tilkørsler i Australien. Desuden skal trafikanterne i god tid gøres 
opmærksomme på ændringer i vejforløbet længere fremme. Forvarsling af et ændret vejforløb, 
f.eks. et sporbortfald, bør opsættes 900-1.200 meter før. 
 

 
Figur 22. Billede af sporbortfald fra 6 til 5 kørespor i nordgående retning på Mitchell Freeway syd for Vincent 
St., Perth, Australien. Kilde: Google Streetview. 

  

https://www.google.com/maps/@-31.9382509,115.8392693,3a,75y,325.96h,84.92t/data=!3m7!1e1!3m5!1sqiBFfP54-M_n_tYMzknWAA!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DqiBFfP54-M_n_tYMzknWAA%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D43.73237%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656
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 Opsamling på udformning i udlandet 

I det følgende gennemgås de væsentligste resultater omkring udformning af sporbortfald i an-
dre lande med fokus på kilestrækningslængde, længdeafmærkning mm. 
 

Land Sporbortfald Kilestrækning Længdeafmærkning Forvarsling (tavler) Pilsymboler 

Norge 

 

I vejreglerne er 

sporbortfald vist, 

hvor det ”tunge” 

spor forsvinder. 

≥ 100 m. 

Vurderes i det 

konkrete tilfælde 

ud fra oversigts-

forhold på stedet. 

Vognbaneskift. 

Afmærkes med vars-

lingslinje, hvor læng-

den afhænger af ha-

stighedsgrænsen. 

Yderste forvarsling 

”Vognbaneforløb 

med vognbaneskift” 

ca. 200 m før. 

Pilsymboler afmær-

kes på kørebanen 

med varierende af-

stand. 

Sverige * 

 

I vejreglerne er 

sporbortfald vist, 

hvor det ”hurtige” 

spor forsvinder. 

≥ 150 m. Sammenfletning. 

Vognbanelinjer op-

hører, når venstre 

spor er indsnævret til 

2,5 m. 

Yderste forvarsling af 

”Vognbaneforløb 

med sammenflet-

ning” ca. 400 m før. 

Pilsymboler afmær-

kes på kørebanen. 

Afstand og antal af-

hænger af hastig-

hedsgrænsen. 

Finland * 

 

Sporbortfald er 

vist, hvor det ”hur-

tige” spor forsvin-

der. 

≥ 200 m. Vognbaneskift. 

Vognbanelinjer føres 

helt frem til enden af 

kilestrækningen. 

Yderste forvarsling af 

”Vognbaneforløb 

med vognbaneskift” 

ca. 400 m før. 

Pilsymboler afmær-

kes på kørebanen. 

Afstand og antal af-

hænger af hastig-

hedsgrænsen. 

Tyskland 

 

Sporbortfald skal 

altid ske til ven-

stre (det ”hurtige” 

spor forsvinder). 

≥ 120 m. Sammenfletning. 

Vognbanelinjer op-

hører ved kilestræk-

ningen. 

Yderste forvarsling af 

”Vognbaneforløb 

med sammenflet-

ning” ca. 600 m før. 

Der afmærkes tre pil-

symboler, som place-

res med samme ind-

byrdes afstand. 

Holland 

 

Det anbefales, at 

det ”hurtige” spor 

forsvinder. 

50 m. Vognbaneskift. 

Vognbanelinjer føres 

helt frem til enden af 

kilestrækningen. 

Yderste forvarsling af 

”Vognbaneforløb 

med vognbaneskift” 

ca. 600 m før. 

Pilsymboler afmær-

kes på kørebanen. 

England 

 

Det anbefales, at 

det ”hurtige” spor 

forsvinder. 

≥ 158 m. 

Vinkeldrejning fra 

1:45 til 1:55. 

Sammenfletning. 

Vognbanelinjer op-

hører ved kilestræk-

ningen. 

Yderste forvarsling af 

”Vognbaneforløb 

med sammenflet-

ning” ca. 800 m før. 

Pilsymboler afmær-

kes på kørebanen. 

USA 

 

I vejreglerne er 

sporbortfald vist, 

hvor det ”tunge” 

spor forsvinder. 

≥ 182 m. 

(afhænger af ha-

stighedsgrænse 

og sporbredden). 

Vognbaneskift. 

Afmærkes med vars-

lingslinje, hvor læng-

den afhænger af ha-

stighedsgrænsen. 

Yderste forvarsling af 

”Vognbaneforløb 

med sammenflet-

ning” mindst 650 m 

før. 

Pilsymboler afmær-

kes på kørebanen. 

Afstanden er af-

hængig af hastig-

hedsgrænsen. 

Australien 

 

Det anbefales, at 

det ”tunge” spor 

forsvinder. 

Ukendt (mang-

lende beskrivelse i 

designmanualer). 

Ukendt (manglende 

beskrivelse i design-

manualer). 

Yderste forvarsling af 

”Vognbaneforløb 

med vognbaneskift” 

mindst 900 m før. 

Pilsymboler afmær-

kes på kørebanen. 

Danmark 

 

Det anbefales, at 

det ”hurtige” spor 

forsvinder. 

≥ 200 m. 

Vinkeldrejning 

1:50. 

Sammenfletning. 

Vognbanelinjer ophø-

rer ved kilestræknin-

gen. 

Yderste forvarsling af 

”Vognbaneforløb med 

sammenfletning” ca. 

1.000 m før. 

Pilsymboler afmær-

kes på kørebanen. 

