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Regler for fortov og vej 
  
I e-mail af 4. maj 2007 har du anmodet os om en udtalelse vedrørende ovennævnte emne. 
  
Du har oplyst, at fortovet langs den vej, du bor på i K Kommune, bugter sig meget op og ned, samt hælder meget 
til den ene side. 
  
Vejen krummer "meget" fra midten og ud til kantstenen. Vejen har en masse huller og en lang revne midt i vejen 
(det meste af vejen). Udover hældningen fra midten til kantstenen har vejen en del lunker, som bevirker, at regn-
vand ikke kan nå hen til kloakken. 
  
Du spørger derfor om der findes nogle minimumregler, en vej skal opfylde, herunder regler om procentvis 
stigning / fald samt procentvis hældning, og om hvor du kan finde oplysninger herom. 
  
Vejdirektoratet kan oplyse 
Hvis vejen er offentlige vej [1], påhviler det vejbestyrelsen (kommunen) at holde sine offentlige veje i den stand, 
som trafikkens art og størrelse kræver. Kommunen bestemmer selv, hvilke arbejder der skal udføres for at opnå 
denne stand. Dette fremgår af vejlovens [2] § 10. 
  
Hvis vejen er en privat fællesvej [3] i by og bymæssigt område, bestemmer kommunen, hvilke arbejder der skal 
udføres på vejen for at holde den i god og forsvarlig stand. Det fremgår af privatvejslovens [4] § 57, stk. 2, jf. 
stk.1. 
  
Der er ikke til disse bestemmelser knyttet bindende tekniske regler om, hvordan en vej skal være indrettet for at 
opfylde disse lovkrav. Det er derfor op til den enkelte kommune at vurdere, hvor stor hældning fortov og vej skal 
have, samt hvornår eventuelle revner og lunker skal udbedres. 
  
¿Byernes trafikarealer, Hæfte 2, Traceringselementer¿ udgivet i oktober 2000 af Vejdirektoratet ¿ Vejregelrådet 
indeholder vejledning i, hvordan en vej bør udformes. Disse ¿bestemmelser¿ er ikke bindende for kommunen, men 
alene udtryk for en række anvisninger foreslået af Vejregelrådet, og godkendt af trafikministeren. 
  

[1] Jf. vejlovens § 1 
[2] lov om offentlige veje - lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999 
[3] Jf. privatvejslovens § 2, stk. 1. 
[4] lov om private fællesveje - lovbekendtgørelse nr. 670 af 19. august 1999 
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