
Side 1 af 2

Forklaring til ITS-bilag:

Fast hastighedsbegrænsning

Variable kombinationstavler 

M13-ITS-bilag

Vejmyndighed: Trafikafvikling - Øst

Udfyldelse af ITS-bilag:

Udfyld felterne øverst på side 2:

1.    Indtast ROV.nr i feltet ’Bilag til rådighedsansøgning’.
2.    Indtast firmanavn i feltet ’Ansvarlig for afmærkningen’.
3.    Vælg ’Fremgangsmåde’ og ’Arbejdets art’ ved hjælp af rullemenuer.
4.    Tavlevisninger skal herefter vælges for alt relevant tavleudstyr på den strækning, der søges ROV på.

Tavlevisninger vælges ved hjælp af rullemenuer. Visningerne i de enkelte tavlers rullemenu bliver større ved at 
anvende dokumentets zoom-funktion.

• På kombinationstavler kan vælges kombinationsvisninger* hhv. standardvisning (110 km/t) . Blank visning må kun 
anvendes, hvis hastighedsbegrænsningen på anden vis er angivet (C55 på stander).

*Kombinationsvisninger består af en hastighedsvisning (80 km/t) sammen med vejarbejdsmand (A39) og udstrækning (i 
tre varianter).

De valgte tavlevisninger skal være i overensstemmelse med den søgte afmærkningsplan. 

Hvis afspærringens art eller placering ændres undervejs, skal der udfyldes et ITS-bilag til de forskellige faser i 
vejarbejdets udførelse. F.eks. kan der være forskellige tavlevisninger, mens afspærring etableres, mens vejarbejdet 
pågår og ved nedtagning. 

Udskrivning som pdf
Når ITS-bilaget (bilagene, hvis der er brug for flere tavlevisninger) er udfyldt, skal bilaget ’udskrives’ som PDF for at 
deaktivere rullemenuerne i bilaget. 

Udskrivning til PDF bliver ikke sendt til en printer, men opretter dokumentet i et format, hvor rullemenuerne er 
deaktiverede: 

1.    Klik på printer-ikonet øverst i venstre hjørne. 
2.    Vælg ’Adobe PDF’ som printer (i stedet for standard printeren) og klik ’Print’ (åbner Stifinder). 
3.    Gem bilaget på en selvvalgt destination på PC’en og vedhæft filen til den aktuelle ROV ansøgning på https://
rov.vd.dk/.  
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M13-ITS-bilag

VEJARBEJDE OM 1500M, FOLK PÅ VEJEN

VEJARBEJDE OM 1500M, FOLK PÅ VEJEN

SPÆRRING, KORTVARIGSTATIONÆR

Ring til Trafikcentret på tlf. 3338 1041 for 

aktivering af tavlevisning 15 min. før 

opsætning af afmærkning påbegyndes 

samt, når tavlevisninger skal tilrettes.

BILAG TIL RÅDIGHEDSANSØGNING

ANSVARLIG FOR AFMÆRKNING

FREMGANGSMÅDE ARBEJDETS ART
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