Tabel 7. Oversigt for udformning af sporbortfald på motorveje fra forskellige lande. *Er baseret på sporbortfald 
fra 2 til 1 spor, da det ikke er lykkes at finde materiale, der specifikt omhandler sporbortfald fra 3 til 2 spor.  
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4 Litteraturstudie 
Der er gennemført et litteraturstudie med det formål at finde undersøgelser, der belyser, hvilken 
effekt det har for trafiksikkerhed og fremkommelighed ved f.eks. at lave sporbortfald i venstre 
side på motorveje (som på E45 ved Skanderborg) frem for til højre. 
 
Der er lavet en systematisk litteratursøgning i videnskabelige tidsskrifter og på diverse søgema-
skiner, hvor der er anvendt relevante søgeord på forskellige sprog relateret til emnet omhand-
lende sporbortfald på motorveje. 
 

 Litteratursøgning 

Litteratursøgningen er udført ved at foretage søgninger på relevante nøgleord på diverse søge-
maskiner, som f.eks. Google Scholar og Science Direct. Her udgives de fleste videnskabelige 
tidsskriftsartikler og rapporter fra offentlige institutioner, som f.eks. universiteter og vejbestyrel-
ser. 
 
Der er som udgangspunkt søgt på dansk- og engelsksproget litteratur på variationer og kombi-
nationer af forskellige ord, som f.eks. ’trafiksikkerhed’, ’sporreduktion’, ’flaskehals’, ’kapacitet’ 
og ’motorvej’. I enkelte tilfælde er der fundet anden relevant udenlandsk litteratur, som efterføl-
gende er oversat. På engelsk er søgt på varianter af ord som Lane reduction, lane drop, bottle-
neck, zipper merge, highway design, marking, signs, narrowing, reducing, high traffic volume, 
Peak Traffic Demand (PTD) periods, evaluation, behavioural study, safety, accident, highway ca-
pacity og mobility. 
 
Det har ikke været muligt at rekvirere alle originale studier, idet nogle studier ikke har været 
umiddelbart tilgængelige i digital form eller via lån på dansk bibliotek. 

 

 Gennemgang af undersøgelser og studier 

Sporbortfald på motorveje fra 3 til 2 spor er ikke et særligt veldokumenteret område i litteratu-
ren. Litteraturgennemgangen har vist, at de tilgængelige studier primært fokuserer på frem-
kommelighed og trafikafvikling ved sådanne flaskehalse, og i mindre grad på trafiksikkerhed. 
 

I det følgende beskrives resultaterne fra relevante studier i relation til udformning af sporbort-
fald på motorveje ift.: 
 

• Trafiksikkerhed 

• Fremkommelighed 

• Trafikantadfærd 
 

4.2.1 Trafiksikkerhed 

Den tyske vejregelhåndbog ’Richtlinien für die Anlage von Autobahnen’ (RAA, 2008) beskriver, 
at sporbortfald på motorveje med en døgntrafik på mere end 30.000 køretøjer i én retning kan 
føre til en forringelse af trafiksikkerheden. Derfor bør sporbortfald kun etableres, hvis det ikke 
fysisk er muligt at opretholde antallet af vognbaner på strækningen. Håndbogen gengiver resul-
taterne fra Engelmann (2003). 
 
Engelmann (2003) har således undersøgt trafikafvikling og -ulykker i perioden 1998-2000 på 20 
lokaliteter i Tyskland, hvor der sker sporbortfald. Han finder bl.a., at der sker en markant ophob-
ning af ulykker tæt ved sporbortfaldene, når trafikintensiteten i én retning på motorvejen over-
stiger 30.000 køretøjer pr. dag. Dette svarer til ca. 3.600 køretøjer/retning ved en spidstimeandel 
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på 12%, hvilket nogenlunde svarer til kapaciteten på en 2-sporet motorvej. Engelmann finder 
desuden, at andelen af tunge køretøjer ikke har indflydelse på sikkerheden ved sporbortfald, og 
at sen forvarsling af sporbortfald (< 500 m før) heller ikke kan påvises at forringe sikkerheden. 
 
Engelmann (2003) finder, at personskadeulykker ved sporbortfald er sjældne (ulykkerne sker of-
test som bagendekollisioner alene med materiel skade). Engelmann finder desuden, at der sker 
færre og mindre alvorlige ulykker ved sporbortfald i byområder end i åbent land og på motor-
veje. Endelig kan det ikke påvises, at der sker flere ulykker omkring sporbortfald i aften- og nat-
tetimerne eller i dårligt (vådt) føre. 
 
Grimes (1972) har undersøgt trafikulykker, der skete i 1970 omkring to sporbortfald på Davison 
Expressway i Detroit i hhv. nord- og sydgående retning på motorvejen. Sporbortfaldene i under-
søgelsen er begge udformet, så det højre (”tunge”) spor forsvinder. Studiet viser, at der kan for-
ventes høj ulykkestæthed tæt ved et sporbortfald med særligt mange ulykker i morgenmyldreti-
den. I studiet indgik 159 ulykker, som fordelte sig på: 
 

• 86 ulykker sket 1-5 km før sporbortfaldet (opstrøms) 

• 16 ulykker sket 500-1.000 meter før sporbortfaldet (opstrøms) 

• 49 ulykker sket 0-500 meter inden sporbortfaldet (opstrøms) 

• 8 ulykker sket op til 200 meter efter sporbortfaldet (nedstrøms) 
 
Der indgik altså 65 ulykker, der var sket op til 1 km før sporbortfaldet (opstrøms), hvoraf 49 ulyk-
ker var sket inden for de sidste 500 meter før antallet af spor blev reduceret. Der var desuden re-
gistreret otte ulykker ved eller umiddelbart efter sporbortfaldet (nedstrøms). Ud af disse 73 ulyk-
ker skete 49 i myldretiden (kl. 06-10), hvoraf 75% af ulykkerne skete i forbindelse med sammen-
fletning eller kødannelse. 
 

