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Notat om vejbump

I Danmark findes der fjorten typer fartdæmpere, som man almindeligvis anvender. Af 
disse er vejbump den type, som bruges hyppigst og har den største fartdæmpende effekt. 
Hertil kommer at vejbump kræver forholdsvist lidt plads og også er forholdsvis billige at 
anlægge.

Vejbump kan udformes på mange forskellige måder. I kataloget for typegodkendte 
vejbump findes følgende typer asfaltbump:

 

Udover asfaltbumpene er der præfabrikerede og midlertidige vejbump, som produceres i 
andre materialer end asfalt.

Kravene til vejbump er reguleret i ”Bekendtgørelse om vejbump og andre 
hastighedsbegrænsende foranstaltninger”. I bekendtgørelsen stilles krav til den lodrette 
acceleration i forhold til tyngdeaccelerationen for føreren af et køretøj, som passerer et 
vejbump. Hastigheden ved passagen af vejbumpet skal for personbiler stemme overens 
med hastighedsbegrænsningen på vejen. For tunge køretøjer må passagehastigheden 
dog være 15 km/t lavere. 
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Den store udfordring med udformningen af vejbump ligger derfor i at få udformet bumpene 
således, at de overholder bekendtgørelsen mht. tunge køretøjer, men samtidigt ikke bliver 
for bløde for personbilerne. Denne udfordring er også en af årsagerne til, at man som 
udgangspunkt anbefaler at undgå vejbump på veje med busruter.

Anlægspriserne for vejbump varierer en del, men typisk vil man kunne etablere et 
vejbump for 25-50.000 kr. 

Cirkelbump, modificerede cirkel- og sinusbump, og trapezbump
De bumptyper, som anvendes hyppigst er cirkelbump, modificerede cirkel- og sinusbump, 
og trapezbump.

Cirkelbump og trapezbump anvendes ofte på veje med uden busruter og med en 
beskeden andel tung trafik. Forskellen i udformningen er, at cirkelbump er udformet efter 
en cirkel, imens trapezbump er med lige ramper og en flad top. Hvis den flade top på 
trapezbump forlænges, så den er mindst 10 m kalder man det en hævet flade.

Figur 1 - Hævet flade med asfaltramper

På veje med nogen tung trafik og/eller busruter anvender man oftest modificerede 
cirkelbump eller modificerede sinusbump. Forskellen ligger i til- og frakørselsarealerne, 
som er tilpasset, så bumpene er blødere.

Figur 2 - Modificering af cirkelbump
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Andre forhold 
Ud over selve vejbumpenes udformning, så er der i hver konkret sag en række forhold, 
som bør undersøges. Nogle af disse er aktuelle og ønskede hastigheder, trafikmængde 
og -sammensætning, afvandingsmuligheder, belysning og afmærkning, og 
naboejendomme.

Hastigheder og trafikmængder
Selv om vejbumpene overholder krave jf. bekendtgørelsen, så er der nogle bump, som 
giver anledning til, at trafikanterne passerer dem ved noget lavere hastigheder end de er 
beregnet til. Hvis den faktiske hastighedsdæmpning ved passagen er stor, så får man et 
ujævnt hastighedsprofil. Ved tæt trafik og større trafikmængder kan dette give anledning 
et dårligere flow i trafikken med uhensigtsmæssige opbremsninger og kødannelser. 
Pukkelbump er en af de typer vejbump, som trafikanterne finder ubehagelige og derfor 
typisk passerer ved lavere hastigheder end de er godkendt til.

Trafiksammensætning 
Som tidligere beskrevet, så er det vigtigt at kortlægge mængden af tunge køretøjer og om 
der busruter på vejen inden man anlægger sit vejbump. Man bør dog også tænke på 
andre trafikanter som motorcyklister og cyklister.

For at undgå konflikter med de tunge køretøjer har man udviklet en række særlige 
bumptyper. Disse er pukkelbump, pudebump og kombibump. Pukkel- og pudebump er 
tilpasset akselafstanden på tunge køretøjer således, at de ikke bliver berørt af 
vejbumpene. Pukkelbump er anlagt som tre pukler, som placeres forskudt i tværprofilet.

Figur 3 - Pukkelbump
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Pudebump er udformet som smalle cirkelbump.

Figur 4 - Pudebump

Kombibump er udformet som to bump i hinanden. Udgangspunktet er et almindeligt 
cirkelbump, men i den akselafstand, som passer til tunge køretøjer er der anlagt længere 
ramper som modificerede cirkel- eller sinusbump. 

Figur 5 - Kombibump

Ingen af disse tre bumptyper er hensigtsmæssige overfor motorcyklister. Pukkel-, pude- 
og kuppelbump kan dog overvejs, hvis man har mange cyklister på kørebanen, da 
cyklister vil undgå gener.  

Afvanding
Ved traditionelle vejbump, som cirkelbump og trapezbump skal man sikre, at bumpet ikke 
giver anledning til opsamlinger af vand i hjørnerne. Hvis det er dyrt eller/vanskeligt kan en 
anden type bump som f.eks. pukkel-, kuppel- eller pudebump vælges.



5

Belysning og afmærkning 
Vejbump skal belyses i overensstemmelse med vejreglerne for belysning. Ligeledes skal 
de afmærkes i overensstemmelse med vejreglerne og bekendtgørelsen for afmærkning.

Naboejendomme
Erfaringer viser, at naboer til vejbump nogle gange føler sig generet af støj og/eller 
vibrationer. Med hensyn til støj, så er der undersøgelser som viser det modsatte. Dvs. en 
reduktion af støjen, fordi køretøjernes hastighed reduceres. På veje med helt lave 
hastighedsbegrænsninger er der dog ingen mærkbar forskel. Det er dog værd at 
bemærke, at lige omkring vejbumpene er der en større variation i støjen pga. deceleration 
og acceleration. Større køretøjer en lavere frekvens end personbiler når de accelerer. 
Almindelige vinduer har en lavere dæmpning af lavfrekvent støj, hvilket kan være 
forklaringen på, at naboerne har opfattet det som en støjgene. Deceleration og 
acceleration i forbindelse med vejbump giver desuden en større luftforurening. 

Der forekommer sager, hvor naboer har oplevet vibrationer fra vejbump. I nogle tilfælde 
har det også givet anledning til erstatningssager for sætningsskader. Indtil videre er der 
dog ingen, som har vundet sådan en sag ved domstolene. I enkelte tilfælde ligger 
vibrationsmålingerne dog så tæt på grænseværdierne, at man ikke kan udelukke, at 
vibrationer fra vejbump kan give anledning til sætningsskader. 

Det bliver også engang imellem ført frem, at vejbump giver anledning til længere 
responstider for udrykningskøretøjer. Der foreligger dog ikke nogen dokumentation for 
dette.  
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