Få adgang for modulvogntog til
din virksomhed
Information – September 2016

Virksomhedsordningen giver dig mulighed for at etablere nye ruter for modulvogntog frem til din virksomhed eller kunde.
Du skal selv sørge for at afholde de omkostninger, der måtte være til at forberede vejstrækningerne. Men udgiften kan eventuelt
afholdes i samarbejde med kommunen.

Kommunen som samarbejdspartner
De fleste virksomheder har udkørsel til kommuneveje, og det er derfor kommunen, du skal samarbejde med om den ønskede
strækning. Det er derfor vigtigt, at du først undersøger kommunens holdning til projektet.
På www.vejdirektoratet.dk/modulvogntog kan du finde en ansøgningsformular, der kan bruges som optakt til samarbejdet med
kommunen.

Allerede nu findes der et omfattende vejnet, hvor
modulvogntogene må køre. Modulvogntogsordningen
er etableret som et forsøg frem til 2030.
Du kan se strækningerne for modulvogntog på
rutekortet på www.vejdirektoratet.dk/ modulvogntog

Kommunen har det overordnede ansvar, når en rute skal gøres klar til modulvogntog på kommunens veje. Det er derfor
vejafdelingen i din kommune, der skal sørge for kontakten til Vejdirektoratet og politiet for at få de nødvendige godkendelser.

Vejdirektoratet tilbyder
For at lette arbejdet for at få en ny modulvogntogsrute, tilbyder Vejdirektoratet at stå for den indledende screening af den ønskede
strækning. Her undersøger Vejdirektoratet, om vejen skal bygges om for at modulvogntog kan tillades.
Vejdirektoratet har udarbejdet standardtegninger for de mest almindelige ombygninger der skal til, for at kørsel med
modulvogntog er lovligt og sikkert. Standardtegningerne kan ses på www.vejdirektoratet.dk/modulvogntog.
På baggrund af Vejdirektoratets screening kan kommunen og Vejdirektoratet stille krav om, hvilke ombygninger der skal foretages
på deres veje.

Ombygninger
Hvis det viser sig at en større ombygning er nødvendig, skal der laves et egentligt vejprojekt. Nogle kommuner vil selv kunne udføre
en sådan opgave, mens andre vil henvise til et rådgivende ingeniørfirma. Når projektet er færdigt, skal det gennemgås af en
uafhængig trafiksikkerhedsrevisor, inden det fremsendes til godkendelse. Det er kommune og/eller virksomhed alt efter individuel
aftale, der afholder udgiften til projektet.
Når vejprojektet er beskrevet og revideret, skal det fremsendes til Vejdirektoratet sammen med en tidsplan, på den baggrund kan
Vejdirektoratet godkende projektet og give en forhåndsgodkendelse for kørsel med modulvogntog – hvis ruten ombygges som

beskrevet i projektet. Omfatter ombygningen en tilslutning til statsvej kan der stilles særlige krav til projektmaterialet, og
kommunen skal ansøge Vejdirektoratet om godkendelse til dette.
Godkendes projektet, vil Vejdirektoratet og kommune/ virksomhed holde løbende kontakt indtil projektet er udført.

Hvor lang tid tager det?
Afhængig af projektets størrelse og omfang, vil du kunne regne med følgende svartider i sagsbehandlingen med Vejdirektoratet:
• Den indledende undersøgelse ”screening” af ruten: 4 uger
• Godkendelse af ombygninger på kommuneveje: 3 uger
• Godkendelse af ombygninger på kommuneveje og statsvejnettet: 4 uger
Hertil skal du regne med et vist tidsforbrug til dialog med kommunen og ombygninger på vejnettet.