  
5.000-1.000 m 

(opstrøms) 
1.000-500 m 
(opstrøms) 

500-0 m 
(opstrøms) 

S
p

o
rb

o
rt

fa
ld

 

0-200 m 
(nedstrøms) Sum 

Udenfor m.myldretid 57 7 16 1 81 

I morgenmyldretid 29 9 33 7 78 

Sum 86 16 49 8 159 

 

 
 

Tabel 8. Antal registrerede ulykker omkring sporbortfald på Davison Expressway, Detroit, i 1970. (Grimes, 1972) 

 
Buch & Andersson (2019) har undersøgt ulykker på danske motorveje med vejarbejde. Studiet 
omfatter bl.a. en dybdeanalyse af 17 ulykker, der er sket på strækninger tæt ved eller frem mod 
(opstrøms) sporbortfald, som er forårsaget af vejarbejde. De 17 ulykker omfatter to personska-
deulykker, en materielskadeulykker og ni ekstrauheld samt fem ulykker, der ikke er registreret af 
politiet. De 17 ulykker fordeler sig på: 
 

• To ulykker ved vognbaneskift fra hhv. højre mod venstre og omvendt 

• Tre eneulykker (heraf 2 ulykker ved påkørsel af afspærringsmateriel på kørebanen) 

• 12 bagendekollisioner 
 
Studiet konkluderer, at langt de fleste ulykker sker opstrøms før sporbortfaldet pga. tæt trafik 
kombineret med manglende opmærksomhed på, at der kan forekomme langsomkørende trafik. 
Det vurderes, at alle 17 ulykker kunne være undgået, hvis trafikanten havde været mere op-
mærksom på de forankørende og på selve vejforløbet, holdt større afstand samt overholdt 
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hastighedsgrænsen. I fire ulykker vurderes placeringen af sporbortfaldet (vejarbejdet) at have 
bidraget til ulykken enten pga. vildledende afmærkning eller uhensigtsmæssig placering ift. vej-
forløbet (indsnævring efter kurve eller underføring ved bro). Der er kun registreret få ulykker, der 
kan relateres til sen indfletning eller vognbaneskift. 
 
Det bemærkes, at der kan være forhold (f.eks. afmærkning) ved vejarbejde, der afviger fra et 
permanent sporbortfald, hvorfor en direkte sammenligning mellem ulykker ved et permanent 
sporbortfald og ved vejarbejde skal gøres med forsigtighed. 
 

4.2.2 Fremkommelighed 

Et sporbortfald er ofte medvirkende til, at der dannes kø på en motorvej. Det skyldes, at antallet 
af kørespor ikke modsvarer kapacitetsefterspørgslen, hvorfor der sker et sammenbrud i trafikaf-
viklingen – populært kaldes dette for en ”flaskehals”. Bertini (2003) beskriver fænomenet ”trafi-
kal flaskehals” som værende kendetegnet ved, at trafikken opstrøms (før flaskehalsen) afvikles 
med lav hastighed (kødannelse), mens der nedstrøms (efter flaskehalsen) er hvad der bedst kan 
betegnes som frit flow. Flaskehalse ses ofte at opstå i forbindelse med tilkørselsramper, men ses 
også ved sporbortfald på frie motorvejsstrækninger. 
 
Bertini & Leal (2004) har undersøgt kapaciteten ved sporbortfald i forbindelse med, at der flere 
gange er opstået kø frem mod en specifik flaskehals på motorvej M4 nær London, England. Her 
indsnævres motorvejen fra 3 til 2 kørespor, hvor det inderste spor (højre spor i kørselsretningen) 
forsvinder, dvs. svarende til udformningen ved E45 ved Skanderborg (pga. venstrekørsel i Eng-
land). De finder, at umiddelbart før, der dannes kø på motorvejen, er trafikintensiteten frem 
mod flaskehalsen (opstrøms) oppe på omkring 3.700 biler/time – altså et behov for at mere end 
én bil kører gennem flaskehalsen pr. sekund set gennemsnitligt over en hel time. Samtidig har 
de observeret, at trafikintensiteten er ca. 10% lavere på strækningen efter flaskehalsen. 
 
Samme tendenser finder Engelmann (2003) i sit studie af 20 sporbortfald i Tyskland. Han finder, 
at kapaciteten ved sporbortfald fra 3 til 2 spor er gns. 15% lavere efter flaskehalsen sammenlig-
net med den teoretiske kapacitet på en 2-sporet fri motorvejsstrækning. Ved et sporbortfald fra 
4 til 3 spor er kapaciteten gns. 25% lavere efter flaskehalsen sammenlignet med en 3-sporet fri 
motorvejsstrækning. Engelmann finder desuden, at andelen af tunge køretøjer har betydning 
for trafikafviklingen ved sporbortfald. Jo flere tunge køretøjer, desto lavere kapacitet. 
 
Friedrich & Engelmann (2009) finder, at kapacitetsfald ved sporbortfald fra 3 til 2 spor kan være 
afhængig af hastighedsgrænsen på motorvejen. Ved sporbortfald på motorveje med fri ha-
stighed (uden hastighedsbegrænsning som det er tilfældet flere steder i Tyskland) er kapacite-
ten fundet til at være 13% lavere på strækningen efter flaskehalsen sammenlignet med en tradi-
tionel 2-sporet fri motorvejsstrækning. Ved en hastighedsgrænse på 120 km/h er kapacitetsfal-
det 18%, mens det er 11% ved en hastighedsgrænse på 100 km/h. 
 
