
 

 

Vejledning vedr. brug og udfyldelse af ITS-bilag 

Når der søges ROV på strækninger med variable tavler (ITS), er der et krav om, at ansøger altid skal udfylde og 
vedhæfte et eller flere ITS-bilag til ansøgningen om ROV.  

Ansøgeren skal i ITS-bilag angive, hvilken tavlevisning de variable tavler skal have i afspærringen. Hvis 
afspærringen ændrer sig under arbejdet, skal ansøgeren udfylde et bilag til hver forskellig tavlevisning 
undervejs i arbejdet. 

• Vejarbejder inden for ITS anlæg ved Limfjordstunnelen samt Silkeborgtunnelen skal koordineres med 
driftsentreprenør på strækningen (Se ITS bilag for relevant strækning).  

• I forbindelse med omlægning af vognbaner, lukning af vognbaner o.lign. skal TICTL@vd.dk orienteres 
samtidigt med, at der søges om ROV. TICTL vurderer, om detektorer skal deaktiveres eller variable tavler 
skal flyttes, for at sikre at ITS-systemet stadig er retvisende, mens der er vejarbejde.  

Variable tavler kan omfatte hastighedstavler, informationstavler, advarselstavler og undertavler samt evt. gule 
blink. Alle tavlevisninger (også blanke visninger) og eventuel anvendelse af gule blink skal angives i ITS-bilaget.   

Af ITS-bilagene fremgår, hvilket tavleudstyr der er til rådighed på den aktuelle strækning samt udstyrets 
placering. ITS-bilagene indeholder desuden oplysninger om særlige forhold på strækningen. 

På følgende strækninger findes ITS-bilag: 

M3 Motorring 3 i begge retninger      

(samt motorvejsstrækninger inden for 

netværket) 

Kmt  33.950 - 54.600 + tilledende motorveje      

(Lyngby omfartsvej, M4, M6, M8, 

M10, M11, M12, M13 og M14) 

M13 Hillerødmotorvejen i retning mod 
København 

Kmt 14.950 - 13.500  

M14S Inderste del af Helsingørmotorvejen i 
retning mod København frem mod 
Nordhavnsvej  

Kmt  39.692 - 41.460  

M40 Frem mod Ny Lillebæltsbro i begge 
retninger 

Kmt 202.220 - 210.190  

 Frem mod anlægsstrækning i retning 
mod Sjælland 

Kmt 197,550 - 197,250   

 Frem mod anlægsstrækning i retning 
mod Jylland 

Kmt 180,255 - 180,559  

 Odense V frem mod sammenfletning i 
retning mod Sjælland 

Kmt 171,157 - 170,595  

M60 Frem mod Vejlefjordbroen i begge 
retninger 

Kmt 100.030 - 116.620 + M64, Horsensvej og 

Fredericiavej 

 Skanderborg S frem mod 
sammenfletning i retning mod Vejle 

Kmt 152,500 - 151,900  

M66 Silkeborg frem mod og i 
Silkeborgtunnelen i begge retninger 

Kmt 40.140 - 43.640  

M70 Aalborg frem mod og i 
Limfjordstunnelen i begge retninger 

Kmt 287.010 - 298.450 + M76, M77, M78, M80, M90 og 

Østre Allé 

Find ITS-bilagene hér https://rov.vd.dk/?page=links.  

Hér findes ligeledes oversigtskort for de samme strækninger. Oversigtskort er mere detaljerede og kan f.eks. 
indeholde zoom udsnit, hvor tavlernes placering vises mere præcist. Oversigtskortene kan desuden vise andet 
ITS-udstyr, som dog ikke kan anvendes i forbindelse med vejarbejde.  

Alle ITS-bilag har en forside, som indeholder en kort vejledning til udfyldelse og udskrivning som pdf. På 
efterfølgende side(r) findes selve ITS-bilaget. 

I selve ITS bilaget findes desuden en kort beskrivelse af, hvad den ansvarlige for afmærkningen skal gøre for at 
få aktiveret de ønskede tavlevisninger. 
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