
Bilag 1 til overkørselsregulativ for Tårnby Kommune 

Følgende retningslinjer skal følges ved udformning af en standardoverkørsel i Tårnby Kommune. 

1. Kantstensarbejder 

1.1 

Kantstenene sænkes i hele overkørslens bredde således, at de kommer til at stå med 2 cm 

lysning mod rendestenen. Ved hver ende af det forsænkede stykke af kantstenen sættes en 

kantsten skråt, således at der herved dannes overgang til den ikke forsænkede del af 

kantstenen. Længden af de skråtstillede kantsten for enderne af det forsænkede stykke skal 

være mindst 1 m. 

Hvis det vandrette stykke af kantstenen mellem to overkørsler er mindre end 1 m, kan 

overkørslerne udføres med gennemgående forsænkning. 

1.2 

Længden af det forsænkede stykke af kantstenen må ikke overstige det i tilladelsen angivne. 

Såfremt denne længde ønskes gjort større, vil dette kun blive tilladt efter særlige aftale med 

Teknisk Forvaltning. 

1.3 

Såvel de forsænkede kantsten som de skråtstillede stykker skal sættes i beton efter gældende 

normer og regler. 

1.4 

Kantsten, der er udformet med særlig henblik på anvendelse i overkørsler, må kun benyttes 

efter forud indhentet tilladelse. 

1.5 

På strækninger, hvor den eksisterende kantstensbegrænsning mod kørebanen er udført af 

kantsten af andre typer end 25 cm høje betonkantsten eller granitkantsten med rektangulært 

tværsnit, må forsænkningen af kantstenen kun ske efter særlig aftale med Teknisk Forvaltning. 

2. Overkørsel over flisebelagt fortov 

2.1 

Hvor overkørsler føres over fortov, der er befæstet med normale fortovsfliser (62,5 X 80 cm) 

skal fliserne i hele overkørslen erstattes med uarmerede kørebanefliser 62,5 X 80 X 10 med 2 

cm slidlag. Kørebanefliserne henlægges i et mindst 15 cm tykt lag grus. 

Ved flisebelægning af fortove skal der i alle overkørsler lægges kørebanefliser som beskrevet.  

2.2 

På steder, hvor overkørsler skal føres over fortove, der er belagt med fliser af anden type end 

de overfor beskrevne normale fortovsfliser, skal den nødvendige forstærkning af 

flisebefæstelsen ske efter gældende normer og regler 

Fliserne i overkørslen lægges således, at fortovet bevarer sit tværprofil uændret bag flisernes 

forkant. Forsænkning af fliserne i overkørslen kan kun finde sted efter nærmere aftale. 



2.3 

Arealet mellem den forsænkede kantsten og flisernes forkant opbygges til en plan rampe, hvis 

stigning normalt ikke må gøres større end svarende til 1:3. På steder, hvor rampens stigning vil 

blive større end 1:3, skal udførelsen ske efter nærmere aftale med Teknisk Forvaltning. Det 

angivne areal befæstes som nedenfor angivet på hele strækningen bag den forsænkede 

kantsten og mindst 0,5 m til begge sider for denne. 

Rampen mellem kantsten og fortovets fliseforkant befæstes med et mindst 15 cm tykt lag 

singelsmakadam, der afdækkes med asfalterede skærver i en mængde svarende til 40 kg/m². 

3. Overkørsel over grusbefæstede eller ubefæstede fortove 

3.1 

Hvor kantsten findes, skal denne forsænkes som angivet under § 3. Kantstensarbejder. Fortovet 

skal i øvrigt befæstes i hele overkørslens bredde fra kantstenslinier til vejens skel. Befæstelsen 

skal udføres som en 15 cm tyk singelsmakadam, der afdækkes med asfalterede skærver i en 

mængde svarende til 40 kg/m². 

Umiddelbart bag den forsænkede kantsten opbygges belægningerne til en plan rampe, der 

højst må føres 0,50 m ind i fortovet. Bag denne rampe skal fortovets profil bevares uændret. 

3.2 

Ved en eventuel senere flisebelægning af fortovet skal fliserækken føres igennem overkørslen. 

De fliser, der anbringes i overkørslen, skal være kørebanefliser som angivet under § 4. 

Overkørsel over flisebelagt fortov. 

4. Overkørsel over cykelsti 

4.1 

Kantsten forsænkes som angivet under § 3. Kantstensarbejder.  

4.2 

Cykelstien befæstes i hele overkørslens bredde fra kørebanens begrænsning til fortov eller skel. 

Befæstelsen udføres som en 15 cm tyk singelsmakadam, der afdækkes med asfalterede 

skærver i en mængde svarende til 40 kg/m². Som øverste tæppelag skal anvendes materialer af 

samme art og udseende, som i forvejen er anvendt ved cykelstiens øvrige befæstelse. 

Umiddelbart bag den forsænkede kantsten mod kørebanen opbygges belægningerne til en plan 

rampe, der ikke må føres mere end 0,50 m ind i cykelstien. Bag denne rampe skal cykelstiens 

profil bevares uændret. 

5. Overkørsel over rabatter 

5.1 

Overkørsler over rabatter og andre lignende ubefæstede områder skal udføres som beskrevet 

under § 3. Overkørsler over grusbefæstede eller ubefæstede fortove. 



6. Dæksler m.v. 

6.1 

Hvor der indenfor en overkørsel findes nedgangsbrønde med lette dæksler (samt stophaner el. 

lign.), skal disse efter nærmere aftale med det enkelte forsyningsselskab udskiftes med 

kørebanedæksler efter ledningsejerens anvisninger for ansøgers regning. 