Mht. at opnå bedst fremkommelighed ved sporbortfald, så har Wang m.fl. (1977) undersøgt, 
hvilke effekter der kan ses ved at lade hhv. højre (1. vognbane) eller venstre spor (3. vognbane) 
forsvinde på en 3-sporet motorvej. Ift. at undgå for store hastighedsforskelle mellem flettende 
trafikanter, viser studiet, at der er fordele ved at lade 1. vognbane forsvinde frem for 3. vogn-
bane. Dette skyldes, at hastighedsforskellen mellem 1. og 2. vognbane som udgangspunkt er 
mindre end forskellen mellem 2. og 3. vognbane (det ”hurtigste spor”). Dog er der også store for-
dele ved i stedet at lade 3. vognbane forsvinde. Her er trafikintensiteten ofte lavest, hvorfor an-
tallet af forstyrrende flettemanøvrer minimeres. Samtidig vil sammenfletning mellem 2. og 3. 
vognbane involvere en meget lille andel af tungvognstrafikken, der må formodes hovedsageligt 
at benytte 1. vognbane. 
 
Schwietering (2010) beskriver i sit studie teorien bag kapacitetsfaldet ved sporbortfald fra 3 til 2 
spor. På figur 23 ses øverst en situation, hvor trafikintensiteten på motorvejen endnu ikke har 
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nået kapacitetsgrænsen, hvorfor sammenfletning mellem køretøjer afvikles uden forsinkelse og 
med uændret hastighed. Midterste situation viser en gruppe køretøjer, der ankommer til flaske-
halsen på samme tid og må bremse op før sammenfletning. Dette medfører et ”knæk” på ha-
stighedsprofilet (rød linje), hvorefter hastigheden igen stiger. Pga. det lokalt lavere hastigheds-
niveau kan færre køretøjer passere flaskehalsen pr. tidsenhed, hvilket får trafikken til at pakke 
sig sammen før flaskehalsen (opstrøms). Hvis trafikintensiteten på motorvejen ikke på dette 
tidspunkt er for høj, vil den begyndende ”trafikprop” kunne nå af løsne op igen. Er trafikbelast-
ningen derimod i forvejen tæt på et sammenbrud, kan denne opbremsning være dråben, der får 
bægret til at flyde over. Dette ses på nederste situation, hvor køen er dannet og hastigheden fal-
der yderligere for trafikken på strækningen frem mod flaskehalsen. 
 

 
Figur 23. Princip for kapacitetsfald ved sporbortfald fra 3 til 2 spor på motorveje. (Schwietering, 2010) 

 
Schwietering (2010) finder desuden, at kapaciteten på motorveje reduceres op mod 14%, når det 
er mørkt. Resultaterne gælder for frie motorvejsstrækninger og altså ikke (nødvendigvis) i for-
bindelse med sporbortfald. Alligevel kan resultaterne indikere en tendens ift. at (mørke) motor-
vejsstrækninger med sporbortfald uden vejbelysning har dårligere kapacitet end hvis vejen er 
belyst. Dette kan tale for, at der opsættes vejbelysning for at undgå kapacitetsspild. 
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4.2.3 Trafikantadfærd 

Engelmann (2003) har undersøgt trafikantadfærden ved sporbortfald med udgangspunkt i trafik-
intensiteten. Han finder, at der selv ved lav trafikintensitet forekommer hårde opbremsninger og 
forsinkelser pga. store hastighedsforskelle blandt trafikanterne. Han finder desuden, at når tra-
fikintensiteten øges, stiger andelen af trafikanter, der venter med at skifte vognbane til under 
100 meter før eller ved selve sammenfletningen. 
 
Friedrich & Engelmann (2009) bekræfter dette ved, at sammenfletning sjældent ses inden for de 
sidste 200 meter før et sporbortfald, når trafikbelastningen er moderat. Til gengæld stiger antal-
let af sene flettemanøvrer kraftigt i tæt trafik og når hastighedsniveauet på motorvejen falder til 
under 70 km/h (som er tegn på begyndende kødannelse). 
 
Cassidy & Bertini (1999) har undersøgt, hvordan trafikantadfærden har betydning for kapacite-
ten på en motorvejsstrækning umiddelbart før et sporbortfald. De vurderer, at trafikanterne 
(som udgangspunkt) kører ud fra den opfattelse, at de er med til at forbedre trafikafviklingen 
ved f.eks. at foretage hyppige vognbaneskift frem mod en flaskehals. Det er dog ikke altid, at 
denne adfærd bidrager til bedre trafikafvikling. På en motorvej kan sådanne vognbaneskift såle-
des være den udløsende faktor, der fører til, at kapacitetsgrænsen overskrides i en enkelt vogn-
bane, som dernæst forplanter sig videre ud i systemet (opstrøms fra sporbortfaldet). 
 
Netop dette fænomen har Bertini (1999) undersøgt. Han finder, at trafikanterne ofte vælger at 
skifte til et ”hurtigere” spor, når de oplever, at trafikken glider langsommere, f.eks. pga. en sam-
menfletning. Dette kan dog medføre, at kapacitetsgrænsen kortvarigt overskrides for ét eller 
flere spor. Bertini observerede, at idet der opstod kø på en 3-sporet motorvej ud for en tilkørsels-
rampe, benyttede ca. 40% af trafikken på motorvejen (omkring 2.600 biler/time) alene 2. vogn-
bane, hvilket oversteg kapaciteten i sporet. Bemærk, at studiet er baseret på en trængselsplet 
på en 3-sporet motorvej som fletter med en meget benyttet tilkørselsrampe. Studiet omhandler 
således ikke sporbortfald på selve motorvejen, men sammenfletning med en tilkørselsrampe. 
 
Laval, Cassidy & Daganzo (2007) har ligeledes undersøgt sammenhængen mellem vognbane-
skift og kapacitet på motorveje. De finder, at antallet af vognbaneskift øges i takt med stigende 
hastighedsforskel mellem de enkelte kørespor. Samtidig ses antallet af vognbaneskift at stige 
kraftigt umiddelbart inden, at der opstår kø frem mod en flaskehals. Disse mange vognbaneskift 
er med til at forstyrre trafikflowet og forplanter sig bagud til de trafikanter, der kører i retning 
mod flaskehalsen. Det er således ofte hastighedsspredningen mellem de enkelte kørespor, som 
medfører hyppigere vognbaneskift, og kombineret med tæt trafik er dette med til at danne kø. 
 
Yuan m.fl. (2014) har undersøgt, hvordan vognbaneskift kan forstyrre trafikken opstrøms før en 
flaskehals. De finder et markant fald i kapaciteten, når vejens kapacitetsgrænse nås. Det skyldes 
i høj grad, at der opstår såkaldte ”stop & go”-klynger frem mod flaskehalsen, da flere trafikanter 
begynder at fortage vognbaneskift til et ”hurtigere” spor. Et vognbaneskift medfører et ”kapaci-
tetsspild” pga. hul til den forankørende, da skiftet typisk sker med en smule lavere hastighed end 
i det spor, der skiftes til. Bagfrakommende trafik i det hurtige spor er således nødt til at bremse 
en smule, hvilket får trafikken bagved til at pakke sig sammen i klynger. Studiet finder desuden, 
at kapaciteten stiger en smule, når køen er formet – altså er kapaciteten størst i frit flow og la-
vest i perioden mellem frit flow og kødannelse. 
 
Knoop, Hoogendoorn & van Zuylen (2008) har undersøgt trafikanternes adfærd i ”stop & go”-
klynger i forbindelse med sporreduktion pga. ulykker på en hollandsk motorvejsstrækning. De 
finder, at når den forreste bil i en klynge accelererer, går der typisk op mod tre sekunder før den 
næste bil i rækken ligeledes accelererer. 
 
Yu & Fan (2018) har ved simulering af motorvejstrafik undersøgt effekten af forskellige styrings-
principper for variabel hastighedsbegrænsning på en strækning frem mod et sporbortfald. 
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Variabel hastighedsbegrænsning kan som udgangspunkt medvirke til at undgå større ha-
stighedsforskelle mellem køresporene, som er påvist at bidrage til flere vognbaneskift og deraf 
klynge- og kødannelser opstrøms før et sporbortfald. Trafiksimuleringen viser bl.a., at der kan 
ses en forbedring af motorvejskapaciteten, når variabel hastighedsbegrænsning kombineres 
med et overhalingsforbud for lastbiler, som det er tilfældet på E45 ved Skanderborg. 
 
Wang m.fl. (1977) har undersøgt udformning, skiltning og afmærkningens betydning for, hvor 
godt et sporbortfald fungerer på motorveje, der reduceres til to vognbaner. De finder, at læng-
den af en kilestrækning (30 lokaliteter, hvor nogle har kilestrækninger helt ned til 75 meter) har 
stor betydning for, om trafikanterne kan nå at flette. Ved at forlænge kilestrækningen på flere 
lokaliteter er antallet af hasarderede og forstyrrende flettemanøvrer reduceret markant. Samti-
dig har afstanden mellem yderste forvarsling og kilestrækningen afgørende indflydelse på, om 
trafikanterne når at flette. Desuden viser studiet, at et sporbortfald uden et ”genopretningsom-
råde” (f.eks. afmærket spærreflade i forlængelse af det spor, der forsvinder) har en markant hø-
jere forekomst af hasarderede flettemanøvrer end på lokaliteter med et sådant område. Be-
mærk, at studiet generelt ikke angiver ved hvilke hastighedsgrænser, der flettes på de enkelte 
lokaliteter. 
 
I forbindelse med studiet er Wang m.fl. (1977) kommet med en række anbefalinger til, hvordan 
sporbortfald fra 3 til 2 spor bør udformes på motorveje. Anbefalingerne er vist på figur 24. De an-
befaler bl.a., at sporbortfald til venstre (hvor det ”hurtige” spor forsvinder) udformes med en 
længere kilestrækning end sporbortfald til højre. Desuden bør der opsættes 3-4 tavler med for-
varsling samt afmærkes 3-4 pilsymboler på kørebanen, som varsler trafikanterne om sporbort-
fald længere fremme. 
 

 
 
 

 
Figur 24. Anbefalede afstande til forvarsling og pilsymboler samt kilestrækningslængde ved sporbortfald fra 
hhv. venstre (øverst) eller højre side (nederst). (Wang m.fl., 1977)  
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 Opsamling på litteraturstudie 

I det følgende gennemgås de væsentligste resultater fra litteraturstudiet ift. effekter på trafiksik-
kerhed, fremkommelighed og trafikantadfærd. 
 
Der er fundet i alt 14 studier med relevans for sporbortfald på motorveje. Nogle studier omhand-
ler flere af ovennævnte områder og fordeler sig på: 
 

• Tre studier, der behandler ulykker og trafiksikkerhed 

• Seks studier, der omhandler fremkommelighed og kapacitet 

• Ni studier, der beskriver trafikantadfærd ved sporbortfald. 
 

4.3.1 Trafiksikkerhedseffekter 

Mange ulykker sker opstrøms: Grimes (1972) finder, at ulykkestætheden kan være op mod fem 
gange større umiddelbart før et sporbortfald sammenlignet med længere opstrøms på samme 
strækning. Hvis der udelukkende ses på ulykker i morgenmyldretiden, kan ulykkestætheden 
være 8-10 gange større. Engelmann (2003) og Buch & Andersson (2019) finder tilsvarende, at der 
sker en markant ophobning af ulykker umiddelbart før sporbortfald. Engelmann finder, at det 
særligt er når døgntrafikken i én retning på motorvejen overstiger 30.000 køretøjer. 
 
Ulykkerne skyldes ofte uopmærksomhed: Langt de fleste ulykker ved sporbortfald (pga. vejar-
bejde) sker pga. tæt trafik kombineret med manglende opmærksomhed på, at der kan fore-
komme langsomkørende trafik (Buch & Andersson, 2019). 
 
Ulykkerne sker i myldretiden og i tæt trafik: Der er særlig høj koncentration af ulykker i tæt tra-
fik – særligt i morgenspidstimen, hvor trafikintensiteten også typisk er størst (Grimes, 1972; En-
gelmann, 2003, Buch & Andersson, 2019). Der sker ikke flere ulykker ved sporbortfald i aftenti-
merne eller om natten sammenlignet med andre tidspunkter af døgnet (Engelman, 2003). 
 
Mindre alvorlige ulykker: Personskadeulykker ved sporbortfald er sjældne, og ulykkerne sker 
ofte som bagendekollisioner alene med materiel skade (Engelmann, 2003; Buch & Andersson, 
2019). Desuden sker der færre og mindre alvorlige ulykker ved sporbortfald i byområder end i 
åbent land og på motorveje (Engelmann, 2003). 
 
Sporbortfaldets placering er vigtig: Placeringen af sporbortfald kan være afgørende for, om der 
sker ulykker. Vejforløbet bør være tydeligt, så sporbortfald f.eks. ikke ligger i forbindelse med en 
kurve eller bro, der kan hindre trafikanternes udsyn til et sporbortfald længere fremme (Buch & 
Andersson, 2019). 
 
Delte meninger om effekt af forvarsling og pilsymboler: Hvis der udelukkende ses på antallet af 
ulykker frem mod et sporbortfald, kan der ikke påvises at være negative konsekvenser for trafik-
sikkerheden ved sen forvarsling (< 500 meter) før sporbortfald. Dog viser andre studier af trafi-
kanternes adfærd, at afstanden mellem yderste forvarsling og kilestrækningen har afgørende 
indflydelse på, om trafikanterne når at flette. Desuden bør der opsættes 3-4 tavler samt afmær-
kes 3-4 pilsymboler på kørebanen som varsler trafikanterne om sporbortfald længere fremme. 
(Wang m.fl., 1977; Engelmann, 2003) 
 
Tunge køretøjer uden betydning for sikkerheden: Der kan ikke påvises at være sammenhæng 
mellem antallet af ulykker og antallet af tunge køretøjer (Engelmann, 2003). 
 

4.3.2 Effekter på fremkommelighed 

10-20% lavere kapacitet efter flaskehals: Ved sporbortfald fra 3 til 2 spor kan kapaciteten på 
strækningen nedstrøms fra flaskehalsen forventes at være 10-20% lavere end på en tilsvarende 
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2-sporet fri motorvejsstrækning. Ved sporbortfald på en 4-sporet motorvej kan forventes 25% 
lavere kapacitet. (Bertini &Leal, 2004; Engelmann, 2003) 
 
Kapaciteten afhænger af skiltet hastighed: Ved sporbortfald fra 3 til 2 spor på motorveje uden 
hastighedsbegrænsning (som f.eks. i Tyskland) er kapaciteten 13% lavere på strækningen ned-
strøms fra flaskehalsen sammenlignet med en fri 2-sporet motorvejsstrækning uden hastigheds-
begrænsning. Ved en hastighedsgrænse på 120 km/h er kapacitetsfaldet 18%, mens det er 11% 
ved en hastighedsgrænse på 100 km/h (Friedrich & Engelmann, 2009). 
 
Mere end én bil pr. sekund medfører kødannelse: Der kan forventes at ske sammenbrud i trafik-
afviklingen ved sporbortfald fra 3 til 2 spor, når gennemstrømningsbehovet i flaskehalsen over-
stiger én bil pr. sekund for begge spor tilsammen (Bertini & Leal, 2004). 
 
Tunge køretøjer har betydning for fremkommeligheden: Antallet af tunge køretøjer har betyd-
ning for kapaciteten ved sporbortfald. Jo flere tunge køretøjer, desto lavere kapacitet (Engel-
mann, 2003). 
 
Mørke kan reducere kapaciteten:  Kapaciteten på en almindelige frie motorvejsstrækninger re-
duceres op mod 14%, når det er mørkt. Dette er ikke direkte sammenligneligt med kapacitet ved 
sporbortfald, men det kan indikere, at sporbortfald på motorveje uden vejbelysning sandsynlig-
vis har dårligere kapacitet end hvis vejen er belyst. (Schwietering, 2010) 
 

4.3.3 Effekter på trafikantadfærd 

Uklart om sporbortfald fungerer bedst til højre eller venstre: Der er tilsyneladende forhold, der 
taler både for og imod at lade enten højre eller venstre spor forsvinde. Pga. mindre hastigheds-
forskel mellem 1. og 2. vognbane sammenlignet med 3. vognbane kan det være en fordel at lade 
1. vognbane (det ”tunge” spor) forsvinde for at opnå ensartet flettehastighed. Som udgangs-
punkt er trafikintensiteten dog ofte lavere i 3. vognbane sammenlignet med 1. vognbane, hvilket 
betyder færre flettemanøvrer og opbremsninger pga. trængning. Desuden vil sammenfletning 
mellem 2. og 3. vognbane involvere en meget lille andel af tungvognstrafikken, der må formodes 
hovedsageligt at benytte 1. vognbane. 
 
Tæt trafik medfører sene flettemanøvrer: Jo større trafikintensiteten er, desto senere vælger 
trafikanterne at skifte væk fra det spor, der forsvinder længere fremme. Ved moderat trafikbe-
lastning forekommer stort set ingen flettemanøvrer inden for de sidste 200 meter før sammen-
fletningen, mens der ses en markant stigning i antallet af sene flettemanøvrer på de sidste 100 
meter før sammenfletningen, når trafikbelastningen nærmer sig kapacitetsgrænsen. Samtidig 
med dette falder hastighedsniveauet til under 70 km/h, som er tegn på begyndende kødannelse. 
(Engelmann, 2003; Friedrich & Engelmann, 2009) 
 
De ”hurtige” spor bliver mere eftertragtede: I takt med at trafikbelastningen stiger på en mo-
torvej, falder hastighedsniveauet, og hastighedsforskellen øges mellem de enkelte spor. For at 
opretholde en tilpas rejsehastighed vælger flere trafikanter derfor at foretage vognbaneskift til 
et hurtigere spor, når de oplever, at trafikken glider langsommere. Adfærden skyldes, at trafi-
kanterne har et ønske om selv at komme hurtigere frem, men studier har vist, at flere af trafikan-
terne også tror at de derved er med til at forbedre trafikafviklingen. (Bertini, 1999; Cassidy & 
Bertini, 1999; Engelmann, 2003) 
 
Kapacitetsspild pga. afstand til forankørende: Når trafikanterne skifter til et hurtigere spor, 
sker det som udgangspunkt med lavere hastighed, end der køres med i det spor, der skiftes til. 
Det gælder både i tæt trafik og ved lav trafikbelastning. Når der foretages et vognbaneskift med 
lavere hastighed end der køres med i det spor, der skiftes til, så er evt. bagfrakommende trafi-
kanter i det hurtige spor nødt til at bremse en smule. Det får imidlertid trafikken bagved til at 
pakke sig sammen i klynger. Studier har vist, at når den forreste bil igen accelererer, går der 
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typisk op mod tre sekunder før den næste bil i rækken ligeledes accelererer. Dette har selvsagt 
stor betydning for, om en klyngedannelse kan nå at opløses, før trafikken når at pakke sig yderli-
gere sammen. (Engelmann, 2003; Knoop, Hoogendoorn & van Zuylen, 2008) 
 
Vognbaneskift med dominoeffekt: Hyppige vognbaneskift i tæt trafik, f.eks. frem mod et spor-
bortfald, kan være medvirkende til at forstyrre trafikflowet og føre til, at kapacitetsgrænsen 
kortvarigt overskrides i bare én enkelt vognbane – den første dominobrik, der vælter. (Bertini, 
1999; Cassidy & Bertini, 1999; Laval, Cassidy & Daganzo, 2007; Yuan m.fl., 2014) 
 
Variabel hastighedsbegrænsning og overhalingsforbud for lastbiler: Variabel hastighedsbe-
grænsning kan i vid udstrækning benyttes til at undgå store hastighedsforskelle mellem køre-
sporene, som er påvist at kunne medføre flere vognbaneskift. Desuden ses en forbedring af ka-
paciteten, hvis variabel hastighedsbegrænsning ydermere kombineres med et overhalingsfor-
bud for tunge køretøjer. (Yu & Fan, 2018) 
 
Kilestrækningen må ikke være for kort: Hvis kilestrækningen er for kort, stiger antallet af for-
styrrende og sågar hasarderede flettemanøvrer, men ved at forlænge kilestrækningen sker sam-
menfletningen mere kontrolleret. Desuden anbefales kilestrækninger for sporbortfald til venstre 
(det ”hurtige” spor forsvinder) at være længere end ved sporbortfald til højre. Det skyldes pri-
mært den større hastighedsforskel mellem 2. og 3. vognbane. (Wang m.fl., 1977) 
 
Genopretningsområde i tilstrækkelig længde og bredde: Sporbortfald, der er etableret uden et 
”genopretningsområde” (f.eks. afmærket spærreflade i forlængelse af det spor, der ”forsvin-
der”), har en markant højere forekomst af hasarderede flettemanøvrer end på lokaliteter med et 
sådant område. (Wang m.fl., 1977)  



 

 Side 30 Sporbortfald på motorveje fra 3 til 2 spor Via Trafik 

5 Referencer 
Bertini, R. L. (1999). Time-Dependent Traffic Flow Features at a Freeway Bottleneck Downstream 
of a Merge. Ph.D.-afhandling. 
 
Bertini, R. L. (2003). Towards the Systematic Diagnosis of Freeway Bottleneck Activation. 6th IEEE 
International Conference on Intelligent Transportation Systems. 
 
Bertini, R. L. & Leal, M. T. (2004). Empirical Study of Traffic Features at a Freeway Lane Drop. 
Journal of Transportation Engineering, vol. 131 (6). 
 
Buch, T. S. & Andersson, P. K. (2019). Dybdeanalyse af trafikulykkers hændelsesforløb – Videoregi-
strerede ulykker på motorveje med vejarbejde. Trafitec. 
 
Burley, M., Boddington, K., Nash, D. & Harms, H. (2013). Operational Efficiency Audit Guidelines 
for Managed Freeways. Main Roads Western Australia. ISBN: 0 7309 7651 3. 
 
Cassidy, M. J. & Bertini, R. L. (1999). Some traffic features at freeway bottlenecks, Transportation 
Research, Part B, vol. 33 (1), s. 25–42. 
 
DE MUTCD, (2011). Delaware Manual on Traffic Control Devices (MUTCD), Delaware Department 
of Transportation. 
 
Engelmann, F. (2003). Fahrstreifenreduktionen an Autobahnen: Auswirkungen auf die Verkehrs-
sicherheit und den Verkehrsablauf. Heft 31 auf der Veröffentlichungen des Instituts für Ver-
kehrswirtschaft,Straßenwesen und Städtebau. 
 
Friedrich, B. & Engelmann, F. (2009). Verkehrsablauf an Fahrstreifenreduktionen. Forschung 
Strassenbau und Strassenverkehrstechnik. 
 
Grimes, G. N. (1972). Lane Drop Safety Study at the Davison Expressway – Report TSD-G-198-72. 
Traffic and Safety Division, Department of State Highways, Michigan. 
 
Knoop, V. L., Hoogendoorn, S. P. & van Zuylen, H. J. (2008). Capacity Reduction an Incidents: Em-
pirical Data Collected from a Helicopter. Transportation Research Record: Journal of Transporta-
tion Research Board, vol. 2071 (1), s. 19-25. 
 
Laval, J., Cassidy, M. & Daganzo, C. (2007). Impacts of Lane Changes at Merge Bottlenecks: A 
Theory and Strategies to Maximize Capacity, Traffic and Granular Flow, s. 577-586. 
 
Liikennevirasto (2015). Tiemerkintöjen suunnittelu. Liikenneviraston ohjeita 25/2015.  
På dansk: Design af vejafmærkning. Finlands transportagenturs retningslinjer 25/2015. 
 
NOA (2007). Nieuwe Ontwerprichtlijn Autosnelwegen. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat. På dansk: Nyt direktiv for design af motorveje. Ministeriet for transport, offent-
lige arbejder og vandforvaltning. 
 
RAA (2008). Richtlinien für die Anlage von Autobahnen. Forschungsgesellschaft für Strassen- und 
Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Strassenenwurf. 
 
RLD (2019). Design Manual for Roads and Bridges: Vol. 6. Road Geometry. Part 1: CD 109 – 
Highway Link Design. Road Link Design: Highways England, Department of Infrastructure 
Northern Ireland, Transport Scotland & Llywodraeth Cymru Welsh Government. 
 



 

 Side 31 Sporbortfald på motorveje fra 3 til 2 spor Via Trafik 

Schwietering C. (2010). Verfahren zur Bestimmung der Einbruchswahrscheinlichkeit des Ver-
kehrsablaufs auf Autobahnen und Anwendung in der Verkehrssteuerung. Ph.D.-afhandling. 
 
Tiehallinto (2003). Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä: Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen 
ohjaus. På dansk: Generelle retningslinjer for brug af vejskilte: Kontrol af design- og implemente-
ringsfasen. Det finske vejdirektorat.  
 
Trafikverket (2004). Vägar och gators utformning (VGU). Sektion Utformning av vägar och gator. 
Vegvärket publikation 2004:80. 
 
Trafikverket (2015). Krav för vägar och gators utformning - Anläggningsstyrning. Trafikverket pub-
likation 2015:86. 
 
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet (2018). Færdselsloven, LBK nr. 1324 af 21/11/2018. 
 
TSM (2018). Traffic Signs Manual: Chapter 5: Road Markings. Highways England, Department of 
Infrastructure Northern Ireland, Transport Scotland & Llywodraeth Cymru Welsh Government. 
 
Vegdirektoratet (2013). Veiledning, Premisser for geometrisk utformning av veger – Håndbok nr. 
V120. 
 
Vegdirektoratet (2015). Normal, Vegoppmerkning – Tekniske bestemmelser og retningslinjer for 
anvendelse og utformning – Håndbok N302. 
 
Vejdirektoratet (2018). Håndbog, Grundlag for udformning af trafikarealer – Anlæg og 
planlægning. 
 
Vejdirektoratet (2019a). Håndbog, Toplanskryds i åbent land – Anlæg og planlægning. 
 
Vejdirektoratet (2019b). Håndbog, Kapacitet og Serviceniveau. 
 
Wang, J. J., Stock, W. A., Johnson, B. C. & Fullerton, I. J. (1977). Improving the Safety and Traffic 
Operations of Freeway Lane Drops. 
 
Yu, M. & Fan, W. (2018). Optimal Variable Speed Limit Control at a Lane Drop Bottleneck: Genetic 
Algorithm Approach. Journal of Computing in Civil Engineering, vol. 32 (6). 
 
Yuan, K., Knoop, V. L., Leclercq, L. & Hoogendoorn, S. P. (2017). Capacity Drop: A Comparison 
between Stop-and-Go Wave and Standing Queue at Lane-drop Bottleneck. Journal of Transport-
metrica, vol. 5, issue 2: Special Issue on Traffic Flow Theory.  



 

 Side 32 Sporbortfald på motorveje fra 3 til 2 spor Via Trafik 

 


